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HÅBO 
KOMMUN 
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Sammanträdesdatum 

2017-01-10 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 Dnr 2015/00016 

Fotvård, ny taxa 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fåreslå kornmunfullmäktige att 
fastställa avgiften for fotvård till 480 honor per ordinarie behandling 
for personer över 65 år och till 520 leronor per behandling for personer 
under 65 år att gälla från den 15 mars 2017. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden återremitterade ärendet 2016-12-06 for att inhämta 
kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet yttrande över 
förvaltningens kompletterande skrivning i utredningsdokumentet under rubriken 
Kommunens självkostnader. 

Ärende 
I kommunen finns flera privata utforare av fotvård. I utredningen föreslås 
att priserna i den kommunala fotvården anpassas till de priser som råder på 
den privata marknaden i syfte att inte snedvlida eller hämma konkurrensen. 
Förslaget innebär en plishöjning får personer över 65 år med 120 honor per 
behandling och for personer under 65 år blir det en prisölming med 160 
leronor per behandling. 

Priserna for fotvård på den privata marimaden i Håbo valierar mellan 480 
och 550 leronor per behandling vilket är 120 till190 leronor dyrare än det 
plis som tas ut av den kommunala fotvården. Inom den kommunala 
fotvården finns dessutom ett ännu lägre pris for enklare fotvård om 200 
honor per behandling. Denna möjlighet till enldare fotvård till en lägre taxa 
om 200 honor bör finnas kvar. 

Förslaget till nya avgifter for fotvård har behandlats på ett gemensamt möte 
med arbetsutskotten for kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikapprådet. De båda rådens arbetsutskott anser att den forslagna 
höjningen till 520 leronor får personer under 65 år är rimlig men förespråkar 
att höjningen for personer över 65 år ska vara högst 60 leronor, det vill säga 
en avgift om högst 420 leronor per behandling. 

Efter att ha tagit del av arbetsutskottens synpunkter står förvaltningen fast 
vid forslaget att höja avgiften for personer under 65 år till 520 leronor per 
behandling och till 480 leronor per behandling for personer över 65 år med 
motiveringen att pliserna bör anpassas till de priser for fotvård som finns på 
den plivata marlmaden. 

JUSTERARE 
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Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 1 Dnr 2015/00016 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av avgiften for kommunal fotvård medfår sannolikt en viss 
intäktsökning. 

Uppföljning 
Någon särskild uppfåljning bedöms inte behövas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-09, dok.nr 2138 
Protokoll 2016-12-19 § 80 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 75 
Utredning 2016-11-09, dok.nr 2002 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) yrkar att avgiften ska vara 440 kronor for äldre över 65 år och 
att höjningar bör ske i etapper samt anser också att eftersom en privat utforare 
haft kampanjplis finns argument for att kommunens avgift inte ska ligga 
högre än detta. 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) finner att det finns två fårslag till beslut, dels 
forvaltningens forslag och dels Eva Staakes yrkande. Ordforande frågar om 
vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt forvaltningens forslag eller enligt 
Eva Staakes (S) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt fårvattningens fårslag. 

Reservation 
Eva Staake (S), Helene eranser (S) och Maria Anneli (S) reserverar sig mot 
beslutet till formån for eget yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef Raij a Honlemlen 
Enhetschef Ulrika Wahlstrand 
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Dnr 2016/00037 

Svar på motion om att påbörja projektering av ett nytt kortids
boende samt möjligheter till rehablokaler 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att, som svar på kommunstyrelsen 
remiss laing projektering av ett nytt korttidsboende, yth·a sig i enlighet 
med forvaltningens tjänsteslaivelse och foreslå avslag på motionen. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016 länmade 
socialdemola'aterna i Håbo kommun, genom Eva Staake och Agneta 
Hägglund, en motion där man fareslog att kommunstyrelsen snarast skulle 
få i uppdrag att påbölja projekteringen av ett nytt korttids boende. Man 
yrkade också att man i samband med projekteringen skulle undersöka 
möjligheterna till integrering av rehab lokaler. Den 29 april beslutade 
kommunstyrelsen på delegation att överlänma motionen till vård- och 
omsorgsnämnden for yttrande. 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2016-12-06 beslutade 
nänmden att återremittera ärendet for att ta in synpunkter från det 
kommunala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet. Ett 
gemensamt möte med de båda rådens arbetsutskott hölls den 19 december. 

Vid detta möte påtalade de båda rådens arbetsutskott att behovet av 
äldreboendeplatser och korttidsplatser har tagits upp i det kommunala 
pensionärsrådet under en längre tid samt att processen laing detta har varit 
alldeles for långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framfor att 
de ställer sig laitiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt 
och konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att korttidsplatser ska 
finnas inom kommunen. 

Ärendet 
I nuläget har fårvattningen upphandlat fem leverantörer av korttidsplatser 
som kan avropas vid behov. Platserna finns inom 6 mils radie från Bålsta. 
Det betyder att det for närvarande finns tillgång till korttidsplatser utifrån 
behov som kan uppstå. 

Dock kan det naturligtvis vara så att någon eller några personer avstår från 
en plats man skulle behöva utifrån att det inte är lokalt i Bålsta. Det är dock 
också så att det i kommunens egen regi finns åtta korttidsplatser på Pornona 
och 3-4 korttidsplatser for demenssjuka personer på solängens äldreboende. 
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Dåvarande socialnämnden beslutade den 30 september 2014, fårutsatt att 
kommunfullmäktige beslutade om ett budgettillskott till nämnden om 3 900 
tkr for 2015, att ett korttidsboende på Plommonvägen 6 skulle öppnas 
januari 2015. Den 25 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att avsluta 
ärendet då forvattningens bedömning var att behovet av korttidsplatser 
skulle klaras under 2015 med de befintliga platsema. 

I det nya äldreboende som forväntas vara ldmt for inflyttning våren 2019 
planeras får en särskild avdelning med 7-8 platser for korttidsvård. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Att bygga ett fristående korttidsboende med till exempel .1 O platser innebär 
relativt sett höga driftskostnader per plats framfor allt därfår att det behövs 
två nattpersonaL 

Produktionsmässigt är ett altemativ till att bygga att hyra moduler. Vid 
forfrågan om produktionstiden for dessa som gjordes i augusti/september år 
2016 blev svaret att det skulle ta 14-18 månader. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt forsvarbart att i 
.dagsläget bygga altemativt hyra moduler får ett korttidsboende. Behovet av 
korttidsplatser är också tillgodosett med den upphandling som nyligen 
genomfarts. Förvaltningens bedömning är att det finns tillräckligt många 
platser. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse 2017-01-09, dok.nr 2139 

Protokoll 2016-12-19 § 82 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 80 
Motion 2016-02-24 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dn r 2016/00049 

Ändrad ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om nya avgifter för hemtjänst att gälla från och med 2017-04-01 
i enlighet med förvaltningens förslag. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar under forutsättning av fullmäktiges 
beslut att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa en 
utvärdering av den nya ersättnings- och avgiftsmodellen under våren 
2018. 

Sammanfattning 
Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december lade 
förvaltningen fram ett forslag om nya avgifter inom hemtjänsten, samt bad 
om uppdrag att ta fram nya avtalsvillkor for kundvalet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-12-06 § 7 6 att ge förvaltningen 
uppdraget att ta fram de nya avtalsvillkoren men återremitterande de 
föreslagna avgifterna for brukarna for ny fotiydligande föredragning inför 
kommunala pensionärsrådet, vilka hade inkommit ined ett yttrande som 
motsatte sig avgiftsbeläggningen av ledsagning samt extraavgiften for 
städning. 

Vid extra inkallat arbetsutskott från kommunala pensionärsrådet och 
kommunala handikapprådet 2016-12-19 godtog råden förvaltningens 
förslag, men efterfrågade kontinuerlig uppföljning med början vid rådens 
forsta möte efter sommaruppehållet 2017 samt en mer utförlig uppföljning i 
december 2017. 

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 
till kundvalsutforarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som 
ersättning istället baseras på biståndsbedömd tid for att uppnå ökad kvalitet i 
och med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även 
ledsagning som varit kostnadsfri for brukaren i ett par år. A vlösarservice, 
upp till l O timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfii 
och icke biståndsbedömd. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avgiftsändringen bedöms vara nästan, men inte helt, kostnadsneutral, utan 
innebär 150-350 tlcr i minskade intäkter. Detta avser förvaltningen att 
kompensera i den kommande kontinuerliga uppföljningen av beslutad tid for 
brukarna. 
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VON§ 3 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse 2017-01-03, dok.m 2130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-10 

Dn r 2016/00049 

- Protokoll2016-12-19 § 81 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 76 
Utredning 2016-11-17, dokt.m2014. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) yrkar på tillägg att fårvattningen ska få i uppdrag att göra en 
utvärdering som redovisas till nämnden när den nya modellen gällt l år. 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden bifaller 
tilläggsyrkande från Eva Staake (S) och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

9(9) 


	Protokoll 2017-01-10
	Anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 1 - Fotvård, ny taxa
	§ 2 - Svar på motion
	§ 3 - Hemtjänst, nya avgifter

