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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Allt arbete inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska utgå från socialförvaltningens 
värdegrund. 

Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 

Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska vård- och omsorgsnämnden tillgodose 
kommuninvånarnas behov av vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk. 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) 
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
 Patientsäkerhetslag (2010:659) 
 Kommunallag (2017:725) 
 Förvaltningslag (2017:900) 
 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 
 SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer 

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt 
kommunala styrdokument. 

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom äldreomsorgen, omsorgen om 
funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka och kommunal hälso- och 
sjukvård. 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor 
samt utvärdering och utveckling av verksamheten. 

2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021 

2.1 Förändringar i driftbudget 

Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

Budget 2018  -251 870 -251 870 -251 870 

 
BEFOLKNI
NG 

   

Hemtjänst; förändrad kostnad för köp av 
verksamhet 

 3 716 2 216 716 

Trygghetslarm; ökad efterfrågan på larm  -250 -250 -250 

Äldreboende; nytt from april 2020 (20 platser 
under året) 

 0 -16 000 -23 200 

Psykiatriboende; helårsdrift egen regi + något 
minskat behov av köp 

 -1 866 -3 366 -3 366 

Korttidsboende äldre; helårseffekt (exkl lokal) 
+ minskat köp 

 -3 407 -3 407 -3 407 
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Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

Dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom (ny) 

 -1 218 -1 608 -1 608 

Personlig assistans, förändrade och avslutade 
beslut 

 1 751 2 431 2 431 

LSS-boende; nya boenden och förändrat 
behov köp 

 -18 195 -26 245 -30 145 

Daglig verksamhet LSS  -2 160 -2 910 -2 910 

korttidsboende LSS Ekan; utökad verksamhet  -1 982 -4 715 -4 715 

Övriga insatser LSS; kontaktpersoner och 
förlängd skolbarnomsorg 

 -351 -451 -451 

Handläggning SoL  0 -275 -275 

Färdtjänst  -626 -876 -1 126 

Hemsjukvård, rehab och hjälpmedel  -3 324 -6 329 -6 329 

 
Ny 

internhyra 
   

Korttidsboende äldre, lokal  -810 -810 -810 

justering internhyra för befintliga lokaler  1 126 1 126 1 126 

 
Lag och 

förordning 
   

Äldreboende, nollvision demens  -200 -200 -200 

Utskrivningsklara, förändrad lagstiftning  -175 -175 -175 

 
Övrig 

förändring 
   

Vård- och omsorgsnämnd och 
nämndsadministration 

 -112 -112 -112 

Förvaltningsövergripande; Ökad budget för 
bland annat tekniska lösningar, IT-jour, 
trygghetslarmslösning på äldreboende, admin 
stödfunktion, anpassning av 
tjänstgöringsgrader och lönenivåer etc. 
Omfördelning av tidigare års centrala budget 
för oförutsedda volymökningar. 

 476 476 476 

Äldreboende; prisuppräkning avtal, anpassning 
av ram till prognos 

 -1 947 -2 047 -2 047 

Dagverksamhet, omprioritering  140 140 140 

Arbetsstöd (omprioritering från boendestöd)  -265 -265 -265 

Boendestöd (omprioritering till arbetsstöd)  265 265 265 

Trygg hemgång (finansiering med kommunala 
medel då statsbidrag upphör) 

 -2 500 -2 500 -2 500 

Restaurang Pomona, anställa köksmästare  -600 -1 200 -1 200 

Öppen verksamhet, övriga justeringar  -145 -145 -145 

kontaktpersoner SoL  -93 -93 -93 

Handläggning SoL + LSS  49 49 49 

Särskilt boende LSS, omprioritering  270 270 270 

Bostadsverksamhet  50 50 50 
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Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

 
Effektiv-
isering / 
besparing 

   

Trygghetslarm, inför avgift  500 500 500 

Färdtjänst, högre avgift  125 125 125 

Restaurang Pomona, högre avgift på måltider 
och matlådor 

 400 400 400 

Äldreboende ung omsorg, avslut  260 260 260 

Boendestöd, besparing personal  400 400 400 

Restaurang Pomona, ingen köksmästare  600 600 600 

Fixartjänst, avslut  400 400 400 

Trygg hemgång, avslut/ej finansiering 
kommunala medel 

 2 200 2 200 2 200 

Anhörigkonsulent, avslut  442 442 442 

Hemsjukvård och rehab  1 180 1 180 1 180 

justering för att nå ram år 2020 och 2021  0 18 173 14 523 

 
Justering 
mellan 
nämnder 

   

budgetjustering till KS, äldre- och 
handikappombudsman 

 500 500 500 

 löneökning    

löneökning  -3 980 -3 980 -3 980 

     

Summa förändringar jämfört med budget 2018  -29 356 -45 756 -62 256 

Summa budget  -281 226 -297 626 -314 126 
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2.2 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Bokslut 
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Förändr 
18/19 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

-311 -344 -264 -115 -379 -379 -379 

Nämndadministratio
n 

-188 -199 -199 -5 -204 -204 -204 

Förvaltningsövergrip
ande 

-8 763 -10 481 -11 674 -297 -11 971 -11 971 -11 971 

Hemtjänst i ord. 
boende 

-44 715 -45 164 -46 379 3 872 -42 507 -44 007 -45 507 

Särskilt / annat 
boende 

-67 121 -70 922 -69 120 -3 733 -72 853 -90 453 -97 653 

Korttidsboende -4 311 -7 804 -7 288 -4 227 -11 515 -11 515 -11 515 

Dagverksamhet -2 332 -2 634 -2 658 -1 385 -4 043 -4 433 -4 433 

Boendestöd -4 782 -4 878 -5 493 884 -4 609 -4 609 -4 609 

Öppen verksamhet -10 606 -7 743 -7 565 1 162 -6 403 -7 003 -7 003 

Övr insatser ord. 
boende 

-900 -950 -900 -363 -1 263 -1 263 -1 263 

Handläggning SoL -3 862 -4 530 -4 328 -26 -4 354 -4 629 -4 629 

Personlig assistans -17 398 -16 879 -18 579 1 038 -17 541 -16 861 -16 861 

Särskilt boende LSS -21 458 -29 516 -26 358 -17 812 -44 170 -52 220 -56 120 

Daglig verksamhet 
LSS 

-8 180 -9 744 -9 359 -2 499 -11 858 -12 608 -12 608 

Övriga insatser LSS -6 938 -9 109 -8 479 -2 255 -10 734 -13 567 -13 567 

Handläggning LSS -1 415 -1 600 -1 568 -18 -1 586 -1 586 -1 586 

Färdtjänst -6 509 -7 374 -7 402 -505 -7 907 -8 157 -8 407 

Hälso- och sjukvård -22 328 -24 265 -24 157 -3 122 -27 279 -30 284 -30 284 

Bostadsverksamhet -316 -165 -100 50 -50 -50 -50 

justering för att nå 
ram år 2020 och 
2021 

   0 0 18 173 14 523 

Summa -232 433 -254 301 -251 870 -29 356 -281 226 -297 626 -314 126 

Förvaltningsövergripande 
De förvaltningsövergripande delarna i organisationen följer den växande basverksamheten. I 
budgeten finns en utökning med en stödfunktion samt en utökning av tjänst som 
utvecklingsledare med 12,5 procent. I budget 2019 finns inget centralt utrymme för 
oförutsedda volymökningar. 

Hemtjänst i ordinärt boende 
Kostnaden för köp av hemtjänst bedöms för år 2019 bli lägre jämfört med vad som tidigare 
antagits och budgeterats. Kostnaderna för trygghetslarm ökar i takt med en åldrande 
befolkning. Förvaltningen ser också en ökad efterfrågan som kopplas till att trygghetslarmen 
under år 2018 varit avgiftsfria. 
besparing: införa avgift trygghetslarm, 500 tkr En avgiftsbeläggning av trygghetslarm kan 
innebära att ett fåtal brukare avstår från att ha ett larm. Bedömningen är att det kommer att 
vara mycket få personer som gör detta val. 
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Särskilt / annat boende 
Utökning då psykiatriboendet under år 2019 har helårsdrift. En justering görs också för 
äldreboende för att anpassa budget till faktisk kostnad. 
besparing: äldreboende ung omsorg avslut, 260 tkr Om ung omsorg tas bort försvinner 
också en "guldkant" på våra äldreboenden. Det finns också en risk för att förvaltningen tappar 
en framtida rekryteringsbas för personal. 

Korttidsboende 
Utökning till helårsdrift på nytt korttids, en lägre kostnad för köpta platser och en högre 
kostnad för utskrivningsklara från sluten psykiatri i samband med ny lagstiftning. 

Dagverksamhet 
Nämnden har idag en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Denna är fullbelagd 
och det finns brukare som idag inte kan erbjudas dagverksamhet trots demenssjukdom och ett 
stort behov. I budgetförslaget föreslås att ytterligare en dagverksamhet för målgruppen startas 
i april 2019. En omprioritering av en tjänst från boendestöd görs till arbetsstöd inom 
socialpsykiatrin. 

Boendestöd 
Boendestöd, besparing personal, 400 tkr En minskning med en tjänst kommer att innebära att 
gruppen psykiskt funktionsnedsatta inte kommer att få lika mycket stöd. Eftersom det "bara" 
handlar om en årsarbetare så kommer dock de negativa effekterna för den enskilde brukaren 
att bli förhållandevis begränsad. 

Öppen verksamhet 
Inom den öppna verksamheten finns stora delar av förvaltningens icke biståndsbedömda 
insatser. Efter genomförda besparingar finns bland annat verksamheter som träffpunkt 
Pomona, Källans träffpunkt och demensteam kvar. 
besparing: måltider höjda avgifter, 400 tkr Förvaltningen föreslår att priserna för måltider 
och matlådor förändras enligt följande; 

 Priset för måltid i restaurangen höjs till 75 kr per måltid, personer 65 år eller äldre 
 Priset för måltid i restaurangen höjs till 85 kr per måltid, personer under 65 år 
 Priset för matlåda (ej biståndsbedömd) höjs till 70 kr per matlåda 
 Priset för biståndsbedömd matlåda höjs till 50 kr per matlåda 

Möjliga konsekvenser av en prishöjning är att enskilda personer avstår från matlåda som 
levereras av hemtjänsten eller väljer att inte gå till restaurangen och äta mat. Det kan innebära 
en ökad känsla av ensamhet och/eller att man inte får i sig den energi och näring som behövs. 

besparing: restaurang Pomona, ingen köksmästare, 600 tkr Effekten blir att matkvaliteten 
på våra äldreboenden inte kommer att kunna ökas i den utsträckning som vore önskvärt. 

besparing: fixartjänst, avslut, 400 tkr Om tjänsten försvinner utan att ersättas på annat sätt 
finns risk att antalet fallskador i hemmet kommer att öka. Vissa kommuner låter 
räddningstjänsten utföra den sortens uppdrag som fixartjänsten gör, på andra håll görs det av 
daglig verksamhet. 

besparing: Trygg hemgång, avslut/ej finansiering kommunala medel, 2 200 tkr 
Verksamheten finansieras med statliga medel till och med december 2018. När verksamheten 
därefter upphör innebär det att vissa enskilda som skrivs ut från sjukhus inte kommer att få en 
lika god rehabilitering. Det ökar risken för att man får onödigt mycket hemtjänst samt ökar 
sannolikt risken för återinskrivning på sjukhus. 

besparing: anhörigkonsulent, avslut, 442 tkr Anhöriga i mer eller mindre svåra 
livssituationer kommer inte att få stöd på samma sätt som hittills. Det blir också en 
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kompetensförlust i organisationen som negativt kan påverka hur vi i verksamhetens olika 
delar arbetar med samarbetet med anhöriga. Detta kan i sin tur få negativa effekter i arbetet 
med den enskilde brukaren. 

Personlig assistans 
Förändringen av budgetram för personlig assistans beror på färre antal assistansärenden under 
år 2019 jämfört med år 2018. 

Särskilt boende LSS 
Serviceboendet som öppnas under år 2018 får helårseffekt. I maj år 2019 öppnas två stycken 
nya LSS-boenden. Jämfört med tidigare år är kostnaden högre för köp av externt LSS-boende. 

Daglig verksamhet LSS 
Antalet brukare i daglig verksamhet LSS har ökat under 2018. Flera av brukare har också ett 
omfattande stödbehov vilket medför ökad specialisering i verksamheten. Även för 2019 
förväntas behoven fortsätta att öka. Under 2018 har ett autismcenter startats i daglig 
verksamhets regi för att kunna tillgodose behoven hos personer med autism. I budget för 2019 
finns en helårseffekt för personal anställda 2018 samt förväntade ökade behov 2019. 

Övriga insatser LSS 
Kostnaderna är högre för förlängd skolbarnomsorg och köp av korttidsvistelse LSS. 

Färdtjänst 
Kostnaden för färdtjänst ökar i takt med att befolkningen blir äldre. 
besparing: höjd avgift, 125 tkr Förvaltningen föreslår att lägsta avgiften för färdtjänst ökas 
från 40 kr per resa till 50 kr per resa eller lägst 35% av taxameterbeloppet. Ingen förändring 
föreslås avseende högsta möjliga avgift per resa (nuvarande 150 kr per resa). Detta bedöms ge 
en ökad intäkt om 125 tkr. En konsekvens av höja avgifter kan bli att en del 
färdtjänstresenärer avstår från att resa av ekonomiska skäl. 

Hälso- och sjukvård 
Kostnaderna för hemsjukvård och rehabilitering beräknas öka med anledning av en åldrande 
befolkning som har behov av hemsjukvårdsinsatser. Behovet av insatser ökar också i och med 
att vi öppnar nya särskilda boenden inom LSS och SOL samt korttidsboende. Kostnaderna för 
hjälpmedel ökar till följd av en åldrande befolkning som behöver allt mer hjälpmedel. 
besparing: hemsjukvård och rehab 1 180 tkr Att arbeta förebyggande för att förhindra 
vårdskador är en viktig del av kommunal hälso- och sjukvård och en skyldighet enligt 
Patientsäkerhetslagen. Vid neddragning av den legitimerade personalen finns risk att det 
förebyggande arbetet får stå tillbaka vilket i sin tur kommer att öka risken för till exempel 
fallskador och trycksår. En minskning av rehabresurserna riskerar att patienter inte får 
rehabilitering och hjälpmedel vid rätt tidpunkt och i tillräcklig omfattning. Detta kan medföra 
ett behov av mer omfattande rehabiliteringsinsatser i ett senare skede. Får den enskilde inte 
hjälpmedel i rätt tid medför det en ökad risk för fallskador. Rehabpersonalens tillgänglighet är 
också en viktig resurs för omsorgspersonalen. 
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2.3 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Not 

Inventarier 0 0 -300 -300  

Hemtjänst -200 0 0 0  

Särskilt boende -200 -50 -3 300 0  

Korttidsboende -710 0 0 0  

Dagverksamhet 0 -100 0 0  

Boende enligt LSS -580 -50 -240 0  

Daglig verksamhet LSS -250 -100 0 0  

Nybyggnation LSS-boende (förutsatt egen 
byggnation) 

0 0 -13 000 0  

Summa -1 940 -300 -16 840 -300  

För år 2019 presenteras en investeringsbudget om totalt 300 tkr. Till dagverksamhet och 
daglig verksamhet är vardera 100 tkr fördelade till följd av att nya verksamheter kommer att 
starta upp under året. För de verksamheter som startat upp under är 2018, psykiatriboende 
(särskilt boende) och serviceboende LSS, finns vardera 50 tkr för fortsatt 
inventarieanskaffning i och med att verksamheterna trappas upp i full drift. 

För år 2020 finns investeringsmedel för inventarier till nytt äldreboende och nytt gruppboende 
LSS. Medel för nybyggnation av LSS-boendet finns också upptaget. Kostnaden förutsätter 
egen byggnation av kommunen. 

3 Resurs- och produktionsmått 

3.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen 
regi 

261  285 265 250 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 372 402 425 390 385 

Antal brukare som har trygghetslarm 267 305 300 350 440 

Antal biståndsbedömda timmar inom 
hemtjänsten 

 94 698 106 000 92 700 81 750 
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4 Verksamhetsplan 

4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Vård- och omsorgsnämndens målgrupp är alla kommuninvånare som har ett behov av och vill 
ha insatser och bistånd inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Inom nämndens 
ansvar ingår även att ge stöd till anhöriga. 
 
4.1.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: Självbestämmande, delaktighet och inflytande 
I gällande lagstiftning fastställs den enskildes rätt till självbestämmande, delaktighet och 
inflytande. Alla förvaltningens verksamheter ska verka för att säkerställa dessa rättigheter. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiv och rättssäker handläggning 

Det är viktig med tillgång och följsamhet till vägledande bedömning och med en snabb och 
rättssäker handläggning. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Professionellt bemötande och tillgänglighet 
För att kunna ta tillvara på den enskildes resurser, göra korrekta bedömningar och på annat 
sätt utföra sitt arbete är det viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt 
bemötande och arbetar med att skapa god tillgänglighet på alla plan. Om möjligt ska 
anhörigas kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Individanpassade insatser. 
Individens behov och förutsättningar är en avgörande utgångspunkt för planering av 
insatserna. 
 
4.1.2 Prioriterade utvecklingsmål 

Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till 
självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området. 

Strategi för att uppnå målet 
Inom ramen för sitt grunduppdrag ska berörda verksamheter i sitt arbete verka för att 
säkerställa individens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Nyckelindikator 
Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen 
och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.  

 
4.2 Perspektiv: Verksamhet  

4.2.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiva och kvalitativa stödsystem 

Viktigt att stödsystemen fungerar och att det finns en support, både tekniskt och personellt. 

Kritisk kvalitetsfaktor: God samverkan internt och externt 
En öppen kommunikation och samarbete internt och externt, mellan alla yrkeskategorier och 
funktioner är en förutsättning för att skapa en bra verksamhet. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Välfungerande dialog mellan tjänstemän och politiker 
För att beslut som fattas ska vara väl underbyggda och att tjänstemännen får förutsättningar 
att verkställa de politiska besluten är det viktigt med en välfungerande dialog. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Kvalitetssäkrad upphandling och avtalsuppföljning 
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För att säkra kvaliteten hos de externa insatserna behöver förvaltningen följa upp de avtal man 
ingått samt att man i upphandlingen har den kompetens som krävs. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Patientsäkerhet 
En patient som har kontakt med kommunal vård och omsorg ska kunna känna sig trygg och 
säker och därför behöver nämnden följa upp att patienter skyddas mot vårdskador. 
 Kvalitetsmått: Avvikelserapportering av MAS och MAR 
 
4.2.2  Prioriterade utvecklingsmål 

Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter 
Alla nämndens verksamheter ska arbeta för att säkerställa en kvalitetssäkrad dokumentation. 

Nyckelindikator 
Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen 
och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.  

 
4.3 Perspektiv: Medarbetare 

4.3.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: God arbetsmiljö 
En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att behålla och rekrytera kompetenta 
medarbetare. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Tillitsbaserat och nära ledarskap 

Ett tillitsbaserat och nära ledarskap som bjuder in till delaktighet och tar tillvara på 
medarbetarnas kompetens ger förutsättningar för en god verksamhet. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Lärande miljö 
En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation 
som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Kompetenta och engagerade medarbetare 
För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det avgörande att ha engagerade medarbetare 
med rätt kompetens. 
 
4.3.2 Prioriterade utvecklingsmål 

Rätt kompetens i nämndens verksamheter 
Nämndens samtliga verksamheter ska för tjänster där det är aktuellt ta fram kompetensprofiler 
och vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheterna har den kompetens som krävs för 
uppdraget. 

Nyckelindikator 
Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen 
och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd 
 

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i den nya styrmodellen. 

Strategi för att uppnå målet 
Utvecklande av det tillitsbaserade ledarskapet. Arbeta för gemensamma värderingar och en 
tillitsbaserad kultur på arbetsplatsen. 

Nyckelindikator 
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Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen 
och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd 
 

4.4 Perspektiv: Ekonomi 

4.4.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning inom tilldelad budgetram 
God ekonomisk hushållning ger förutsättningar för att upprätthålla god verksamhet både nu 
och i framtiden. 
 Kvalitetsmått: Ekonomirapporter 

Kritisk kvalitetsfaktor: Korrekta underlag för prognossäkerhet 
För att kunna ha en hög prognossäkerhet krävs goda underlag från såväl chefer, ekonomer och 
övriga stödfunktioner i förvaltningen på varje område. Korrekta prognoser innebär väl 
avvägda besparingar eller nysatsningar inom budgetram. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Rätt ekonomiska förutsättningar 

Rätt ekonomiska förutsättningar är avgörande för att utföra lagstadgad verksamhet och de 
politiska beslut som fattas inom området. Förvaltningen har ett ansvar att presentera väl 
underbyggda underlag för de politiska besluten. 
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5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019 

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar 
ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige. 

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 
2019. 

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunen 
hemsida eller kommun@habo.se. 

  

Insatser i hemmet enhet år 2018 år 2019 

Hemtjänst nivå 1, max 
4 timmar och 59 min 
per månad 

kr/månad 
15 % av maxtaxa 

- 307 kr 
15 % av maxtaxa 

- 313 kr 

Hemtjänst nivå 2, från 5 
timmar till 9 timmar och 
59 min per månad 

kr/månad 
35 % av maxtaxa 

- 715 kr 
35 % av maxtaxa 

- 731 kr 

Hemtjänst nivå 3, från 
10 timmar till 14 timmar 
och 59 min per månad 

kr/månad 
55 % av maxtaxa 

- 1124 kr 
55 % av maxtaxa 

- 1149 kr 

Hemtjänst nivå 4, från 
15 timmar till 24 timmar 
och 59 min per månad 

kr/månad 
70 % av maxtaxa 

- 1431 kr 
70 % av maxtaxa 

- 1462 kr 

Hemtjänst nivå 5, från 
25 timmar till 34 timmar 
och 59 min per månad 

kr/månad 
85 % av maxtaxa 

- 1737 kr 
85 % av maxtaxa 

- 1776kr 

Hemtjänst nivå 6, över 
35 timmar per månad 

kr/månad 
en tolftedel av 0,5392 

gånger prisbasbeloppet 
- 2044 kr 

en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet 

- 2089 kr 

Extra avgift för städning 
(om beslutet innehåller 
insatsen städning) 

kr/månad 200 kr 200 kr 

    

Avlösning - de ej 
biståndsbedömda fria 
10 timmarna är 
avgiftsfria, 
biståndsbedömda 
timmar räknas in i 
avgiften för 
hemtjänstnivån 

   

Trygghetslarm kr/månad 0 kr 200 kr * 

Hemsjukvård kr/månad 300 kr 300 kr 
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Måltider enhet år 2018 år 2019 

Matlådor, 
biståndsbeslut 

kr/styck 40 kr 50 kr * 

Matlådor, personer 65 
år och äldre 

kr/styck 55 kr 70 kr * 

Matlådor, personer 
under 65 år 

kr/styck 60 kr 70 kr * 

Måltid restaurangen, 
personer 65 år och 
äldre 

kr/styck 65 kr 75 kr * 

Måltid restaurangen, 
personer under 65 år 

kr/styck 70 kr 85 kr * 

    

  

  

Fotvård enhet år 2018 år 2019 

Fotvård, personer över 
65 år 

kr/besök 420 kr 420 kr 

Fotvård, personer 
under 65 år 

kr/besök 520 kr 520 kr 

    

  

Korttidsboende - äldre enhet år 2018 år 2019 

Omvårdnad på 
korttidsboende 

kr/dygn 50 kr 50 kr 

Måltider på 
korttidsboende, 
samtliga måltider 

kr/dygn 100 kr 100 kr 

    

  

Särskilt boende - äldre enhet år 2018 år 2019 

Omvårdnad på särskilt 
boende (maxtaxa) 

kr/månad 
2 044 kr (maxtaxa år 

2018) 
2 089 kr (maxtaxa år 

2019) 

Måltider på särskilt 
boende, samtliga 
måltider 

kr/månad 3 000 kr 3 000 kr 

    

  

Resor enhet år 2018 år 2019 

Färdtjänst kr/resa 

25 % av 
taxameterbelopp, dock 

lägst 40 kr, högst 
150 kr 

35 % av 
taxameterbelopp, dock 

lägst 50 kr, högst 
150 kr * 
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Resor enhet år 2018 år 2019 

Riksfärdtjänst kr/resa 
Från 105 kr (0-100 km) 

till 755 kr (resor över 
1501 km) 

Från 105 kr (0-100 km) 
till 755 kr (resor över 

1501 km) 

Arbetsresor månadavgift 
motsvarar avgift för 

kollektivtrafik 
motsvarar avgift för 

kollektivtrafik 

    

  

Bårttransport enhet år 2018 år 2019 

Bårtransport av avliden 
från särskilt boende, 
vardag 

kr/transport 1 800 kr 2 050 kr * 

Bårtransport av avliden 
från särskilt boende, 
övrig tid 

kr/transport 1 800 kr 2 495 kr * 

    

  

* from 2019-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ny taxa 

  


