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2022-08-19  

 

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

Tid: Onsdag den 31 augusti 2022, kl.18.00  

Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus 

Deltagande på distans  

Eventuell distansnärvaro ska anmälas en vecka i förväg.  

Anmälan om förhinder 

Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Publicering av handlingar på webben 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren eller knivsta@knivsta.se  

Förtäring  

Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus 
under sammanträdet.  

Webbsändning 

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

 

Välkomna!  

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 
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Föredragningslista 

 
 

Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 9 september 2022 av ordföranden och två 
justerare.   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälnings- och informationsärenden 

a) Anmälda beslut och skrivelser 

 KS § 102, 2022-05-23, Uppföljning av internkontroll 

 SN § 46, 2022-06-09, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 1  
 

b) Kommunalråden informerar 

  

5. Ledamöternas frågor 

 

KS-2022/97 

Beslutsärenden   

6. Anmälan av motioner 

 

 

7. Övriga valärenden – Entlediganden och fyllnadsval 

 

 

8. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Beslut från kommunstyrelsen, § 111, 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor:  
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 2022-05-19  

 

KS-2022/422 

9. Hemställan om godkännande av investeringsbeslut för Knivstas 
överföringsledning till Käppala samt borgensåtagande 

Beslut från kommunstyrelsen, § 112, 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till 
Käppala 2022-05-20 

KS-2022/354 
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Protokoll Knivstavatten styrelsemöte 2022-05-19 (observera att 
handlingen är bifogad i ärende 8) 
 

10. Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde 

Beslut från kommunstyrelsen, § 101, 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde i Knivsta kommun, förslag daterat 2022-05-10  
Beslut från socialnämnden, § 33, 2022-05-05 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2022-04-14 

 

KS-2022/313 

11. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 med plan för 
2024 

Beslut från kommunstyrelsen, § 115, 2022-08-17 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09 

KS-2022/502 
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Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 101   Dnr: KS-2022/ 

Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 

verksamhetsområde. 
2. De reviderade avgifterna och tillämpningsreglerna ska gälla från och med den 1 januari 

2023. 

Reservation  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande (protokollsbilaga 
3).  

Yrkanden  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar återremiss i syfte att redovisa ekonomiska konsekvenser för 
enskilda och för kommunen.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget och avslag på Mimmi Westerlunds 
återremissyrkande.   
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.   

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden Mimmi Westerlunds återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer ordföranden 
det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har gjort en översyn av avgifter inom nämndens verksamhetsområde och 
föreslår nya avgifter med tillhörande tillämpningsregler. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm, samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta kommun, 
förslag daterat 2022-05-10  
Beslut från socialnämnden, § 33, 2022-05-05 
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Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2022-04-14 
Socialchef Catrin Josephson informerar.  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
56

c1
2a

1a
-a

b1
1-

48
d8

-9
cb

9-
f8

15
5a

f3
45

f3



 § 69 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Tjänsteutlåtande 2022-05-05

Sida 1 av 2 

   
 

  

Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-05 

Diarienummer 
KS-2022/313 

   

 

Kommunstyrelsen 

Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde. 

2. De reviderade avgifterna och tillämpningsreglerna ska gälla från och med den 1 januari 
2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har gjort en översyn av avgifter inom nämndens verksamhetsområde och 
föreslår nya avgifter med tillhörande tillämpningsregler. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm, samt avgift för provisorisk dödsbohantering.  

Ärendets beredning  

Ärendet väcks i kommunfullmäktige av socialnämnden. Nämnden beredde ärendet på sitt 
sammanträde den 5 maj 2022, § 33.  

Kommunstyrelsen får yttra sig över de ärenden som en annan nämnd väcker i 
kommunfullmäktige och kommunkansliet har berett ärendet till kommunstyrelsen i samråd 
med vård- och omsorgskontoret.  

Kommunledningskontorets synpunkter  

I ärendet bör det vara tydligt att kommunfullmäktige tar beslut om att faktiskt justera avgifter 
på socialnämndens verksamhetsområde, och inte enbart antar riktlinjer för avgifter. 
Begreppet ”riktlinjer” används om mer generella, övergripande regler som anger riktningen 
eller grundprinciperna för en verksamhet. Dokumentet som socialnämnden tagit fram är för 
detaljerat för att kunna anses vara riktlinjer och titeln blir missvisande.  

Utifrån sitt övergripande ansvar för kommunens styrdokument och författningssamling bör 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ett dokument med en korrigerad 
förstasida. Ordet ”riktlinjer” stryks ur titeln, och korrekt information om antagande instans 
(kommunfullmäktige) skrivs in på förstasidan. Dokumentet från socialnämnden har justerats 
enligt ovanstående och förslaget är att dokumentet lämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. Socialnämndens förslag till beslut är alltså inte ändrat materiellt, utan endast 
formellt. Inga ändringar har gjorts i övrigt. För att göra hanteringen av handlingar mer 
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överskådlig skickas inte socialnämndens dokument ut till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges, utan endast det justerade dokumentet.  

Inför nästa översyn av tillämpningsreglerna kommer kommunens jurist tillsammans med 
vård- och omsorgskontoret göra en översyn av dokumentets detaljnivå.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser finns i tjänsteutlåtandet från socialnämnden daterat 2022-04-14.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta kommun, 
förslag daterat 2022-05-10  
Beslut från socialnämnden, § 33, 2022-05-05 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2022-04-14 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgskontoret  

 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Catrin Josephson, socialchef 
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1. Inledning 

Riksdagen reglerar genom lagstiftning vad kommunerna får ta ut för avgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter som socialnämnden kan ta ut. 

Avgifter för insatser enligt socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 
regleras i Socialtjänstlagen, SoL1 och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL2 samt 
kompletterande föreskrifter i Socialtjänstförordningen3. Avgifter för insatser 
enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS4 regleras i samma 
lag.  

Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. 
Den enskilde ska dessutom tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga 
behov. För vissa avgifter finns även ett högsta belopp, så kallad maxtaxa, för vad 
som får debiteras. Maxtaxan beskrivs närmare under kapitel 7.1 

Denna riktlinje gäller avgiftshandläggning inom samtliga delar av 
Socialnämndens verksamhetsområden och ersätter tidigare antagna Avgifter och 
tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun, 
KS-2020/511, Riktlinjer angående egenavgifter för insatserna jourhem, 
familjehem, hem för vård eller boende (HVB), stöd- och omvårdnadsboende och 
stödboende, SN-2018/247 samt Riktlinjer gällande egenavgifter för barn och 
vuxna som är placerade utanför hemmet, SN-2011/222 / KS-2012/330 

1.1 Syfte med riktlinjerna 

Riktlinjerna beskriver vilka typer av avgifter som socialnämnden kan debitera samt 
vad som gäller vid beräkning och fakturering av dessa. Riktlinjerna ska leda till en 
enhetlig och likvärdig hantering och ska i första hand vara ett stöd för 
avgiftshandläggare i Vård- och omsorgskontoret.   

Bilaga 1 beskriver avgifterna på ett överskådligt sätt.  

2. Allmänt om handläggning    

Den så kallade likaställningsprincipen gäller för kommunen och innebär att alla 
medborgare behöver behandlas lika om det inte föreligger särskilda skäl för att 
inte göra det.  

                                            
1 8 kap, SFS 2001:453 
2 § 26 HSL 
3 6 kap SFS 2001:937 
4 §§ 18-20  LSS 



 § 69 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde, förslag 2022-05-10

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

6 (33) 

 

De avgifter kommunen får ta ut ska vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnader.  

Samtliga beslut om avgifter fattas enligt delegationsordning beslutad av 
socialnämnden 

2.1 Sekretess  

Underlag som används vid avgiftsberäkning är att anses som sekretesshandlingar.  

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon honom/henne närstående lider men.  

Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv och 
kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom/henne. Sekretess för uppgift till 
skydd för en underårig gäller även i förhållande till vårdnadshavaren och får inte 
efterges av denna om det kan antas att den underårige lider betydande men om 
uppgiften röjs för vårdnadshavaren. 

2.2. Myndigheters serviceskyldighet 

”En myndighet skall se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. 
Myndigheten skall lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till 
vara sina intressen. Hjälpen skall ges i den utsträckning som är lämplig med 
hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet. Den skall ges utan onödigt dröjsmål.”5 

Socialnämnden ska informera den enskilde brukaren om kommunens gällande 
avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter. Om den enskilde behöver hjälp att 
fylla i de blanketter som  behövs för att avgift ska kunna fastställas är kommunen 
skyldig att tillhandahålla denna hjälp. Serviceskyldigheten sträcker sig inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Om den enskilde behöver hjälp att överklaga 
ett fattat avgiftsbeslut är kommunen skyldig att hjälpa denne med detta. 

2.3 Fullmakt 

Om den enskilde  önskar att någon annan person som företrädare i frågor som rör 
avgifterna ska fullmakt utfärdas. Denna ska undertecknas av brukaren.  Om någon 
annan person handlar på uppdrag av den enskilde vid överprövningar, jämkningar 
eller ansökan om tillägg till minimibeloppet ska alltid fullmakt begäras.  

                                            
5 6 § Förvaltningslagen 



 § 69 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde, förslag 2022-05-10

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

7 (33) 

 

Legal företrädare är automatiskt ombud för brukare även om denne inte lämnat 
någon fullmakt.  

Framtidsfullmakter hanteras enligt Lag om framtidsfullmakter6 

3. Avgiftsfria insatser 

Det finns ett antal insatser inom socialtjänstens verksamhetsområde som är 
avgiftsfria för den enskilde individen.  

 Avlösning i hemmet enligt SoL  upp till 8 timmar per månad 

 Trygghetslarm i särskilt boende  

 Boendestöd enligt SoL 

 Samtliga insatser enligt LSS.  Den enskilde betalar dock avgift för hyra, 
kost, förbrukningsartiklar samt övriga omkostnader.  

 Jourplacering barn och unga upp till 18 år  

4. Avgifter inom Äldreomsorg, LSS och Socialpsykiatri  

4.1 Avgifter som omfattas av högkostnadsskyddet, maxtaxan 

4.1.1 Hemtjänst 

Hemtjänst är en biståndsbedömd insats och  innebär i första hand hjälp i det egna 
hemmet. Även vissa åtgärder utanför hemmet ingår i begreppet hemtjänst, som 
t.ex. inköp av varor, ledsagning i samband med läkarbesök eller medföljande vid 
promenader. Övriga insatser utanför hemmet är normalt sett att härleda till annan 
insatsform än hemtjänst. 

I samband med tillitsreformen i hemtjänsten differentieras avgiftsuttaget i 
hemtjänsten mellan avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser. 
Differentieringen innebär att avgiften för omvårdnadsinsatser sänks medan 
avgiften för serviceinsatsen bibehålls. Orsak till skillnad mellan avgifterna är att 
den enskilde för serviceinsatser kan anlita andra aktörer på marknaden och då få 
möjlighet till skattereduktioner för dessa medan omvårdnadsinsatser i regel enbart 
tillhandahålls av utförare av hemtjänst.  

Hemtjänst debiteras per timme utifrån biståndsbeviljad tid.  Avdrag görs vid 
sjukhusvistelse samt planerad frånvaro, se avsnitt 4.3.1. Debitering sker 
månadsvis i efterskott  upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan. 

 

                                            
6 SFS 2017:310 
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Avgiften för hemtjänst är knutet till prisbasbeloppet och justeras  årligen per 1 
januari .  

4.1.1.1 Omvårdnadsinsatser 

Med personlig omvårdnad avses de insatser som utöver service behövs för att 
tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med 
att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt 
insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den skilde ska känna sig 
trygg och säker i det egna hemmet. Avlösning i hemmet (se punkt 4.1.1.2)  räknas 
också som en omvårdnadsinsats.  

Avgiften för omvårdnadsinsatser fastställs till 0,497% av ett prisbasbelopp.  

4.1.1.2 Avlösning i hemmet 

Avlösning i hemmet räknas till omvårdnadsinsatser och  kan beviljas enskilda som 
har en närstående som vårdar den enskilde i hemmet. Avlösning upp till 8 timmar 
per månad är avgiftsfri därutöver debiteras avlösning i hemmet såsom 
biståndsbeviljad tid  i hemtjänsten. 

Avgiften för avlösning i hemmet  fastställs till 0,497% av ett prisbasbelopp och 
debiteras från och med timme 9. 

4.1.1.3 Serviceinsatser 

Med service avses praktisk hjälp med bostadens skötsel såsom städning och tvätt, 
hjälp med inköp och hjälp med tillredning av måltider. Distribution av matlådor 
till den enskilde i dennes bostad (se 4.1.1.5)  samt ledsagning (se 4.1.1.4)  räknas 
också som serviceinsatser. 

Avgiften för serviceinsatser fastställs till 0,6% av ett prisbasbelopp.  

4.1.1.4 Ledsagning enligt SoL 

Insatsen ledsagning räknas till serviceinsatser och beviljas för att ge den enskilde 
ökad möjlighet att leva ett självständigt liv och motverka isolering. Ledsagning 
kan beviljas för att ta sig till och från en aktivitet, om aktiviteten är sådan att den 
enskilde är i behov av den för att uppnå skälig levnadsnivå. 

I samband med införande av tillitsreform i hemtjänst förändras avgiften för 
ledsagning enligt SoL att debiteras på samma sätt som serviceinsatser i 
hemtjänsten, d.v.s. per timme biståndsbeviljad tid.  Tidigare avgift på 200:- kr per 
tillfälle ledsagning missgynnade de personer som endast hade kortare insatser 
medan personer med insatser som tog längre tid gynnades.  I och med 
förändringen debiteras den enskilde samma timpris. 

Avgiften för ledsagning enligt SoL fastställs till 0,6% av ett prisbasbelopp och 
debiteras som biståndsbeviljad tid.  
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4.1.1.5 Distribution av matlåda i ordinärt boende 

Matdistribution i ordinärt boende är en biståndsbeviljad insats och innebär att 
matlådor distribueras hem till den enskilde Avgift för distribution av matlåda 
framgår av avgiftsbilaga 1. Avgiften debiteras samtliga personer som fått insatsen 
beviljad. Debitering sker månadsvis i efterskott. 

Kostnad för matlådor tillkommer. Se 4.2.1.1  

4.1.2 Trygghetslarm 

Trygghetslarm är en trygghetsskapande insats som kan beviljas den som annars 
känner sig otrygg i hemmet. Genom trygghetslarmet kan den enskilde kalla på 
personal vid t.ex. fallsituation eller behov av hjälp med toalettbesök. Det är inte 
möjligt att avsäga sig insatsen trygghetslarm under kortare frånvaro från hemmet 
som t.ex. planerad sjukhusvistelse eller sommaruppehåll.  

Avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,5% av ett prisbasbelopp per månad och 
avser kostnad för installation samt insatser vid larm. Avgiften debiteras månadsvis 
i efterskott. 

4.1.3 Hemsjukvård, hälso- och sjukvårdsinsatser 

Avgiftsbelagd hemsjukvård innebär insatser där någon form av bedömning eller 
behandling utförs av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller 
arbetsterapeut.  

Avgiften för hälso- och sjukvård följer Region Uppsalas avgifter för besök i 
primärvården. Max tre avgiftsbelagda besök debiteras per kalendermånad och 
ingår i maxtaxan. Debitering sker månadsvis i efterskott.  

4.1.4 Korttidsvård eller växelvård 

Korttidsvård är en plats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och 
omsorg dygnet runt och är ett komplement till stöd i hemmet.  

Växelvård är en form av korttidsvård vars syfte är att stärka den enskildes egna 
möjligheter att bo kvar i sitt ordinära boende. Det kan även beviljas för att stötta 
närstående som har behov av avlastning 

Korttids- eller växelvård debiteras från och med dag ett  till och dagen före  
hemresedagen  enligt en dygnsavgift för omvårdnad upp till maxtaxa/ 
avgiftsutrymme. 

Avgiften för korttids- och växelvård fastställs till 0,153% av ett prisbasbelopp per 
dygn.  Debitering sker månadsvis i efterskott. 

Kostnad för kost tillkommer, se 4.2.1.3 
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4.1.5 Dagverksamhet 

Med dagverksamhet avses biståndsbeviljad dagvård för personer med 
demenssjukdom. Avgiften fastställs till 0,4% av ett prisbasbelopp per månad och 
debiteras månadsvis i efterskott.  

Resor till och från dagverksamhet (se 4.2.4) samt kost (se 4.2.2.4) bekostas av den 
enskilde och ingår inte i maxtaxan.  

4.1.6 Särskilt boende för äldre 

Särskilt boende för äldre, SÄBO, innefattar stadigvarande boende och syftar till 
att ge personer med omfattande vård- och omsorgsbehov en hög grad av säkerhet 
och trygghet. 

4.1.6.1 Omvårdnadsavgift 

I särskilt boende debiteras den enskilde omvårdnadsavgift och är lika stor som det 
egna avgiftsutrymmet, som mest maxtaxa..  

Omvårdnadsavgiften i särskilt boende fastställs till en tolftedel (1/12) gånger 
0,5392 av ett prisbasbelopp och debiteras månadsvis i efterskott. 

4.1.6.2 Medboende/parboende 

I begreppet skälig levnadsnivå ingår det för den som har beviljats, eller beviljas, 
vård- och omsorgsboende, att kunna fortsätta sammanbo med sin make/maka, 
sammanboende eller registrerad partner oavsett olika omsorgsbehov.7  

Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas denne av avgiftsreglerna 
enligt sitt eget biståndsbeslut. Medboende, som inte har egna biståndsbeslutade 
insatser, omfattas inte av avgiftsreglerna och ska då själv tillse och bekosta 
insatser. 

Hyreskostnader medboende/parboende, se 4.2.2.2 

4.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan 

4.2.1 Kost  

Kost kan ges i form av distribution av matlåda i ordinärt boende, som ett 
måltidsabonnemang i särskilt boende, som måltider vid korttids-/växelvård eller 
som måltid vid dagverksamhet. 

                                            
7 4 kap 1c § SoL 
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4.2.1.1 Matlåda ordinärt boende 

Avgift för matlåda debiteras enligt fastställd avgift per matlåda. Debitering sker 
månadsvis i efterskott.  

Avgift för matlåda revideras kontinuerligt i nivå med den självkostnad vård- och 
omsorgskontoret har oberoende om matpaketen levereras via en upphandlad 
leverantör eller om matpaket bereds inom kommunens regi. Avgift inom 
nuvarande avtal framgår av bilaga 1.   

Kostnad för distribution av matlåda tillkommer och ingår i maxtaxan, se 4.1.1.5 

4.2.1.2 Kostavgift i särskilt boende för äldre 

Den som stadigvarande bor i särskilt boende för äldre med gemensam 
kosthållning betalar för ett månadsabonnemang. I abonnemanget ingår samtliga 
måltider i det särskilda boendet. Avdrag för kostavgiften sker vid sjukhusvistelse 
och planerad frånvaro, se 4.3.2 

Knivsta kommun har för närvarande en av länets lägsta avgifter för 
månadsabonnemang för kost. Någon höjning av del av prisbasbeloppet är inte 
aktuell varför avgiften för månadsabonnemanget även fortsättningsvis fastställs 
till 6,3 % av ett prisbasbelopp per månad och debiteras månadsvis i efterskott.  

4.2.1.2.1 Kostavgift medboende 
Om medboende i särskilt boende önskar ta del av gemensam kosthållning skrivs 
ett särskilt avtal om detta. Den medboende betalar då månadsabonnemang för kost 
i boendet på samma sätt som den som beviljats särskilt boende.   

4.2.1.3 Kostavgift korttids- och växelvård 

Vid vistelse på korttids- eller växelvård tas avgift ut för kost. I avgiften ingår 
samtliga måltider under vistelsedygnet. Antal dagar beräknas från ankomstdag till 
dag före avresedag. Om vistelsen är längre än kalendermånad betalar den enskilde 
enligt månadsabonnemang i särskilt boende (se 4.2.1.2) 

Avgiften fastställs till 30,4% av månadsabonnemanget för kost i särskilt boende 
per dygn och är knutet till prisbasbeloppet. 

4.2.1.4 Kostavgift dagverksamhet 

Vid vistelse på dagverksamhet tas avgift ut för kost. Kostavgiften i 
dagverksamheten omfattar förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe och 
debiteras enligt en fast avgift per dag.  Den fasta avgiften motsvarar Knivsta 
kommuns självkostnader för matlåda i ordinärt boende (se 4.2.1.1). Avgift enligt 
nuvarande avtal framgår av bilaga 1. Debitering sker månadsvis i efterskott.  
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4.2.1.5 Kost gruppbostad enligt LSS 

Grundprincipen är att den enskilde ska betala för sin egen mat. Om verksamheten 
har gemensam kosthållning betalar den enskilde sin andel av kostnad för mat 
direkt till verksamheten.   

4.2.1.6 Kost i daglig verksamhet LSS 

Den enskilde ansvarar själv för sin kost i den dagliga verksamheten. Det kan 
handla om att ha med sig egen matlåda eller inhandla färdig mat.  

4.2.1.7 Kost vid korttidsvistelse inom LSS 

Den som har korttidsvistelse med stöd av LSS betalar en kostavgift per dygn. 
Avgiften debiteras månadsvis baserat på antal dygn enligt gällande biståndsbeslut 
oavsett när brukare väljer att verkställa dygnen under året.   

För underåriga barn utan egen pension debiteras förälder/vårdnadshavare avgift 
för kost.  

Avgiften för kost vid korttidsvistelse inom LSS är knutet till prisbasbeloppet och 
fastställs  till 

- för vuxna: 30,4% av månadsabonnemanget för kost i särskilt boendet per 
dygn  

- för barn: 75% av kostavgiften för vuxna per dygn. 
-  

4.2.1.8 Kost vid eftermiddagstillsyn skolungdom över 12 år enligt LSS 

Den som har eftermiddagstillsyn med stöd av LSS8 betalar en avgift för 
mellanmål. Avgiften debiteras månadsvis och baseras på antal dygn enligt 
gällande biståndsbeslut oavsett när brukare väljer att verkställa dygnen under året. 

Avgiften för mellanmål vid eftermiddagstillsyn enligt LSS fastställs till 10% av 
kostavgiften för vuxna (se punkt 4.2.1.7) 

4.2.1.9 Boendeavgift i kommunens särskilda boendeformer9 

För boende i särskilda boendeformer som ej omfattas av hyreslagens regler och 
där ett hyresavtal inte föreligger debiteras en boendeavgift på en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet per månad 

                                            
8 9 § p.7 LSS  
9 Avser stödboende och skyddat boende 
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4.2.2 Hyra 

4.2.2.1 Hyra i särskilt boende för äldre (SÄBO) 

En upplåtelse av bostad i kommunens särskilda boendeformer för äldre utgör inte 
ett hyresförhållande enligt hyreslagens mening. Där betalar brukaren den faktiska 
hyran 

4.2.2.2 Hyreskostnader medboende/parboende i särskilt boende för äldre  
Se även punkt 4.1.6.2 

Om den medboende har egen lägenhet i det särskilda boendet debiteras hyra enligt 
eget hyreskontrakt. 

Makar boende i samma lägenhet delar på hyran.  

När den som innehar beslutet om särskilt boende avlider har maken/sambon ingen 
rätt att fortsätta bo kvar på det särskilda boendet, såvida denne inte bedöms vara i 
behov av särskilt boende för egen del. 

 

4.2.2.3 Hyra i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Den enskilde betalar hyran för sin bostad enligt LSS §9.9 

4.2.2.4 Hyreskontrakt 

Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt med 
den enskilde hyresgästen. Av kontraktet framgår att den boende avstår från 
besittningsrätt 

4.2.3 Förbrukningsartiklar 

Den enskilde bekostar själv förbrukningsartiklar i det särskilda boendet. Den 
enskilde får vid behov/önskemål stöd av personal att införskaffa 
förbrukningsartiklar.  

4.2.4 Resor 

Avgifter för resor framgår av Regler för tillståndsgivning inom färdtjänst, SN-
2018/20. 

4.3 Reducering av avgifter 

4.3.1  Reducering avgifter hemtjänst i ordinärt boende 

- Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften från dag 1. 
- Om den enskilde själv sagt ifrån insatserna minst 4 dagar i förväg 

reduceras avgiften för frånvaroperioden. 
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- Om den enskilde vanligtvis har insatser i ordinärt boende och tillfälligt 
visas i korttids- eller växelvård debiteras endast avgift för dessa insatser. 

- Vid frånvaro görs ingen reducering av avgiften för trygghetslarm.   

4.3.2 Reducering avgifter särskilt boende för äldre 

- Vid frånvaro görs ingen reducering av hyran i det särskilda boendet 
- Under sjukhusvistelse görs reducering av kost- och omvårdnadsavgifter 

vid särskilt boende motsvarande antal dagar för sjukhusvistelsen. 
- Vid planerad frånvaro där den enskilde meddelat frånvaron 4 dagar i 

förväg reduceras kost- och omvårdnadsavgiften motsvarande antalet 
frånvarodagar. 

5. Egenavgifter 

Kommunen har rätt att ta ut egenavgifter av den enskilde för en tjänst. I dessa 
riktlinjer avser egenavgift den avgift den enskilde, eller dennes föräldrar enligt 8 
kap. 1 § SoL10 ska betala vid vård och behandling, eller vid stöd-
/omvårdnadsboende. Så snart det står klart att det kan bli aktuellt med en insats i 
form av en placering skall den vuxne vårdtagaren samt föräldrar till placerat barn 
informeras om sin ersättningsskyldighet för vården samt vilka konsekvenser det i 
övrigt innebär för deras ekonomi.   

Avgiftshandläggare fastställer egenavgiften vid individuell prövning. En 
individuell prövning görs i samband med att den egenavgiften fastställs. 

5.1. Tillfällig vård i annat hem än det egna, barn upp till 18 år 
(enligt SoL och LSS)  

Föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till kommunen, om 
ett barn får vård och behandling i ett annat hem än det egna11. Det belopp som ska 
betalas beräknas efter samma grunder som om det gällde att bestämma 
återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen om underhållstöd. Det 
belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som för 
varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken12. 

Avgift tas ut motsvarande underhållsstödsbeloppet för placering 

- i familjehem 

                                            
10 SFS 2001:453 
11 8 kap 1 § 2 st. SoL 
12 SFS 2010:110 
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- på HVB och stödboende 

5.2 Omvårdnad barn och unga enligt LSS   

Föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till kommunen, om 
ett barn/ungdom upp till 18 år, får omvårdnad i ett annat hem än det egna.13 
Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  

Avgift tas ut motsvarande underhållsstödet för barn på bostad med särskild service 
för barn och ungdom enligt LSS 9 § p. 8.14 

5.3 Vård och behandling av vuxna missbrukare 

Kommunen får ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling på 
grund av missbruk i HVB eller i familjehem.15 Med uppehälle avses kost och logi. 
Egenavgiften gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl pensionärer som 
personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om 
vården sker enligt SoL eller enligt LVM16.  

Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje 
dag men en individuell bedömning av den enskildes betalningsförmåga görs i 
samband med att egenavgiften fastställs. Knivsta kommun tar ut den avgift per 
dag som regeringens föreskrifter medger med hänsyn till den enskildes 
betalningsförmåga för 

- Behandlingshem 
- Familjehem 
- LVM-hem 

6. Övriga avgifter 

Kommunen får också ta ut skäliga avgifter, som inte överstiger kommunens 
självkostnader, enligt grunder som kommunen bestämmer för.17 

6.1 Förlust/skadegörelse trygghetslarm 

Avgift tas ut från den enskilde vid förlust eller skadegörelse av trygghetslarmets 
komponenter (larmknapp och larmapparat). Avgiften baseras på kommunens 
självkostnad för apparatur.  

                                            
13 § 20 LSS 
14 SFS 1993:387 
15 8 kap 1 § SoL 
16 SFS 1988:870 
17 8 kap 2 § SoL 
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6.2 Transport av avliden 

När en person avlider i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 § 2 
st. och 5 kap 7 § 3 st. samt 7 kap 1 § 2 p. Socialtjänstlagen18 ska en läkare 
konstatera dödsfallet och utfärda behövliga intyg. 

Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till 
dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar 
upphör när detta skett. 

Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att 
själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett 
avtals- förhållande och ett betalningsansvar mellan dödsboet och transportören, 
utan att kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när kroppen på de 
anhörigas uppdrag lämnas ut till transportören. I dessa fall ska transportören 
fakturera dödsboet. De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i 
patientjournalen. Avgiften för transporten är kommunens självkostnad d.v.s. 
transportörens fakturerade kostnader. 

6.3 Kostnader dödsbohantering 

Socialnämnden ansvarar för att utreda och förvalta dödsbon provisoriskt till dess 
dödsbodelägare påträffas och kan börja den egentliga boutredningen.  

Nämnden har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för 
dödsboförvaltning och åtgärder. Avgiften för provisorisk dödsboförvaltning får 
inte överstiga kommunens självkostnad.  

Förvaltning av dödsbon är inte myndighetsutövning och därför ska mervärdesskatt 
betalas.  

Avgiften fastställs till 0,83% av ett prisbasbelopp per timme vilket motsvarar 
kommunens självkostnad för insatsen.  Avgiften debiteras i efterskott och tas 
endast ut av dödsbon med tillgångar.  

6.4 Avgifter barn och unga 

Övriga skäliga avgifter får tas ut för verksamheter för barn och unga, som inte är 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär19. Avgiften får högst uppgå till 
kommunens självkostnad.  

                                            
18 SFS 2001:453 
19 8 kap 2 § SoL p. 2, 5 kap 1 § SoL 
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6.4.1 Vistelse i kontaktfamilj 

Vid vistelse i kontaktfamilj debiteras en avgift för kost.  Avgiften grundar sig på 
beviljad tid och debiteras per vistelsedygn. Debitering sker månadsvis i efterskott.  

6.5 Avgifter vuxna/familj 

Kommunen får ta ut skälig ersättning för andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 
1 § SoL.  

Övriga skäliga avgifter får också tas ut för familjerådgivning, föräldrautbildning 
inför adoption och annan liknande social tjänst20.  

6.5.1 Familjerådgivning 

Avgift för familjerådgivning debiteras direkt av den leverantör som tillhandahåller 
familjerådgivning i kommunen.  

Avgiften fastställs till 0,48% av ett prisbasbelopp och justeras årligen. 

Egenavgift ska inte tas ut av klient som erhåller försörjningsstöd. 

7.Inkomstbegrepp  

Den enskilde har skyldighet att lämna uppgifter om inkomster och andra 
förhållanden som behövs för att beräkna förbehållsbelopp och avgifter. 

Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes 
olika bruttoinkomster läggs samman varefter samtliga skatter avräknas. 

7.1 Inkomstberäkning vuxna  

Följande inkomster räknas samman: 

- Aktuella pensionsinkomster under innevarande år 
- Äldreförsörjningsstöd 
- Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster 
- Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv 

näringsverksamhet, inkomst av kapital, vissa typer av 
ersättningar som är undantagna från 
inkomstskattelagstiftningen i Sverige 

- Föräldrapenning 
- Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt  bostadstillägg 
- Livräntor, underhållsbidrag, underhållsstöd, 

barnbidrag, studiebidrag, stipendier, vårdbidrag för 
vård och tillsyn m.fl. övriga bidrag 

                                            
20 8 kap 2 § SoL 



 § 69 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde, förslag 2022-05-10

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

18 (33) 

 

- Sjukpenning/sjukersättning 
- Aktivitetsersättning 
- A-kassa 
- Arbetsmarknadsersättning 
- Utländsk pension 
- Övriga inkomster 

Följande skatter och avgifter räknas från inkomsterna: 

- Kommunal och statlig inkomstskatt samt skatt på inkomst av kapital 
- Fastighetsavgift och fastighetsskatt enligt senaste taxering 
- Övriga avgifter och skatter i samband med taxering.    

7.2  Inkomstberäkning barn upp till 18 år 

Beräkning av föräldrars inkomster och grundavdrag i lagen om underhållsstöd 25-
27 §§.21 Inkomstberäkningen baseras på den senaste taxeringen. Vid beräkning av 
kapitalinkomst skall hänsyn tas till realisationsförluster och uppskovsavdrag vid 
byte av bostad.  

Som inkomst för den ersättningsskyldiga föräldern räknas:  

- Inkomst av tjänst  
- Inkomst av kapital  
- Inkomst av näringsverksamhet 
-   

Den framräknade summan (= årsinkomstbeloppet) minskas med 100.000 kronor. 
Beloppet som återstår läggs till grund för beräkning av ersättningsbeloppet.  

Ersättningsbeloppet22 beräknas som en viss procent av förälderns inkomst enligt 
ovan. Procenttalet bestäms med hänsyn till samtliga barn föräldern är 
försörjningsskyldig för enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken23  

 

Antal 
barn 

Procentsats 
per barn 

1 14,0% 

2  11,5% 

3 10% 

4  7,75% 

5  6,4% 

                                            
21 SFS 1996:1030 
22 6 kap 2 § Socialtjänstförordningen 
23 SFS 1949:381 
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8 5,5% 

7  4,85% 

8  4,38% 

9 4,0% 

10 3,7% 

 

Ett barn kan ha egna inkomster t.ex. barnpension, efterlevande stöd, pengar från 
försäkring etc. som kan komma att påverka nivån på föräldrarnas ersättning till 
kommunen 

7.3 Ändrade inkomstförhållanden 

Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker 
under året och som kan påverka beräkningen av avgiften. I de fall uppgifter 
framkommer om ändrade förhållanden beträffande inkomster under innevarande 
år ska hänsyn tas till detta vid nettoinkomstberäkningen. 

En förälders försörjningsskyldighet kan ändras genom att flera eller färre barn 
skall försörjas. Förändringen påverkar procentsatserna vid beräkning av 
ersättningsbeloppets storlek. Omräkningen görs i anslutning till den förändrade 
försörjningsskyldigheten och kan således ske när som helst under året. 

Beträffande barn som fyller 18 år under pågående placering så upphör 
vårdnadshavarnas betalningsskyldighet i och med 18 års-dagen. 

7.3.1 Vid uppbärande av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

Den enskilde ska själv lämna in underlag som styrker att hen får 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd utbetalt, alternativt lämna samtycke till 
inhämtning av underlag från Vuxenenheten. Det åligger den enskilde att snarast 
meddela avgiftshandläggare om det ekonomiska biståndet upphör. 
Avgiftshandläggare ska göra regelbundna kontroller gällande att den enskildes 
uppgifter är riktiga och vid behov kräva ersättning i efterhand 

8. Beräkning av egenavgift 

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 
egenavgiften fastställs. Det finns särskilda regler om avgiftsstorleken för personer 
som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika ersättningar. Detta regleras i 
106 kap 39 § SFB. 
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8.1 Vuxna 

Den avgift för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär för missbrukande vuxna, enligt 8 kap. 1 § första stycket 
socialtjänstlagen, regleras i Socialtjänstförordningens 6 kap 1§. 

För vuxna vårdtagares vistelse i hem för vård eller boende samt familjehem gäller att 
betalningen sker via räkning från socialförvaltningen. Beräkningen grundar sig på att 
den enskilde och hans/hennes familj garanteras ett förbehållsbelopp innan avgift tas 
ut.  

8.2 Barn under 18 år 

Egenavgiften bestäms efter samma grunder som bestämmandet av 
betalningsskyldigheten enligt 19 kap. Socialförsäkringsbalken24. Det belopp som var 
och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet enligt 
18 kap. 20 § Socialförsäkringsbalken. 

Reglerna gäller även för beräkningen av egenavgiften för barn inom LSS.25  Vid 
bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19§ LSS ska dock även 
kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt beaktas.  

När ett barn dygnetruntplaceras genom kommunens försorg ska regelbundet en 
utredning om föräldrarnas försörjningsförmåga göras och beslut ska fattas enligt 
följande: 

 
- Beslut om föräldrarnas ersättning skall alltid fattas så snart placeringstiden 

överstiger en månad. Om placeringstiden överstiger en månad gäller 
ersättningsskyldigheten från den dag placeringen verkställdes, vilket 
innebär att beslut ibland blir retroaktivt. Detta gäller oavsett om det är en 
stadigvarande placering, en tillfällig placering under utredningstiden eller 
om barnet flyttas. Det avgörande är att föräldern inte har barnet hemma på 
minst en månad.  

- Ett beslut ska fattas för vardera föräldern. Det gäller även om föräldrarna 
är sammanboende eftersom de kan ha olika antal barn, vilket påverkar 
avgiftens storlek.  

- Beslutet skall alltid innehålla ett beslutat ersättningsbelopp. 
Ersättningsbeloppet kan vara 0 kr. Beloppet får inte överstiga var som för 
varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet. Beslutet kan omprövas under 
hela placeringstiden. Föräldrarna har skyldighet att meddela ändrade 
förhållanden. 

                                            
24 SFS 2010:110 
25 SFS 1993:387 
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9. Beräkning av avgifter inom Äldreomsorg, LSS och 
Socialpsykiatri 

9.1  Högkostnadsskydd för avgifter – Maxtaxa  

Vid avgiftsuttag för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård och  särskilt 
boende är kommunen skyldig att tillämpa ett högkostnadsskydd genom en så 
kallad maxtaxa. Maxtaxan är den högsta avgift kommunen får ta ut för hemtjänst, 
dagverksamhet, omvårdnad i särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård och 
trygghetslarm. Syftet med maxtaxan är att skydda den enskilde från för höga 
avgifter.  

Maxtaxan bestäms som en andel av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs 
årligen och avgiften får högst uppgå till en tolftedel (1/12) av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet. Dessutom finns ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift 
för bostad i särskilt boende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte 
omfattas av hyreslagens regler. Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet26. 

Vid avgiftsberäkning läggs makars/sammanboendes/registrerade partners inkomst 
samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Avgiften beräknas 
för vardera parten individuellt. 

När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att brukarens 
make/sambo/registrerad partner inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk 
situation. 

9.1.1 Maxtaxa i ordinärt boende 

Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i ordinärt boende sker på följande 
sätt: 

Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 

+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 

+ bostadsbidrag 

+ bostadstillägg 

+ särskilt bostadstillägg 

-samtliga skatter 

-bostadskostnad 

-fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp) 

                                            
26 8 kap 5 § SoL 
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= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 

 

9.1.2   Maxtaxa i särskilt boende 

Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i särskilt boende sker på följande sätt: 

Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 

+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 

+ bostadsbidrag 

+ bostadstillägg 

+ särskilt bostadstillägg 

- samtliga skatter 

-bostadskostnad 

-fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp) 
 

= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 

 

9.2 Beräkning av bostadskostnader 

Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas med vissa 
undantag enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan vid 
beräkning av bland annat bostadstillägg. 

För sammanboende makar, sambor eller registrerade partners ska 
bostadskostnaden för var och en av dem utgöra hälften av den framräknade 
faktiska bostadskostnaden. 

9.3 Förbehållsbelopp 

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av 
sina egna medel innan avgift för får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård respektive bostad i sådant särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen. Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp 
genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden,  med 
ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden beräknas för sig och läggs till 
minimibeloppet.27  

                                            
27 8 kap 7 § SoL 
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9.3.1  Minimibeloppets storlek 

Minimibeloppet per månad är fastställt till en tolftedel av 1,4044 gånger 
prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 gånger 
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar, sambor eller 
registrerade partners. 

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för: 

- Kläder, skor, fritid, resor 
- Livsmedel för den som bor i ordinärt boende 
- Hygien, förbrukningsvaror 
- Dagstidning och telefon 
- Möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel 
- Tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel samt läkarbesök 

Kostnaderna för utgiftsposterna som inryms i minimibeloppet beräknas av 
Konsumentverket för varje år. 

9.3.1.1 Höjning av minimibeloppet 

Kommunen kan i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en högre nivå 
om det finns särskilda behov. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett 
väsentligt högre belopp 

Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av 
ytterligare medel ska minimibeloppet fastställas till en högre nivå. Behovet ska 
avse belopp om minst 200 kronor per månad och kostnaden ska vara regelbundet 
återkommande under större delen av året. 

Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av 
ett högre minimibelopp och om avgiften därför måste sänkas. 

9.3.1.1.1 Individuell höjning 

Det kan finnas andra omständigheter eller behov som medför att ett högre 
minimibelopp bör fastställas. Exempel på detta kan vara om en person har 
underhållskostnader för barn, fördyrade kostnader för mat eller resor, t.ex. arbets- 
och sjukresor, eller kostnader för god man. Kostnader som täcks av annat bidrag 
eller ersättning t.ex. handikappersättning ska ej föranleda höjning av 
minimibeloppet 

9.3.1.1.2 Generell höjning 

Yngre personer har ofta merkostnader som ska beaktas i skälig omfattning. Det 
kan gälla ökade kostnader för mat eller i samband med arbete, fritid och aktivt liv, 
familje- liv eller bosättning. 

Minimibeloppet för brukare under 65 år fastställs till en tolftedel av 1,5448 x 
prisbasbeloppet per månad för ensamstående och en tolftedel av 1,2864 x 
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prisbasbeloppet för var och en av makar, registrerad partner eller 
sammanboende.28 

9.3.1.2 Sänkning av minimibeloppet  

I undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet till en lägre nivå. Detta 
får endast ske om en brukare inte har en kostnad som minimibeloppet ska täcka 
därför att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst/omvårdnad, dagverksamhet 
eller ingår i avgiften för hyran för bostad i särskilt boende eller tillhandahålls 
kostnadsfritt.29 

Om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna  därför att 
kostnaden ingår i avgiften för vård, omsorg- och socialt stöd eller i avgiften för 
boendet i en särskild boendeform kan kommunen sänka minimibeloppet 

9.3.1.2.1 Individuell sänkning 

En individuell bedömning ska göras av om en enskild inte har en utgiftspost som 
ingår i förbehållsbeloppet. I sådana fall ska förbehållsbeloppet sänkas. 

9.3.1.2.2 Generell sänkning 

I det fall hushållsel ingår i hyran eller boendeavgiften ska förbehållsbeloppet 
sänkas med belopp motsvarande det belopp som framräknats av Konsumentverket 
årligen. 

9.3.1.3 Särregler för barn och ungdomar 

För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda insatsmottagaren i hushållet 
utgår ingen hemtjänstavgift. Ersättning för kost kan tas ut i förekommande fall. 

För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller 
förvärvsinkomst och som är insatsmottagare gäller samma förbehållsbelopp som 
för vuxna i åldern 19-64 år. 

9.3.1.4 Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år 

För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar ska förbehållsbeloppet höjas 
med belopp enligt riksnormen för försörjningsstöd. 

                                            
28 Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2021 
29 8 kap 8 § SoL 



 § 69 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde, förslag 2022-05-10

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

25 (33) 

 

11. Jämkningsregler 

11.1 Ensamståendes flyttning till särskild boendeform 

Vid ensamståendes flyttning till bostad i särskild boendeform ska den enskilde ges 
ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Denna avvecklingstid får 
uppgå till högst tre månader. Under den tid som den enskilde har dubbla 
bostadskostnader, dock högst tre månader, avräknas faktiska bostadskostnaderna 
för båda bostäderna mot nettoinkomsterna. 

I de fall den enskildes högkostnadsskydd blir negativt sedan bostadskostnader och 
förbehållsbelopp avräknats från nettoinkomsterna sker ingen jämkning av 
hyresavgiften i den särskilda boendeformen. 

11.2 Jämkning när en av två makar flyttar till en särskild 
boendeform 

11.2.1 Tudelningsprincipen 

När den ene av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform 
ska makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika vid 
avgiftsberäkningen. 

För var och en avräknas den faktiska bostadskostnaderna för respektive bostad 
och var och en ska garanteras det förbehållsbelopp som gäller för ensamstående. 

Tudelningsprincipen ska endast tillämpas i de fall makarna gynnas i 
avgiftshänseende, till exempel när maken med den högsta inkomsten flyttar till 
den särskilda boendeformen. I annat fall bestäms avgifterna efter de inkomster 
makarna har var för sig. 

11.2.2  Kvarboendeskydd 

Om den kvarboende maken trots detta förfarande inte har tillräckligt med medel i 
nivå med minimibelopp och hyra ska ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomster för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas 
förbehållsbelopp och avgifter för den make som flyttat till den särskilda 
boendeformen på basis av de kvarvarande nettoinkomster som denna har. 

11.2.3 Omprövning vid ändrad pensionsstatus 

När en av två makar/partners flyttar till särskilt boende rekommenderas att 
ansökan om ändrad pensionsstatus lämnas till Pensionsmyndigheten för att få en 
annan beräkning av pensionen. Efter att Pensionsmyndigheten ändrat 
pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap ska ny 
avgiftsprövning ske i och med att makarna då får ändrade inkomster, 
bostadskostnader etc. 
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I de fall då makar inte ansökt om ändrad pensionsstatus ska makarnas 
nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika vid avgiftsberäkningen. För 
var och en avräknas nettohyran för respektive bostad och var och en ska 
garanteras de förbehållsbelopp som gäller för ensamstående i ordinärt respektive 
vård- och omsorgsboende. 

11.3 Jämkning egenavgifter individ och familjeomsorg 

11.3.1 Vuxna 

Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte tas ut kan 
avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL. Om 
den enskilde genom att betala avgiften blir berättigad till ekonomiskt bistånd bör 
avgiften efterges. 

11.3.2 Barn 

Bedöms de framräknade beloppen som oskäliga i förhållande till respektive förälders 
ekonomiska förmåga, sociala situation eller för att de t.ex. står för vissa av barnets 
kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. Jämkning kan ske redan från 
början eller vid ett senare tillfälle. 

12. Allmänna bestämmelser 

12.1 Beslut om avgifter och jämkning 

Beslut om förbehållsbelopp, avgifter och jämkning av avgifter i det enskilda fallet 
är myndighetsutövning.  De tjänstemän som hanterar dessa uppgifter har 
delegation från Socialnämnden för uppgiften.  

Brukaren ska erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften 
beräknats och hur den enskilde kan överklaga beslutet. 

12.2 Prisbasbelopp 

Flertalet av de avgifter som tas ut inom Socialnämndens område beräknas utifrån 
det så kallade prisbasbeloppet, pbb. Avgifterna följer ändring av prisbasbeloppet 
och ska därför gälla från och med 1 januari varje år 

12.3 Debiteringsrutiner 

Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Den samlade avgiften måste 
uppgå till minst 150 kr, om  det inte gör det påförs den samlade avgiften på 
nästkommande faktura. Om den totala samlade avgiften underskrider 150 kronor 
under ett kalenderår avskrivs avgiften.  
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 Debitering av hyror för bostäder i särskilda boendeformer sker månadsvis i 
förskott. 

12.4 Försäkringsfall 

I de fall hemtjänstinsatserna ska bekostas av annan än den som får bistånd, på 
grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, uttas kommunens faktiska 
kostnader för insatsen. 

12.5 Boende i annan kommun eller i privat  anläggning 

För personer som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i 
privat boendeform och där Knivsta kommun har betalningsansvar gäller samma 
avgiftsregler som i kommunens egna boendeformer 

12.6 Uppgiftsvägran 

När den enskilde av någon anledning inte lämnar erforderliga uppgifter för 
avgiftsprövning påförs högsta avgift i inkomstrelaterad taxa. Kommunen har även 
rätt att använda sig av tillgängliga uppgifter från till exempel Försäkringskassan. 

12.7 Retroaktiv debitering och återbetalning 

Den enskilde är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, förmögenhets-, 
bostadsförhållanden och andra omständigheter som kan medföra ändring av 
avgift. 

Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av den 
enskilde eller återbetalning från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade 
förhållandena. 

12.8 Återkrav/fordran 

Om den enskilde inte frivilligt har betalat den beslutade egenavgiften enligt 8 kap 
1§ SoL kan kommunen med stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan om återkrav hos 
förvaltningsrätten. När beslut i Förvaltningsrätten är fattat, kan kommunen kräva 
tillbaka avgiften. Nämnden ska väcka talan hos förvaltningsrätten inom tre år från 
det att kommunens kostnad uppstod.  

Kommunen kan inte få tillbaka något belopp om det innebär att den enskilde, 
genom att återbetala hela eller delar av skulden, inte klarar sin försörjning eller sin 
dagliga livsföring i övrigt. Nämnden bör därför göra en ekonomisk bedömning av 
den enskildes möjligheter att betala innan talan väcks hos förvaltningsrätten.  

Vad gäller övriga avgifter har kommunen rätt att ansöka om 
betalningsföreläggande, för att få betalt för fordran 
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12.9 Allmän årlig omprövning av avgifter 

En allmän omprövning av förbehållsbelopp, inkomster och avgifter ska ske vid 
varje årsskifte med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser och 
inkomstuppgifter med mera. 

13. Överklagande 

Den enskilde har rätt att överklaga  beslut om förbehållsbelopp, avgifter, för hjälp 
i hemmet eller för omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten.  

Socialnämndens beslut om vad en förälder skall betala i ersättning till kommunen 
kan ej överklagas med förvaltningsbesvär 

13.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem 

Beslut om kommunens avgiftssystem för socialnämndens verksamhetsområde 
fattas av kommunfullmäktige. Kommunens beslut kan överklagas (inom tre 
veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s.k. laglighetsprövning 
enligt kommunallagen30. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs men inte 
att beslutet ersätts med ett annat.31 

13.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär32. Det gäller beslut om avgift och 
avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och 
förbehållsbelopp.33 

I Förvaltningslagen anges hur överklagandet ska handläggas34. Överklagandet ska 
ha inkommit inom tre veckor från det att beslutet mottagits av brukaren. Beslutet 
kan endast överklagasav den som berörs av beslutet eller av legal företrädare. Den 
som överklagar ett beslut ska så noggrant som möjligt ange hur denne önskar att 
beslutet ändras. Besvärsskrivelsen ska adresseras till Förvaltningsrätten men 
lämnas till:   

Socialnämnden 
Knivsta kommun 
741 75 Knivsta 

                                            
30 13 kap, SFS 2017:725 
31 Prop. 2000/01:149 sid 50 och 61 
32 16 kap 3 § SoL 
33 Prop. 2000/01:149 sid 50-51 och 61 
34 2017:900 §§ 40-49 
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Om överklagandet inkommer vid en senare tidpunkt än tre veckor efter att det 
kommit brukaren eller den legale företrädaren tillhanda ska detta avvisas. En 
besvärshandling som inkommit i rätt tid ska utredas och omprövas. 

”Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna 
överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. 

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även 
det nya beslutet till överinstansen. 

Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.”35
 

 

Enligt socialnämndens delegationsordning är alla beslut i överklagningsärenden 
delegerade till Socialnämnden/Ordförande enligt jourlista eller 
Vuxenenheten/Delegat i det ursprungliga beslutet i samråd med överordnad 
chef36.   

Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyra 
kan prövas av Hyresnämnden. 

14. Referenser 

 Förvaltningslagen (2017:900) 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 

 Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) 

 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30) 

 Socialtjänstförordningen (2001:937) 

 Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

 Föräldrabalken (1949:381) 

 Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870) 

 Lag om underhållsstöd (1996:1030) 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:1 

  

                                            
35 46 § Förvaltningslagen 
36 SN-2022/64 
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Bilaga 1 – Avgifter i socialnämndens 
verksamhetsområde 
 

Flertalet avgifter/taxor baseras på prisbasbeloppet, som för 2022 beslutats till 
48.300:- kr 

Maxtaxa = en tolftedel  (1/12) av 0,5392 gånger pbb 

Avgifter baserade på prisbasbelopp 
 

Benämning på 
avgift/taxa 

Del av 
prisbas-
belopp 

Debiteringsgrund Ingår i 
maxtaxa 

Summa 
beräknad 
utifrån  2022 
års pbb 

Hemtjänst – 
omvårdnad.  

0,497 % av 
pbb 

Biståndsbeviljad 
tid 

Ja 240:-/tim 

Hemtjänst  - service 0,6% av pbb Biståndsbeviljad 
tid 

Ja 290:-/tim 

Hemtjänst – 
avlösning i hemmet  

0,497 % av 
pbb 

Biståndsbeviljad 
tid från och med 
timme 9. Insatsen 
är avgiftsfri upp till 
8 tim/mån 

Ja 240:-/tim 

Ledsagning enl. SoL  0,6% av pbb Biståndsbeviljad 
tid 

Ja 290:-/tim 

Trygghetslarm 0,5% av pbb Biståndsbeslut 
trygghetslarm 

Ja 242:-/mån 

Korttids- och 
växelvård 

0,153 av pbb Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 74:-/dygn  

Dagverksamhet 0,4% av pbb Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 193:-/mån 

Särskilt boende för 
äldre - 
omvårdnadsavgift 

1/12 av 
0,5392 
gånger pbb  

Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 2.170:-/mån 

Kost – 
särskilt boende för 
äldre  - månads- 
abonnemang 

6,3% av pbb Vistelse vid särskilt 
boende för äldre 

Nej 3.043:-/mån 

Kost – särskilt 
boende för äldre 
medboende – 
månads- 
abonnemang  

6,3% av pbb Särskilt avtal för 
månads-
abonnemang 

Nej 3.043:-/mån 
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Kost – korttids och 
växelvård 

30,4% av 
6,3% av pbb 

Biståndsbeviljad 
insats. Debiteras 
per vistelsedygn 

Nej 100:-/dygn 

Kost – 
korttidsvistelse LSS, 
vuxna 

30,4% av 
6,3% av pbb 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 100:-/dygn 

Kost – 
korttidsvistelse LSS, 
barn 

75% av 
kostavgiften 
för vuxna (se 
ovan) 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 75:-/dygn 

Kost – 
eftermiddagstillsyn 
skolungdom över 12 
år, LSS 

10% av 
kostavgiften 
för vuxna (se 
ovan)  

Antal dagar per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 10:-/dag 

Boendeavgift i 
kommunens 
särskilda 
boendeformer 
(Stödboende och 
skyddat boende) 

1/12 av 
0,5539 
gånger pbb 

Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 2.229:-/mån 

Egenavgift 
familjerådgivning 

0,48% av 
prisbasbelopp 

Debiteras av det 
företag som har 
avtal med Knivsta 
kommun för 
familjerådgivning 

Nej 231,84/tillfälle 

Kost – 
Kontaktfamilj vuxna 

30,4% av 
6,3% av pbb 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 100:-/dygn 

Kost - Kontaktfamilj 
barn 

75% av 
kostavgiften 
för vuxna (se 
ovan) 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 75:-/dygn 

Provisorisk 
dödsbohantering 

0,83% av 
prisbasbelopp  

Debiteras för 
faktiskt utförd tid 

Nej 401:-/tim 
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37 Avgifter som baseras på kommunens självkostnad utifrån avtal med leverantörer kan förändras 
beroende på eventuella avtalsförnyelser 
38 Avgifter som baseras på lagstiftning kan förändras utifrån förändringar i lagstiftningen 
3, 4 Fr.o.m 1 augusti 2022 höjs underhållsstödet för barn 7-10 år och blir därmed detsamma som för 
barn 11-15 år 
 

Avgifter där kommunen tar ut avgift motsvarande kommunens självkostnad för insatsen eller annan 
fastställd kostnad 

Namn på 
avgift/taxa 

Avgiften baseras på Debiteringsgrund Ingår i 
maxtaxa 

Nuvarande 
avgift 

Föreslagen37,38 
avgift 

Distribution av 
matlåda i ordinärt 
boende 

Fast avgift Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 300:-/mån 300:-/mån 

Hemsjukvård Region Uppsalas avgift 
för primärvård 

Antal hembesök 
av legitimerad 
personal från 
hemsjukvården, 
upp till 3 besök 
per månad, besök 
därutöver är 
avgiftsfria 

Ja 150:-
/tillfälle, 
max 450:-
/mån 

200:-/tillfälle, 
max 600:-/mån 

Kost – 
Matlåda i ordinärt 
boende 

Kommunens 
självkostnad utifrån 
avtal med leverantör av 
matlåda 

Antal matlådor 
som den enskilde 
erhållit 

Nej 52,82 52,82  

Kost – 
dagverksamhet 
(lunch och kaffe) 

Kommunens 
självkostnad utifrån 
avtal med leverantör av 
matlåda 

Antal dagar då 
den enskilde 
vistats i 
dagverksamhet 

Nej 52,82 52,82 

Tillfällig vård i annat 
hem än det egna, 
barn upp till 18 år 
- Familjehem 
- HVB 

Avgift tas ut 
motsvarande 
underhållsstödsbeloppet 
för placering 
 

Biståndsbeviljad 
insats 
 

Nej Barn 
7-14 år 
1.823:-
/mån39 
15-18 år: 
2.273:- 
 

Barn 
7-14 år 1.823:-
/mån 
15-18 år: 
2.273:- 
 

Vistelse boende 
barn enligt  
LSS §9:8 

Avgift tas ut 
motsvarande 
underhållsstödsbeloppet 
för placering 
 

Biståndsbeviljad 
insats 
 

Nej Barn 
7-14 år 
1.823:-
/mån40 
15-18 år: 
2.273:- 

Barn 
7-14 år 1.823:-
/mån 
15-18 år: 
2.273:- 
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Vård och behandling 
vuxna missbrukare 
-Behandlings-hem 
-Familjehem 
-LVM-hem 

Lagstadgad maxavgift Biståndsbeviljad 
insats 

Nej 80:-/dygn 80:-/dygn 

Förlust/skadegörelse 
trygghetslarm 

Kommunens 
självkostnad 

Ej återlämnad 
apparatur 

Nej -- Larmknapp 
1.600:- 
Larmdosa 
3.000:- 

Transport av avliden Kommunens 
självkostnad 

Transport till och 
förvaring på 
bårhus 

Nej Varierar 
beroende 
på vilket 
företag 
som anlitas 

Varierar 
beroende på 
vilket företag 
som anlitas 
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 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (4)  

Sammanträdesdatum  

2022-05-05  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: SN-2022/107 
Avgifter och tillämpningsregler inom socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 

1. Anta riktlinje för Avgifter och tillämpningsregler socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun, SN-2022-107 samt att 

2. Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023 

3. Beslutet justeras omedelbart.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en översyn av avgifter inom socialnämndens hela verksamhetsområde föreslås en ny 
riktlinje ”Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun”. Eftersom flertalet av de avgifter som tas ut av enskilda baseras på prisbasbelopp 
har förändringarna av avgifterna inte blivit så många. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 

Riktlinjen föreslås börja gälla från 1 januari 2023.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-04-14 

Riktlinje - Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 

Bilaga 1 Riktlinje – Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Administrativ chef 

Avgiftshandläggare 

Kvalitets- och utvecklingschef 
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Områdeschef utförare 

Områdeschef Myndighet 

Samtliga enhetschefer i Vård- och omsorgskontoret 
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Handläggare 
Marja Hedin 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-14 

Diarienummer 
SN-2022/107 

   

 

Socialnämnden 

Avgifter och tillämpningsregler inom socialnämndens 
verksamhetsområde i Knivsta kommun 

 

Förslag till beslut 

 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 

1. Anta riktlinje för Avgifter och tillämpningsregler socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun, SN-2022-107 samt att 

2. Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en översyn av avgifter inom socialnämndens hela verksamhetsområde föreslås en ny 
riktlinje ”Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun”. Eftersom flertalet av de avgifter som tas ut av enskilda baseras på prisbasbelopp 
har förändringarna av avgifterna inte blivit så många. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 

Riktlinjen föreslås börja gälla från 1 januari 2023.  

 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade 2021-03-25 att Tillitsreform skulle införas i hemtjänsten (SN- SN-
2021/84-2). Arbetet pågår i projektform och en av delprojekten har varit att genomföra en 
översyn av avgifterna för de brukare som får insatser via hemtjänsten.  För att effektivisera 
arbetet genomfördes samtidigt översyn av samtliga avgifter i socialnämndens 
verksamhetsområde och en ny riktlinje för avgifter och tillämpningsregler har tagits fram. Den 
nya riktlinjen omfattar avgifter inom äldre och funktionshinderomsorgen samt inom individ- 
och familjeomsorgen och ersätter tidigare antagna riktlinjer/regelverk; Avgifter och 
tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun, KS-
2020/511, Riktlinjer angående egenavgifter för insatserna jourhem, familjehem, hem för vård 
eller boende (HVB), stöd- och omvårdnadsboende och stödboende, SN-2018/247 samt 
Riktlinjer gällande egenavgifter för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet, SN-
2011/222 / KS-2012/330 
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Förslag avgiftsändringar 

 
Eftersom flertalet av de avgifter som tas ut av enskilda baseras på prisbasbelopp har 
förändringarna av avgifterna inte blivit så många. De förändringar som ändå föreslås är 

följande: 
 
Hemtjänst 

 I samband med tillitsreformens införande föreslås att avgiften i hemtjänsten tas ut för 
biståndsbedömd tid istället för dagens utförd tid. Avgiften för hemtjänst reduceras från 
dag 1 vid sjukhusvistelse, om den enskilde tillfälligt vistas i korttids- eller växelvård 
eller om den enskilde själv sagt ifrån sig insatserna minst 4 dagar i förväg.  

 

 Differentiering av avgiften för hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser  och 
serviceinsatser: 
 

- Till omvårdnadsinsatser räknas personlig omvårdnad och avlösning i hemmet. 
Omvårdnadsinsatser är av sådan karaktär att den enskilde i regel inte kan få insatsen 
tillgodosedd på annat sätt varför en sänkning av avgiften för omvårdnadsinsatser 
föreslås. Förslaget innebär att avgiften för omsorgsinsatser sänks från 0,6% av ett 
prisbasbelopp till 0,497% av ett prisbasbelopp per timme. Den föreslagna avgiften 
enligt 2022-års prisbasbelopp motsvarar  240:- kr per timme. 
 

- Till serviceinsatser räknas praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp 
samt hjälp med tillredning av måltider. Till serviceinsatser räknas även distribution av 
matlådor samt ledsagning. Serviceinsatser är av sådan karaktär att de även kan 
tillgodoses av andra aktörer i samhället och där den enskilde har större valmöjlighet 
att exempel köpa städtjänster eller inköp av varor. Avgiften för serviceinsatser 
föreslås ligga kvar på nuvarande nivå, 0,6% av ett prisbasbelopp per timme vilket 
enligt 2022-års prisbasbelopp motsvarar 290:- kr per timme.  
 

- Ledsagning enligt SoL föreslås ändras från dagens avgift på 200:- kr per tillfälle till 
samma avgift som serviceinsatser. Det har visat sig att omsorgsmottagare avstår från 
insatser för ledsagning när avgiften är densamma oavsett längd på insatsen, varför 
en avgift per timme i större utsträckning ökar förståelsen för avgiftssystemet och kan 
upplevas som mer rättvis. 
 

 Förändring av avgiften för hemsjukvård, hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Avgiften för hemsjukvård föreslås följa Region Uppsalas avgifter för besök i 
primärvården, i dagsläget 200:- kr per besök. Max tre besök per månad debiteras. 
Detta innebär i dagsläget en höjning med 50:- kr per besök eller 150:- kr per månad. 
Flertalet brukare debiteras i dagsläget för 1-2 besök per månad.  
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Samtliga föreslagna avgifter ovan ingår i maxtaxan vilket innebär att den enskilde aldrig 
betalar mer än en tolftedel  (1/12) av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket enligt 2022-års 
prisbasbelopp motsvarar 2.170:- kr per månad. 
 
Kost särskilt boende för äldre 
I särskilt boende för äldre betalar den enskilde förutom omvårdnadsavgift även avgift för kost 
i form av ett månadsabonnemang, där samtliga måltider ingår. Knivsta kommun har länets 
näst lägsta avgift för kosten på särskilt boende. Månadsabonnemanget för kost i länets 
kommuner varierar mellan 3.000:-  och 4.200:- per månad. Kostavgiften för Knivsta kommun 
föreslås att ligga kvar på nuvarande nivå. Däremot föreslås att en medboende på särskilt 
boende som  inte själv har biståndsbeviljade insatser får möjlighet att köpa kost i form av 
månadsabonnemang efter att särskilt ha avtalat om detta.  

 
Kost vid korttidsvistelse och eftermiddagstillsyn enligt LSS 
Biståndsbeviljade insatser inom LSS är avgiftsbefriade men den enskilde betalar avgift för 
hyra, kost, förbrukningsartiklar samt övriga kostnader.  
 
När det gäller avgift för kost vid korttidsvistelse och eftermiddagstillsyn enligt LSS  är det 
svårt att få in underlag för debitering av dessa avgifter varför förvaltningen föreslår att 
avgiften istället debiteras månadsvis baserat på antal dygn/dagar enligt gällande 
biståndsbeslut oavsett när brukare väljer att verkställa dygnet/dagarna under året.  

 
Övriga avgifter 
Kommunen får även ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunen självkostnader 
enligt grunder som kommunen själv bestämmer för, varför uttag av nedanstående avgifter 
föreslås läggas till de avgifter som får tas ut 
 

 Förlust och/eller skadegörelse för trygghetslarm. Kommunens självkostnad för en 
larmknapp är idag 1.650:- kr och för larmdosa 2.700:- kr.    
 

 Avgift för provisorisk dödsbohantering.  
            Socialnämnden ansvarar för att utreda och förvalta dödsbon provisoriskt till dess            
            dödsbodelägare påträffas och kan börja den egentliga boutredningen.  

Nämnden har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för 
dödsboförvaltning och åtgärder, varför en avgift på 0,83% av ett prisbasbelopp per 
timme föreslås tas ut av dödsboet i de fall det finns tillgångar i dödsboet. Enligt 2022-
års prisbasbelopp skulle avgiften bli 400,89 kr per timme vilket motsvarar 
kommunens självkostnader för dödsbohantering.  
 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslagna ändringar innebär både sänkning och höjning av avgifter och får givetvis 
ekonomiska konsekvenser för den enskilde. De höjningar som föreslås i form av förlust och 
/eller skadegörelse av trygghetslarm och avgift för dödsbohantering handlar om mindre 
generella ändringar vilka enbart ger konsekvenser för den enskilde om denne inte handhar 
appartur på rätt sätt eller där det inte finns någon som i ett första läge kan utreda eller 
förvalta dödsbon. Sänkningen av avgift för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten innebär i de 
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flesta fall inga förändringar för den enskilde eftersom maxtaxan träder in vid 9 timmar 
omvårdnadsinsatser per månad och vid  7,5 timmar serviceinsatser. Det är vanligt att  dessa 
insatser kombineras och det är den sammanlagda avgiften för insatserna som inte får 
överstiga maxtaxan.  
För kommunen innebär inte heller sänkningen av avgifterna för omvårdnadsinsatser lägre 
intäkter eftersom maxtaxan träder in i de flesta fall. 
 
Höjda avgifter innebär en marginell intäktshöjning för kommunen och handlar mer om 
principer att ta ut avgifter än någon större höjning av intäknter  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-14 

Riktlinje - Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 

Bilaga 1 Riktlinje – Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Administrativ chef 

Avgiftshandläggare 

Kvalitets- och utvecklingschef 

Områdeschef utförare 

Områdeschef Myndighet 

Samtliga enhetschefer i Vård- och omsorgskontoret 

 

 

 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar indirekt barn då avgifter för kost tas ut av föräldrar till barn som vistas i 
korttidsboende LSS, eftermiddagstillsyn för barn över 12 år enligt LSS samt vistelse i 
kontaktfamilj enligt SoL och LSS. Avgift motsvarande underhållsstöd tas ut av föräldrar till 
barn upp till 18 år som tillfälligt får vård i annat hem än det egna; familjehem, HVB och 
stödboende. Motsvarande avgift tas även ut av föräldrar till barn under 18 år i bostad med 
särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9 § p. 8 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 111   Dnr: KS-2022/422 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige reviderar VA-taxan enligt följande: 
a) Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr. 
b) Brukningstaxan höjs med 5%. 
c) Ingressen samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt Knivstavattens 
handling ”Förslag på ny VA-taxa”. 
2. Ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Reservationer 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler en skriftlig reservation (se protokollsbilaga).  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), med bifall från Lotta Wiström (L), yrkar återremiss för att få ett 
fördjupat beslutsunderlag.  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar i första hand bifall till Lennart Lundbergs återremissyrkande 
och i andra hand avslag på beslutssats 1 a), som rör anläggningstaxan.  
Harriet Swanberg (S), Claes Litsner (S) och Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända 
förslaget.  
Johan Helenius (SD) yrkar i första hand bifall till Lennart Lundbergs yrkande om återremiss, i 
andra hand avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Lennart Lundbergs återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag, och 
finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.  
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  
Göran Nilsson (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Thor Övrelid (M) och Claes 
Litsner (S) röstar JA. 
Lennart Lundberg (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström 
(L) röstar NEJ.  
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.  
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Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 5 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Därefter ställer ordföranden förslagets första beslutsats, 1 a), mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen, vilket innebär att Mimmi Westerlunds 
andrahandssyrkande faller. Sedan ställer ordföranden beslutssatserna 1 b) och 1 c) i det 
utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller beslutssatserna. 
Slutligen ställer ordföranden den andra beslutssatsen i förslaget mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller denna.  

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. 
Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor: 
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 
 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
5d

65
4b

60
-d

0e
6-

45
fe

-9
d5

f-
41

89
e2

28
82

d4



 § 70 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa - KS-2022/422-2 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa : Tjänsteutlåtande 2022-08-08

Sida 1 av 2 

   
 

  

Handläggare 
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Tjänsteskrivelse 
2022-08-08 

Diarienummer 
KS-2022/422 

   

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige reviderar VA-taxan enligt följande:  

a) Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr.  

b) Brukningstaxan höjs med 5%.  

c) Ingressen samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt 
Knivstavattens handling ”Förslag på ny VA-taxa”.  

2. Ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut.  

Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad.  

Ärendets beredning och utredning 

Knivstavattens hemställan om justeringar i VA-taxan inkom till kommunen den 20 maj, och 
samhällsutvecklingsnämnden beredde ärendet den 13 juni 2022, § 77.  

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut 
utöver justeringar av hur beslutet är formulerat, vilket gjorts för ökad tydlighet. Ärendet har 
beretts i samråd med Knivstavattens handläggare.  

Planen är att ärendet ska beslutas av Knivsta kommunfullmäktige på sammanträdet i 
augusti.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser finns i samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-23.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor:  
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Knivstavatten 

 

 

 

Daniel Lindkvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 9 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   Dnr: SUN-2022/236 
Hemställan om ny VA-taxa  

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa: 
1) anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr,  
2) brukningstaxan höjs med 5%, 
3) att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt nedan 
förslag, och 
4) att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Reservationer 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Johan 
Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD), Johan Helenius 
(SD) yrkar på återremiss (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1).  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag, och finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.  
Omröstning begärs.  

Omröstning 
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA.  
De ledamöter som vill återremittera frågan röstar NEJ.  
Harriet Swanberg (S), Jacob Risberg (MP), Göran Nilsson (M), Thor Övrelid (M) och Martin 
Sjödin (S) röstar JA.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Johan 
Helenius (SD) röstar NEJ.  
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner nämnden att ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning, fortsättning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  
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Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 10 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. Taxans 
kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till Käppala. Viss 
justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på justeringar är 
Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad tillsammans med övrig VA-
utbyggnad och VA-verksamhet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter. 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Underlag för beslut 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-23 

Diarienummer 
SUN-2022/236 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Att i Knivsta kommuns VA-taxa: 

1) anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr, 

2) brukningstaxan höjs med 5%, 

3) att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt 
nedan förslag, och 

4) att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 
eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. 

 

Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till 
Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på 
justeringar är Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad. Även övrig va-
utbyggnad och va-verksamhet är efter den föreslagna justeringen fullt finansierad. 

 

Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan föreslås därför uppdateras 
på flera punkter för att följa lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad 
tydlighet. 

 

Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för 
att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. 

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av 
den allmänna VAanläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att 
avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som 
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krävs för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Inom VA-området sker hela 
tiden en utveckling i form av ny praxis och nya former av bebyggelse eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan behöver därför uppdateras 
för att följa lagkraven. För att uppnå detta föreslås VA-taxan ändras enligt följande. 
 

Ingress 

Ingessen föreslås ändras för att förtydliga ansvar och VA-huvudmannaskap. Skrivningarna 
följer vad som är vanligast förekommande i branschen. 
 

Definitioner (§ 3) 

§ 3 omformuleras för att innehålla definitioner. Definition av lägenhet har lagts till, se vidare 
under motivering av ändring av 5.4. 
 

Anläggningsavgift (§ 5-11) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin 
fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna 
för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och 
ledningsnätet fram till tomtgräns.  
 
VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och rättvist fördelad efter 
både den kostnad och den nytta som föreligger då en fastighet ansluts till den befintliga VA-
anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; servisavgift, 
lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är 
kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens 
storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten 
och/eller dagvatten ansluts. 
 
Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan, vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 
 
Ny föreslagen avgift för 5.1 
Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa beräknas årligen på 
samtliga projekt som har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa 
projekts totala kostnader. Med ett projekt menas i det här fallet den VA-utbyggnad som sker i 
genomförandet av en detaljplan. För att nå en korrekt kostnadstäckning bör även kostnader 
räknas med som är kopplade till projektet men som ligger utanför detaljplanens geografiska 
område, till exempel kostnader för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet, eller 
kostnader för att öka avloppsreningskapaciteten. Dessa kostnader ingår i projektens 
totala kostnader. 
 
Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta för många befintliga och kommande VA-abonnenter fram till 
omkring 2050. Roslagsvatten har inför 2023 års taxa gjort en analys av hur denna kostnad 
kan fördelas skäligt och rättvist. 
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Taxor kräver alltid flera former av schabloner både i och ”bakom” taxan. Eftersom 
reningsverkens belastning baseras på hur många personer som är anslutna är belastningen 
ett bra mått att beräkna kostnaden utifrån för att hitta en rättvis kostnadsfördelning. Inför 
2023 föreslår Knivstavatten en justering av taxans § 5.1.d som är taxans lägenhetsavgift. På 
så vis kan finansieringens kostnad tydligt kopplas mot dess nytta, där nyttan utgörs av varje 
lägenhets möjlighet att ansluta sig till avloppsreningsanläggningen. Anläggningstaxan har 
delvis höjts för att finansiera KÖK både 2021 och 2022. Med föreslagen justering når 
anläggningstaxan en täckningsgrad på 100 % inklusive KÖK. 
 
Den prognostiserade trenden för anläggningstaxan är att den kan komma att behöva höjas 
ytterligare på grund av VA-utbyggnad till omvandlingsområden i VA-planen (Nor, Gamla 
Alsike, Lagga) som generellt är underskottsprojekt, samt på sikt även för ökad kapacitet i 
ledningsnätet från centrala Knivsta och mot Alsike och Västra Knivstas kommande 
detaljplaner. Föreslagen budget för 2024–2025 kommer beräknas på en 
taxehöjningsprognos om 3+3 %. En närmare analys kommer att göras inför taxejustering 
2024 med den kunskap som då finns om kommande investeringskostnader. I bilaga 1 
presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter. 
I bilaga 2 är förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som ska 
ändras återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 
 

Ändring av 5.4 

5.4 anger hur lägenhetsantalet bestäms. Paragrafen förtydligas och förenklas för att 
möjliggöra beräkning av ytor i byggnader med olika funktion. Ändringen innebär att 
beräkningen inte längre är beroende av fastighetsbegreppet utan istället kan göras baserat 
på byggnadernas utformning. Ändringen bygger på Svenskt Vattens förslag till standardtaxa 
P 96 men är anpassad till att kommunens va-taxa inte använder begreppet bostadsfastighet 
vid debitering. Ändringen bedöms inte utgöra en förändring från hur VA-huvudmannen idag 
räknar anläggningsavgift utan innebär en förenkling av lydelsen för ökad transparens för den 
som läser taxan. Ändringen görs genom att införa en definition av lägenhet i §3, vilket  
tidigare saknats, samt en förenkling av 5.4. I bilaga 2 är tillägg utmärkta med fet stil och 
nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 

 

Ny föreslagen avgift i 5.8. 

VA-taxans punkt 5.8 som segmenterar ut exploateringar som en särskild kundkategori är till 
sin formulering daterad och behöver justeras. Paragrafen har som syfte att säkerställa att 
avgifterna fördelas skäligt och rättvist (LAV § 31) samt att VA-kollektivet inte belastas med 
kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen (LAV § 30). I 
bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras 
är genomstrukna. 

 

Ny föreslagen punkt, 5.9. 

En ny paragraf föreslås för fastigheter med många små lägenheter. I praxis1
 har 

lägenhetsavgiften reducerats när lägenheterna har varit små till ytan i förhållande till en  

1) MÖD 2017-12-15 mål nr M 10622-16 
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normal lägenhet i kombination med att det är frågan om många lägenheter på en och samma 
fastighet. Domstolen har ansett att nyttan för de mindre lägenheterna har varit uttunnad på 
ett sätt som gör att full lägenhetsavgift inte ska utgå. Det har då rört sig om specialfall med 
för kommunen onormalt många små lägenheter på en och samma fastighet. Den bedömning 
Roslagsvatten har gjort för Knivsta kommun är att denna regel bör tillämpas när det är frågan 
om lägenheter mindre än 33 m2 och att det finns fler än 60 lägenheter på samma fastighet. 

Ändring av 11.2 

11.2 anger att om fastighetsägaren begär att en ny servisledning (i normalfallet flytt av en 
förbindelsepunkt) ska utföras så kan huvudmannen välja att godkänna en sådan flytt och att 
fastighetsägaren ska betala kostnaden för detta med avdrag för ålder och skick. Med 
föreslagen ändring tas regeln om avdraget bort så att fastighetsägare får betala hela 
kostnaden för de önskade arbetena. 

Dagens lydelse innebär att en va-huvudman saknar möjlighet att gå med på att flytta en 
servisledning i de fall det finns en risk att VA-kollektivet får en kostnad för åtgärden. 
Fastighetsägare kan dock ha intressen av att flytta ledningen och ta kostnaden, vilket va-
taxan idag omöjliggör vilket inte gynnar någon. Regeln är idag även otydlig då det är oklart 
vad som avses med avdraget och om en kostnad för förtida investering ska vägas in. 

Sammantaget är regeln oskälig för VA-kollektivet i stort och den fastighetsägare som begära 
flytt av denna är fullt införstådd med att den får betala kostanden. Regeln skyddar inte heller 
något vitalt intresse. Ändringen bedöms vara kostnadsneutral för VA-kollektivet, men ökar 
flexibiliteten för va-abonnenterna att flytta förbindelsepunkter vid ny bebyggelse på 
fastigheten. I bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som 
ska ändras är genomstrukna. 

 

Brukningsavgift (§ 12-19) 

Brukningsavgiften är den periodiska avgift som en fastighetsägare betalar när denna har 
anslutit sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av 
anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och 
rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en fastighet är 
ansluten till den befintliga VA-anläggningen. 

 

Ny föreslagen avgift för 12.1 

Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta även för många befintliga VA-abonnenter. Huvuddragen i 
Knivstavattens förslag är att anläggningsavgiften, och tillkommande VA-kollektiv, ska 
belastas med en viss del av finansieringen och brukningsavgiften, och befintligt VA-kollektiv, 
ska belastas med en del av finansieringen. Räntor kommer däremot till 100 % att belasta 
brukningsavgiften. 

Eftersom Knivstavatten har överavskrivningar att nyttja och de stora kostnaderna kommer 
först 2024 behöver inte taxan höjas omedelbart. För att undvika en kraftig höjning om några 
år föreslås brukningstaxan höjas – för KÖK – med 5+5+5% under 2023-2025 och att man 
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därefter gör en ny analys av det ekonomiska läget. När Knivsta runt 2026-2027 ansluts till 
Käppalaförbundet uppskattas dessutom driftkostnaden exklusive kapitalkostnader påverkas 
nedåt i och med att Käppalas driftkostnader är lägre än driftkostnaderna för Knivsta 
reningsverk.  

Brukningstaxan har inte höjts sedan 2018. 

 

Ändring av 12.2 

Punkten föreslås ändras för att förtydliga paragrafen och möjliggöra korrekt debitering. Bland 
annat tas rabatt bort för fritidshus dels eftersom det inte är möjligt att följa upp och dels 
eftersom många nyttjar sina fritidshus året runt. Den nya formuleringen möjliggör också en 
mer korrekt debitering för vattenuttag som sker innan mätare satts upp. I bilaga 2 är 
förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna. 

 

Nya föreslagna avgifter för och ändringar i 15 

Punkten föreslås förändras för att gå mot en enhetligare §15 i samtliga Roslagsvattens 
kommuners taxor så att samma avgifter för dessa tjänster gäller i alla kommuner. Priserna 
har även reglerats efter dagens prissättning, vilket inte har gjorts på många år, och tjänsterna 
har förtydligats så att de skall bli lätt att förstå. Avgifterna har även justerats så att de efter 
kontorstid motsvarar Roslagsvattens kostnader efter kontorstid. I bilaga 2 är förändringar 
utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 
Tjänsterna presenteras i en delvis annan ordning än tidigare, detta är inte markerat, för 
läsbarhetens skull 

Övriga justeringar 

Genomgående i taxan är benämningen av VA-huvudmannen ändrad från va-verket till 
huvudmannen. I bilaga 

2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande text är genomstruken. 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 3: 

- Datum för antagande 

- Datum för ikraftträdande 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys utförd enligt bifogad checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-24 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter. 

Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa. Förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande 
avgifter återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 

Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 

 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB 

Roslagsvatten AB 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla hushåll som är VA-kunder i Knivsta kommun kommer att påverkas av taxeändringen. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Den nya VA-taxan förändras utifrån kravet att den ska spegla kostnaderna för den allmänna 
VA-anläggningen.  

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DOKUMENT ID: 20220520-30013 
SIDAN: 1 (1) 

 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny VA-taxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten ABs styrelse den 19 maj 
2022. 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att 
bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. Taxan föreslås även uppdateras på flera punkter 
för att följa lagkrav, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad tydlighet. 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till ny VA-taxa  

Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
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DOKUMENT ID: 20220411-30114 
SIDAN: 1 ( 2) 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 303 600 334 100 10,0% 

Småhus: 2000 m2 405 600 436 100 7,5% 

Småhus: 3000 m2 490 600 521 100 6,2% 

Småhus: 4000 m2 490 600 521 100 6,2% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används 
bland annat i jämförelsesyfte. 

 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 248 096 272 496 9,8% 

Småhus: 2000 m2 329 696 354 096 7,4% 

Småhus: 3000 m2 397 696 422 096 6,1% 

Småhus: 4000 m2 397 696 422 096 6,1% 

 
För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms: 
 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh, 800 m2 
1 152 000 1 609 500 39,71% 

Storhus: 20 lgh, 2000 m2 
1 557 000 2 167 000 39,18% 

Storhus: 15 lgh, 5000 m2 
1 509 000 1 966 500 30,32% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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DOKUMENT ID: 20220411-30114 
SIDAN: 2 ( 2) 

Brukningstaxa 

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är 
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*   657 690 5,0% 

Typhus A* utan dagvatten 608 638 5,0% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare 
Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA, 

PER LÄGENHET 

FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus B** 321 337 5,0% 

Typhus B utan dagvatten 316 332 5,0% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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TAXA 

 
för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Knivsta kommun 

Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta kommun vid sammanträde den XX 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Knivstavatten AB. 

 
§ 1 
För att täcka kostnader för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av 

fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 jämte 

senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 

 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 

 

§ 3 
Definitioner 

Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet för 

bostadsändamål (toalett, kök/kokvrå). I fråga om sådana utrymmen i byggnad där begreppet lägenhet 

inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 

som en lägenhet. 

Fastighet:erna indelas i bebyggd, obebyggd och illustrerad (ej fastighetsbildad) fastighet. 

Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 

bebyggts. 
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§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
  avgift avgift 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser  

såsom gator, vägar, torg och parker Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen va-verket 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 

avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. 

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 

§ 5 
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 

 
a) en avgift avseende framdragning av  

 varje uppsättning servisledningar till  

 förbindelsepunkter för V, S och Df om 104 325 kronor 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 70 675 kronor 
c) en avgift per m2 tomtyta om 85 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 90 100 (60 600) kronor 
 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen va-verket godkänner. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2 

lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet. 
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a) enskilt småhus 1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * ” 
c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * ” 
d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell   

 

 

 

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * ” 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  

Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka 

bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 

Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet  

(BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 

skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8. När mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende eller verksamheter, (exploatering) 

utgår anläggningsavgift för fastighet med:  

- faktisk kostnad motsvarande de kostnader som huvudmannen har för att möjliggöra 

exploateringen, och  

- lägenhetsavgift enligt § 5.1 d).   

Faktiskt kostnad preciseras närmare genom exploateringsavtal mellan å ena sidan Huvudmannen 

och å andra sidan exploatören och/eller fastighetsägaren.  

Avgift enligt denna paragraf får inte understiga vad som skulle erlagts med tillämpning av § 5.1. 

Vid exploatering där exploateringsavtal som hänvisar till ”5.8” i VA-taxan träffats före 2023-01-01 

ska avgift för del i huvudanläggning utgår avgift med: 

– Enskilt småhus                1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i gruppbebyggda småhus 0,8 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i flerbostadshus  0,6 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lokaler för skola handel […]  1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

 5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 

exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i 

huvudanläggning enligt nedanstående: 
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§ 5.9 För lägenheter som är mindre än 33 m2 (BTA enligt svensk standard SS 21054:2020) reduceras 

lägenhetsavgiften enligt 5.1.d med 25 % om det är fler än 60 sådana lägenheter på samma fastighet. 

 

§6 
6.1 För obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per 

fastighet med: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servisavgift 5.1 a 100% 

Del i huvudanläggning 5.1b 100%  

Tomtyteavgift 5.1c 100%  

Lägenhetsavgift 5.1d 0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 

6.2 Bebyggs obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 Bostads-  
 fastighet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsavgift 5.1 d 100% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
6.3 För i detaljplan illustrerad fastighet, som ej är bildad, uttages anläggningsavgift i enlighet med § 5 
eller § 6 då fastighetsbildning genomförts och registrerats. 
 

§ 7 
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) 

- två ledningar  85% "- 

- tre ledningar  100% "- 

 
Avgifter i övrigt  V S Df Dg 

 
Del i huvudanläggning 

 
5.1 b 

 
30% 

 
50% 

 
20% 

 
- 

Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 7.1. 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, 

utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 8 
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 

 

§ 9 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 10 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 

och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften 

fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 

10.2. 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen va-verket när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut 

dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och 

fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 11 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen va-verket 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen va-verket funnit 

erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen va-verket 

överenskomna kostnader härför. 

11.2 Begär fastighetsägare Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 

redan befintlig och finner huvudmannen va-verket skäl bifalla ansökan härom om detta, är 

fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels och borttagandet av 

den tidigare servisledningens allmänna del. 
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11.3 Finner huvudmannen va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är huvudmannen va-verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 

för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 

med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 

§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 

.1 qn 2,5 m2/h i 1- och 2-bostadshus samt 

ed 

 samtsriga fastigheter 

 

 övriga fastigheter med årsförbrukning   

 mindre eller lika med 300 m3/år 5 372 (5 116) kr 

.2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter 14 615 (13 919) kr 

.3 qn 6   m3/h 40 722 (38 783) kr 

.4 qn 10 m3/h 89 938 (85 655) kr 

.5 qn 15 m3/h 148 646 (141 568) kr 

.6 qn 40 m3/h 309 785 (295 033) kr 

   
 
b) en avgift per m3 levererat vatten 15:23 (14:50) kr 

c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 621 (591:27) kr 

.2 0- 10 000 m2 1,25 (1,19) kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,82 (0,78) kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,34 (0,32) kr/m2 

    

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 653 (1 574) kr 

För byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. 

Om detta ej går att tillämpa ur rättvisesynpunkt betalas en lägenhetsavgift/150 m3 förbrukat vatten. 

 

 

 



 § 70 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa - KS-2022/422-2 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa : Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa.pdf

7  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande 

avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 V  S  Df Dg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grundavgift 12.1 a 40% 60% 0% 0% 

Avgift per m3 12.1 b 40% 60% 0% 0% 

Dagvattenavgift 12.1 c 0% 0% 50% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

12.2. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och från fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas fast 

avgift ut enligt § 12.1 a) samt en antagen förbrukning om 300 m3/lägenhet och år enligt § 12.1b). Avgift 

enligt § 12.1 a) bestäms i denna paragraf på samma sätt som om fastigheten hade haft mätare. 

Har fastigheten olovandes anslutit vatten och avlopp betraktas detta som omätt förbrukning och 

huvudmannen har rätt att retroaktivt debitera enligt föregående stycke. 

12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 

m
3
/lägenhet i permanentbostad och med 150 m

3
/lägenhet för fritidsbostad. 

Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 12.1. 

12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m
3 

per lägenhet. 

 

§ 13 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen va-verket och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 14 
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1. 

 

§ 15 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har, på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter. Dessa avgifter är inklusive lagstadgad mervärdesskatt. 
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Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 

åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för att täcka va-verket 

merkostnader: 

Administrativ avgift för avbetalningsplan, anläggningsavgift 1 500 kr 

Montering/demontering av strypbricka (per besök) 1 000 800 kr 

Nedtagning/Uppsättning av vattenmätare (per besök) 1 000 800 kr 

Avstängning/påsläpp av vattentillförsel (per besök) 1 000 750 kr 

Flytt av mätare till ny mätarplats 1 200 kr 

Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras (hos  

ackrediterat kontrollorgan) 1 700 1 450 kr 

Täthetskontrollprovning av servisledning på begäran av kund (en avgift per ledning) 2 000 1 000 kr 

Mätaravläsning på begäran av kund 750 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 500 750 kr 

Byte av skadad eller förekommen vattenmätare inklusive nedtagning/uppsättning 

av mätare Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare 3 000 kr 1 450 kr 

Förgävesbesök – (T.ex. ej tillträde till vattenmätare vid meddelat tidsbesök  

meddelad tidbokning, anläggning uppfyller ej gällande föreskrifter) 1 500 750 kr 

Olovligt öppnande eller stängning av ventil 5 000 kr 

Avfallstjänster 170 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (16.00-07.00) 

debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp. 

 

 

§ 16 
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 

 

 

§ 17 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 18 
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial 

eller halvår enligt beslut av huvudmannen va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 10.2. 

Sker enligt huvudmannen va-verket beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 

fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd 

påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har huvudmannen va-verket rätt att träffa avtal 

om brukningsavgiftens storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
Denna taxa träder i kraft XX. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är baserade på 

uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och 

den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande (se § 18 

beträffande mätning och beräkning av förbrukning). 

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen va-verket beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas Mark- och miljödomstolen enligt lag om allmänna vattentjänster; §§ 53 - 

56. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 112   Dnr: KS-2022/354 

Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens investeringsbeslut. 
2. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens beslut om möjliggörande av anslutning av 
områden inom Sigtuna kommun till anläggningen, om behov och intresse uppstår samt 
förutsättningar finns. 
3. Knivsta kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Knivstavatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 653 076 000 kronor, jämte därpå löpande 
räntor och kostnader. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), med bifall från Johan Helenius (SD) och Mimmi Westerlund (KD), 
yrkar återremiss för att få ett fördjupat beslutsunderlag.  
Harriet Swanberg (S), Claes Litsner (S) och Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända 
förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först Lennart Lundbergs yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt i september 2021 att kommunen skulle ansöka om medlemskap i 
Käppalaförbundet. Knivstavatten AB planerar att anlägga en överföringsledning mellan 
Knivsta samhälle och Märsta samt pumpstationer för att ersätta Knivsta reningsverk. 
Projektets totala kostnad uppskattas i detta skede till 550 000 000 kr. Investeringen är av 
sådan omfattning att investeringsbeslutet får anses vara av större vikt enligt 15 § i 
bolagsordningen, varför kommunfullmäktige ska ta ställning till beslutet innan det fattas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala 2022-05-20 
Protokoll Knivstavatten styrelsemöte 2022-05-19 
 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus, 
samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2022-06-20 

Diarienummer 
KS-2022/354 

   

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om godkännande av investeringsbeslut för Knivstas 
överföringsledning till Käppala samt borgensåtagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens investeringsbeslut.  

2. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens beslut om möjliggörande av anslutning av 
områden inom Sigtuna kommun till anläggningen, om behov och intresse uppstår samt 
förutsättningar finns. 

3. Knivsta kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Knivstavatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 653 076 000 kronor, jämte därpå löpande 
räntor och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslöt i september 2021 att kommunen skulle ansöka om medlemskap i 
Käppalaförbundet. Knivstavatten AB planerar att anlägga en överföringsledning mellan 
Knivsta samhälle och Märsta samt pumpstationer för att ersätta Knivsta reningsverk. 
Projektets totala kostnad uppskattas i detta skede till 550 000 000 kr. Investeringen är av 
sådan omfattning att investeringsbeslutet får anses vara av större vikt enligt 15 § i 
bolagsordningen, varför kommunfullmäktige ska ta ställning till beslutet innan det fattas. 

Bakgrund 

Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att möjliggöra den 
önskade samhällsutvecklingen för kommunen. Förutsättningarna som Roslagsvatten har 
arbetat utifrån är att Knivsta kommun år 2050 ska ha en avloppsreningskapacitet för 45 000 
invånare. Dagens avloppsreningsverk har en kapacitet för 13 000 personekvivalenter (pe). 
En ny reningsverkslösning bedömdes 2020 behöva vara på plats senast 2024-2025 men 
bedömningen är att en sådan kan vara på plats först 2026-2027. 

Käppalaförbundet har tagit fram ett avtalsförslag som möjliggör ett medlemskap i förbundet 
om avtalet godkänns av alla förbundsmedlemmar. I januari 2022 hade alla förbundets 
medlemskommuner ratificerat förbundets beslut och Knivsta kommun kan nu, under givna 
förutsättningar, bli medlem. Knivsta kommuns fullmäktige fattade den 22 september 2021 
beslut om att Knivsta kommun ska ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. Innan 
beslutet utreddes flera olika alternativ där en anslutning till Käppalaförbundet bedömdes som 
den samlat bästa lösningen för Knivsta. 

Planerat genomförande av projektet 

För projektet, Knivstas Överföringsledning till Käppala (KÖK), har Roslagsvatten definierat 
en översiktlig plan för genomförandet av en anslutning till Käppalaförbundet varpå ett antal 
beslut kommer att behöva fattas av Knivsta kommun, Knivstavatten och Roslagsvatten. 
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Investeringsprojektet utgörs av en överföringsledning mellan Knivsta samhälle och Märsta 
och längs vägen ett antal pumpstationer, troligtvis 3-4 stycken, som ska ersätta Knivsta 
reningsverk. 

Planen innebär sammanfattat: 

 Uppfyllande av villkoren i anslutningsavtalet (enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-09-
22). 

 Tecknande av genomförandeavtal med Sigtuna om anläggande av del av ledningen inom 
Sigtuna kommun. 

 Planering av genomförandet sker under 2022-2024. 

 Genomförande av utbyggnaden sker 2024-2026. 

 

I samband med genomförandet av överföringsledningen från Knivsta till Käppala finns även 
ett önskemål från Sigtuna kommun om att, om behov och intresse uppstår, möjliggöra en 
anslutning av områden inom Sigtuna kommun till anläggningen. I den förstudie som tagits 
fram bedöms tänkbara mängder avloppsvatten från Sigtuna kommun som försumbara och 
att förutsättningarna för en sådan anslutning är goda vilket betyder att kapaciteten för Knivsta 
inte kommer att påverkas. 

Ekonomi 

Projektets totala kostnad, där investeringen utgör huvuddelen, uppskattas i detta skede till 
550 000 000 kr. Kostnaden baseras på en tidig kalkyl utifrån genomförd förstudie för 
genomförandet samt beräkningar av kostnader för bland annat rivning av befintligt 
reningsverk, byggnation av pumpstationer, nödvändig ombyggnation av ledningsnätet, hittills 
upparbetade kostnader, tillstånds- och myndighetshantering m.m. Kalkylen kommer att 
förfinas under projektets gång efter den fördjupade förstudien, efter detaljprojektering och 
efter entreprenadupphandling. Totalsumman kan därmed komma att justeras under 
projektets gång. Utifrån upphandlingstekniska aspekter redovisas endast totalsumman i detta 
beslutsunderlag och inte den detaljerade kalkylen. 

Långsiktig finansiering 

Olika lösningar för långsiktig finansiering har utretts, där taxefinansiering anses vara den 
samlat mest förmånliga lösningen. Förslaget utgår från att Knivsta kommun betalar 
anslutningsavgiften till Käppalaförbundet medan Knivstavatten finansierar hela investeringen 
med VA-taxan. 

VA-taxan består av två delar, dels en anläggningsavgift som erläggs när en fastighet ansluts 
till VA-anläggningen, dels en brukningsavgift som erläggs löpande för nyttjandet av VA-
anläggningen. En fördelning mellan anläggningsavgift och brukningsavgift föreslås ske. 

Anläggningstaxan 

Anläggningstaxan har fyra grund-schablonavgifter. Medan 5.1.a och 5.1.c avser att täcka de 
faktiska kostnaderna för den lokala utbyggnationen (kostnadsparametrar) avser 5.1.b och 
5.1.d täcka kostnader i huvudanläggningen, såsom ledningsnät ned- och uppströms, 
avloppsreningsverk och vattenverk (s.k. nyttoparametrar).  



 § 71 Hemställan om godkännande av investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala samt borgensåtagande - KS-2022/354-2 Hemställan om godkännande av investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala samt borgensåtagande : Tjänsteutlåtande 2022-06-20

Sida 3 av 4 

 
 

 

  

 
I praktiken är dock inte uppdelningen fullt så perfekt. Medan kostnaderna för den lokala 
utbyggnationen kan bli mer eller mindre lika för en villa och ett flerbostadshus (där de båda 
kan ha en servis och samma tomtyta) så kan skillnaden i kostnad för att ta upp utrymme i ett 
vattenverk eller ett reningsverk vara stor eftersom de båda fastigheterna har olika antal 
bostadsenheter. Att fördela kostnader för ett reningsverk på kostnadsparametrarna är därför 
inte lämpligt utan kostnaden bör tas ut på nyttoparametrar, och mest rättvis fördelning får vi 
om vi enbart höjer lägenhetsavgiften, 5.1.d, den avgift som alla betalar en per bostadsenhet. 

Brukningsavgift 

Nuvarande brukningskollektiv ska finansiera en del av anläggningen samt 100 % av räntorna 
för de lån som behöver tas för investeringen. Eftersom Knivstavatten har överavskrivningar 
att nyttja och de stora kostnaderna kommer först 2024 behöver inte taxan höjas omedelbart. 
För att undvika en kraftig höjning om några år föreslås brukningstaxan höjas med 5 % 
respektive år under 2023-2025 och att man därefter gör en ny analys av det ekonomiska 
läget. Driftkostnaderna exklusive kapitalkostnader bedöms efter att anslutningen är på plats 
2026-27 påverka brukningsavgiften neråt med mer än 44 %. 

Värt att notera är även att brukningstaxan inte har höjts sedan 2018 och att den föreslagna 
höjningen här endast avser KÖK. Justeringar som beror på den övriga verksamheten kan 
tillkomma i förslaget till justerad taxa. 

Angående anslutningsavgiften har en omvärldsanalys genomförts för att identifiera vilka 
bidrag som kan sökas för finansiering av medlemsavgiften. Det avser bidrag från staten, 
Länsstyrelsens LOVA och LONA, Naturvårdsverket (bidrag för läkemedelsrening), HAV, EU-
bidrag såsom Östersjöprojektet samt kompetensförsörjning/omställning och klimatprojekt. 
Inget av dessa bedömdes kunna vara aktuella för det aktuella projektet. 

Eventuell anslutning av Sigtuna 

I det tidigare förarbetet som skedde i samarbete med Knivstavatten, Knivsta kommun, 
Sigtuna kommun och Sigtuna vatten & renhållning har diskussioner om eventuella 
samarbeten förts. Dels för att det kan komma att visa sig vara lämpligt av praktiska och 
ekonomiska skäl att ett driftavtal tecknas med Sigtuna vatten & renhållning för de delar av 
anläggningen som är belägna inom Sigtuna kommun, dels för att det bör vara möjligt för 
Sigtuna kommun att ansluta bostadsområden längs överföringsledningen till Knivstas 
anläggning. En anslutning av områden längs sträckan i Sigtuna kommun skulle innebära en 
ekonomisk besparing för Sigtuna kommun som då inte behöver bygga fram en egen 
anläggning, och en medfinansiering av KÖK från Sigtuna som gynnar Knivstavatten. 

Knivstavatten har för avsikt att, om behov, intresse och förutsättningar finns, möjliggöra en 
sådan anslutning. Ledningsdragningens sträckning kommer inte att anpassas särskilt för 
detta, utan frågan hanteras genom särskilt avtal utifrån de förutsättningar som föreligger då 
en eventuell förfrågan uppstår. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala 2022-05-20 
Protokoll Knivstavatten styrelsemöte 2022-05-19 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Roslagsvatten 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 
 

 
 
Hemställan till kommunfullmäktige om investeringsbeslut, 
Knivstas överföringsledning till Käppala 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om investering i ny avloppsreningskapacitet för Knivsta enligt bifogat förslag. Beslutet togs 
av Knivstavatten ABs styrelse den 19 maj 2022. 

Roslagsvatten förordar även att tjänsteutlåtandets bilaga 2, (bilaga 2 i bilaga 1, budget), 
sekretessbeläggs. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten med förslag till investeringsbeslut  

Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 10 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 115   Dnr: KS-2022/502 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige sammanträder år 2023 den 2 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 
juni, 28 september, 26 oktober och 30 november. 
2. Sammanträdena börjar klockan 18.00. 
3. Fullmäktige antar följande plan för sammanträden år 2024: 8 februari, 21 mars, 25 april, 
23 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober och 21 november. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för varje år bestämma dag och tid 
för sina sammanträden. Om det finns särskilda skäl får ordföranden i samråd med presidiet 
ställa in sammanträden eller ändra dag och tid. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-09 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Revisorerna 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
Kommunikationsenheten 
Kommunledningen 
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Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige sammanträder år 2023 den 2 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 
15 juni, 28 september, 26 oktober och 30 november.  

2. Sammanträdena börjar klockan 18.00.  

3. Fullmäktige antar följande plan för sammanträden år 2024: 8 februari, 21 mars, 25 
april, 23 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober och 21 november.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för varje år bestämma dag och tid 
för sina sammanträden. Om det finns särskilda skäl får ordföranden i samråd med presidiet 
ställa in sammanträden eller ändra dag och tid.  

Övergripande om sammanträdesplaneringen 

Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  

Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar att fullmäktige normalt ska ha sammanträden 
varje månad utom i januari, juli, augusti och december, men att fullmäktige får besluta att 
sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare.  

Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till 
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan 
sammanträdet, något som dock inte reglerats i arbetsordningen. För att detta ska fungera 
krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ, har sina sammanträden tillräckligt långt 
innan fullmäktiges sammanträden för att protokollet ska bli justerat innan utskicket till 
kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta ungefär en månads mellanrum mellan 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  

Anpassningen till skollov och helgdagar, ovan nämnda utskickstider och arbetsordningens 
bestämmelser innebär att det inte alltid är möjligt att få ett flöde där ett 
kommunstyrelsesammanträde direkt bereder ett fullmäktigesammanträde, det vill säga ibland 
kommer ett sammanträde med fullmäktige innehålla ärenden från två föregående 
kommunstyrelsesammanträden.   

Fullmäktiges sammanträdesdagar 

I planeringen är torsdagar satt som sammanträdesdag för kommunfullmäktige, för att 
undvika krockar med regionfullmäktige som sammanträder på onsdagar.  

Nytt för i år är att planeringen är gjord för två år, på samma sätt som Region Uppsala gör. 
Syftet är att få till en mer långsiktig planering och öka förutsägbarheten. Eftersom 
arbetsordningen stadgar att sammanträdestiderna ska tas för ett år i taget är förslaget att 
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dagarna för år 2024 formellt antas som en preliminär planering, som fastslås slutgiltigt 
senare under år 2023 och vid behov justeras.  

Kommunstyrelsens sammanträdesplanering 

Tidigare år har kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges tider skrivits fram i ett enda 
ärende, men för att renodla ärendena och ge ökad tydlighet har ärendena separerats.  
Kommunstyrelsen tar beslut om sina egna sammanträdesdagar och beslutar även om sina 
utskottssammanträden.  

Nämndernas sammanträdesplanering 

När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder formellt 
planera sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in 
sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Även om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet och gjort nämnderna mindre 
beroende av tillgången på sammanträdeslokaler är det som huvudregel ändå inte praktiskt 
för instanser att dela sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för förtroendevalda att 
sitta i flera nämnder samt för t.ex. kommunalråden att delta på sammanträden när 
reglementet medger det. Dessutom kan det vid sjukdom eller ledighet bli svårt att hitta en 
mötessekreterare.   

För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt.  

Av allt detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl 
gjorts utifrån ovanstående faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet 
förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Revisorerna 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
Kommunikationsenheten 
Kommunledningen 

 

 

 

 

 

Åsa Franzén, chef kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen, i synnerhet för sammanträden som ligger på kvällstid.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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