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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-28 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-07 Datum när anslaget tas ner 2022-05-29 

 

 
  

Sammanträde med socialnämnden, omedelbart justerat beslut § 33 

Tid: Torsdag den 5 maj 2022, kl. 08:45-15.30 

Plats: Knivsta kommunhus, plan 3, Kvallsta   
 

Beslutande: Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Britt-Louise Gunnar (S) 1:a vice ordförande 
Monika Lövgren (SD) 2:a vice ordförande  
Sten Arnekrans (M) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Fredrik Rosenbecker (V)  
Lotta Wiström (L) 
 

Ersättare: Eva Okfors (M) 
Synnöve Adell (KD)  
Mats Johansson (S) 
 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  
Övriga deltagare: Se nästa sida.  

 
Sammanträdet var slutet. 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter: 

Protokollet justerasomedelbart med digital signatur den 5 maj 2022 
av: Kerstin Eskhult (C) ordförande och Monika Lövgren (SD), 
justerare. 
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Övriga deltagare  
 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, områdeschef kvalitet och utveckling 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Emir Subasic, administrativ chef  
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom  
Mona Lagvik, projektledare vård- och omsorgskontoret  
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§ 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 

 

 
 


