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Sammanträde med socialnämnden och budgetdag  

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

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se 

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan maila till 

stella.vallgarda@knivsta.se.   

Socialnämndens budgetdag 

Efter sammanträdet bjuds nämnden på lunch i kommunhuset. Därefter inleds 

socialnämndens budgetdag som beräknas vara slut senast 15.30.  

Föredragningslista 

Dnr 

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

Informationsärenden 

4. Suicidpreventivt arbete

Lena Lindén, processledare suicidprevention

5. Presentation av projektet Träning på distans med
digitalt stöd

Marini Adams, MAR och Hjälpmedelsansvarig

Övriga anmälningsärenden 

6. Beslut från IVO vid tillsyn barn och unga

http://www.knivsta.se/
mailto:stella.vallgarda@knisvta.se
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Informationsärenden fortsättning 

7. Aktuellt från förvaltningen

a) Nuläget ombyggnationen och evakueringen till
Villa Ängby

b) Nuläget mottagande av massflyktingar
c) Medarbetarförändringar inom Vård- och

omsorgskontoret

8. Förvaltningens yttrande avseende inriktningsbeslut
2023

Beslutsärenden 

9. Ekonomisk uppföljning per sista mars 2022

Tjänsteutlåtande 2022-04-13

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, mars 2022

SN-2022/10 

10. Avgifter och tillämpningsregler inom socialnämndens
verksamhetsområde i Knivsta kommun – beslutet
justeras omedelbart.

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

SN-2022/107 

SN-2022/42 

SN-2022/116 

SN-2022/120 

11. Ansökan om föreningsbidrag från Bris mitt 
Tjänsteutlåtande 2022-04-08

För att se ansökan kontakta Stella Vallgårda. 
12. Gallringsbeslut journalakter HSL

Tjänsteutlåtande 2022-04-25

13. Vaccinationskrav för nyanställda

Ordförandeförslag vaccinationskrav nyanställda

Yttrande angående vaccinationskrav för nyanställda

14. Anmälan av delegationsbeslut

-Protokoll från socialnämndens individutskott 2022-04-21

-Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2022- 

02-01 – 2022-03-31

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2022-03-09-2022-
04-28



 

Förvaltningens yttrande avseende 
inriktningsbeslutet 2023 

Socialnämnden 
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1 Bakgrund 

Förvaltningen har fått i uppdrag att analysera Kommunstyrelsens inriktningsbeslut för mål, 

uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för 2023 och skriftligen avge 

konsekvensbeskrivningar till kommunstyrelsens budgetdialog i maj. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgskontoret har tagit fram en behovsbudget för år 2023. Behovsbudgeten tar 

utgångspunkt från budget 2022, politiskt fattade beslut samt identifierade förändrade 

förutsättningar för nästa år. Arbetet visar på ett budgetbehov för 2023 som överstiger 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut med 11,3 miljoner kronor. 

 

2 Nämndens verksamheter 

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och 

sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, 

flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens 

ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de 

åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 

Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egenregi 

eller i extern regi genom olika avtalsformer. 

 

3 Mål 

Förvaltningen konstaterar att Kommunstyrelsen i inriktningsbeslutet lämnar mandatmålen 

utan indikatorer och måltal eftersom nya majoriteten ska bestämma ambitionsnivån. 

 

4 Uppdrag 

Förvaltningen konstaterar att Kommunstyrelsen i inriktningsbeslutet inte specificerar några 

uppdrag utöver sex prioriterade globala mål. Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt 

utifrån agenda 2030 och inför 2023 inväntas i höst kommunfullmäktiges mer specifika 

uppdrag. 

 

5 Drift 

Övergripande beskrivning 

Socialnämnden erhåller i inriktningsbeslutet 337,4 miljoner kronor, detta är en ökning med 

14,2 miljoner kronor eller 4,4% jämfört med 2022. Av dessa avser volymuppräkningen 8,1 

miljoner kronor eller 2,5%, indexuppräkningen på 3,2 miljoner kronor eller 1 %, samt 3 

miljoner kronor som tillägg för att hantera redovisningstekniska svårigheter avseende 

finansiell leasing. 

Tillägget för finansiell leasing kan inte nyttjas för drift av socialnämndens verksamheter utan 

är en teknisk justering. Den totala ramökningen mellan 2022 och 2023, när tillägget räknas 

bort, är därmed inte 4,4 % utan 3,5 %. 

Förvaltningen bedömer att uppräkningen inte är tillräcklig och har en behovsbudget som 

skiljer sig 11,3 miljoner från Kommunstyrelsens inriktningsbeslut. 

Förvaltningens förslag utgår ifrån Socialnämndens budget 2022 och förutsättningar som 
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tidigare har beskrivits i andra sammanhang såsom t ex Framtid Knivsta. Verksamheten 

Insatser LSS i ordinärt boende har i denna budget justerats ner med 2 miljoner kronor, vilket 

motsvarar den prognostiserade bokslutsregleringen år 2022. 

Konsekvensanalys av driftramar 

Prisindex 
Enligt SKR ligger prisindex kommunal verksamhet (PKV) 2023 på 2,9%, socialnämndens 

uppräkning ligger på 1%. Det innebär att socialnämnden behöver effektivisera sina 

verksamheter motsvarande 6,1 miljoner kronor eller 1,9% under 2023. På kort sikt (2023) 

bedöms en sådan effektivisering vara mycket svår att uppnå. 

Villkorade statsbidrag  
En ytterligare svårighet med effektiviseringar inom just specifikt äldreomsorgen är att cirka 5 

miljoner av socialnämndens tilldelade ram utgörs av statsbidraget för satsningen på 

äldreomsorgen, vilket inte får användas för finansiering av ordinarie verksamhet som i övrigt 

är föremål för besparingsåtgärder. Medlen ska även till viss del gå till privata leverantörer. 

Kommunen måste årligen rapportera hur medlen nyttjats och vid felaktig användning 

återkrävs de av staten. 

Finansiering av politiskt fattade beslut 
Den påbörjade ombyggnationen av Estrids och Vilhelms gård kommer på sikt att innebära en 

effektivisering av kostnad per brukare, när volymerna ökar. Den ekonomiska beräkningen av 

projektet har dock redan under förstudien visat att nettokostnaderna istället blir högre under 

ombyggnationen och de närmaste cirka två åren därefter. Nettokostnadsökningen relaterat till 

ombyggnationen beräknas år 2023 till ca 2 miljoner. Eftersom socialnämnden inte 

kompenserats för detta i kommunstyrelsens inriktningsbeslut innebär det i praktiken att 

nämndens verksamheter enbart har 0,4 % i indexuppräkning, d v s till allt ifrån lönerevision 

till avtalsstyrd prisökning för pågående vård och omsorg hos privata leverantörer. 

Omvärldsförändringar 
Det finns flera större lagändringar i pipeline under de närmaste åren som på olika sätt kommer 

att innebära stora förändringar inom socialtjänsten. Tidigare var januari 2023 satt som start för 

ny socialtjänstlag, vilket nu dock verkar komma något senare men inte långt därefter. 

Omställningen till en effektiv och nära vård innebär ökning av delegerad hemsjukvård och 

hemtjänst för kommunerna, vilket förvaltningen dock väljer att i kostnadsberäkningar skjuta 

fram till 2024 och därefter. 

I denna konsekvensbeskrivning har reform för skyddat boende tagits med, där SKR har 

påtalat en större kostnadsökning än vad som täcks av generella statsbidragen till kommunerna. 

I behovsbudgeten inkluderas även den aviserade förändringen av PO-tillägget, vilket för 

Vård- och omsorgskontorets lönekostnader innebär en extra kostnadsökning på cirka 0,5 

miljoner för år 2023. 

Föreslagna förändringar 

Den största skillnaden i förvaltningens behovsbudget jämfört med kommunstyrelsens 

inriktningsbeslut är att uppräkningen behöver matcha PKV på 2,9%, vilket innebär en ökning 

av ramen med 6,1 miljoner kronor. 

Volymuppräkningen föreslås på totalen hamna på 3,6 % istället för 2,5 %, pengamässigt är 

det en ökning av ramen med drygt 3 miljoner kronor. Av dessa avser dock c:a 2 miljoner 

tillfälligt ökade kostnader i samband med evakuering och ombyggnation. 

Här följer en förklaring per verksamhet. Observera att beskrivningen utgår ifrån 

socialnämndens nuvarande budget år 2022 och inte från kommunstyrelsens inriktningsbeslut. 
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Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 

 indexuppräkning 

 tillägg volymuppräkning 2 % 

 tillägg 50 tkr för att finansiera kompetenslabb 

 avdrag 240 tkr i o m uppsägning av lokaler/lokaleffektivisering av boendestöd 

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL 

 indexuppräkning 

 tillägg 2000 tkr ombyggnationseffekter 

 tillägg 130 tkr för att täcka faktiska vikariekostnader på gemensam bemanning 

 tillägg 130 tkr volymuppräkning av handläggningsresurser inom dödsbohandläggning 

samt informationssäkerhet 

 Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL 

 indexuppräkning 

 tillägg volymuppräkning 3 % 

Inom äldreomsorgen har volymökningen de senaste åren varit lägre än 

befolkningsprognos och samhällstrend i övrigt hade gjort för troligt innan pandemin 

kom. Effekterna av pandemin bedöms dock bli allt mindre och äldreomsorgen 

beräknas därför öka i antal med ca 3 % mellan år 2022 och 2023. 

 tillägg 100 tkr vilket motsvarar 30% ökade kostnader för leasingbilar,  i och med den 

senaste upphandlingen 

Förebyggande verksamhet SoL 

 indexuppräkning 

 tillägg volymuppräkning 250 tkr för en utökning med 0,5 årsarbetare på  Stegen. Detta 

kommer att motverka ensamarbete, samt bemöta ökat antal besökare i en viktig 

förebyggande insats inom psykisk hälsa. 

Insatser LSS i ordinärt boende 

 indexuppräkning 

 tillägg 700 tkr för ny chefstjänst utifrån organisationsförändring där en större enhet 

med ett flertal verksamheter och ett stort antal medarbetare delats på två.  

Insatser LSS i boende med särskild service 

 indexuppräkning 

 tillägg volymuppräkning 3 000 tkr vilket motsvarar mer än 9 % ökning från 2022. 

Detta motsvarar dock bara kostnad för 2 st nya brukare och överensstämmer med 

tidigare års snittökning av antalet brukare.  

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

 indexuppräkning 

 tillägg volymuppräkning 3 %. Detta är samma målgrupp som hemtjänsten. Det är 

fortsatt svårt att bedöma resandet efter förändringarna under pandemin. Trenden är 

dock ökande och den framtagna behovsbudgeten är fortfarande lägre än den faktiska 

årskostnaden år 2019 innan pandemin.   

Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd 

 avdrag -428 tkr uppsägning av lokaler/lokaleffektivisering för enheten Råd och stöd 

 tillägg volymökning 365 tkr i och med lagändringar som bedöms öka kostnader för 

skyddat boende för våldsutsatta.  
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 tillägg volymuppräkning 700 tkr som avser utökning av ungdom- och 

vuxenbehandlare på enheten Råd och stöd. Verksamheten har hittills enbart ställt om 

och förändrat tjänster trots utökat uppdrag inom trygghet och uppsökande arbete. 

Enheten behöver nu utökas för att socialnämnden ska kunna fortsätta en inriktning att 

jobba förebyggande och komma in tidigt innan problemen vuxit sig stora. 

 tillägg 600 tkr för myndighetsenheten Barn och Unga som till hälften utgör 

volymuppräkning i ärendemängd. I och med den kommungemensamma satsningen på 

ökad skolnärvaro samt på förebyggande arbete är inflödet av nya ärenden högt på barn 

och unga. Den andra hälften av tillägget avser en utökad ram för att motsvara enhetens 

faktiska bemanningskostnader i en fortsatt ansträngd situation som delvis täcks av 

konsulter.  

Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende 

 tillägg volymuppräkning 600 tkr utökning på samma grunder som ovanstående 600 tkr 

till enheten för barn och unga. (Verksamheten konteras på både öppenvård och 

institution)  

Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd 

 endast indexuppräkning. Ingen volymuppräkning räknas med, trots att Knivsta 

kommun redan har en av landets lägsta kostnader på området. Detta görs mot 

bakgrund av förvaltningens intensiva arbete med arbetsmarknadsåtgärder. 

Flyktingmottagande 

 endast indexuppräkning. Det är vid tid för denna konsekvensbeskrivning fortsatt stora 

oklarheter i vilket flyktingmottagande kommunen kan förvänta sig p g a kriget i 

Ukraina och även vilka statliga ersättningar.  

Arbetsmarknadsåtgärder 

 endast indexuppräkning. 

Det kommunövergripande arbetsmarknadsprojektet har under ett knappt års tid 

inneburit utökad samverkan mellan flera av Vård- och omsorgskontorets enheter samt 

med Utbildningskontorets KAA-ansvarig samt viss studie- och yrkesvägledning. 

Samarbetet planeras att innan år 2023 bilda en organisatorisk ny enhet inom Vård- och 

omsorgskontoret: Arbetsmarknads- och integrationsenheten. I och med denna 

förändring föreslås att kommunfullmäktige från och med mål och budget 2023 

genomför en mindre budget- och ansvarsjustering mellan Utbildningsnämnden och 

Socialnämnden.  

Ospecificerad verksamhet  

 tillägg på sammanlagt 1 450 tkr (kommer att fördelas ut på alla verksamheter) för att 

finansiera höjning av PO pålägg med 1%, därtill en utökning av övergripande 

stödfunktion för Vård- och omsorgskontoret i och med ständigt ökad administrativ 

arbetsvolym, samt en aviserad höjning av kommunens licenskostnader till region 

Uppsala för kommunikationssystemet Cosmic Link.  
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Nämndens 
verksamheter 

Nettokostnad 
2021 

SN 
nämndbudget 
2022 

KF-
inriktningsbeslut 
2023 

Behovsbudget 
2023 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

1 272 1 361 1 375 1 400 

     

Vård och omsorg enligt 
SoL och HSL 

    

-Förebyggande 
verksamhet SoL 

2 875 3 614 4 224 3 969 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 

37 545 36 786 41 524 40 042 

-Vård & omsorg i 
ordinärt boende övrigt 

17 648 24 740 26 884 26 475 

-Vård & omsorg i 
särskilt/ annat boende  

90 846 94 109 98 880 102 051 

     

Vård och omsorg enligt 
LSS och SFB 

    

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 

31 978 38 802 32 889 40 399 

-Insatser LSS i boende 
med särskild service 

41 177 47 328 47 239 51 701 

     

Färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

3 932 4 846 5 239 5 277 

     

Individ och 
familjeomsorg 

    

-IFO öppenvård och 
stöd 

26 471 24 163 28 492 26 088 

-IFO vård och stöd 
institution/annat boende 

33 317 32 919 36 459 34 944 

-IFO, ekonomisk bistånd 8 056 8 947 8 646 9 206 

Flyktingmottagande -1 008 1 025 699 1 055 

Arbetsmarknadsåtgärder 3 724 4 474 4 855 4 604 

Ospecficerat 
verksamhet 

0 0 0 1 450 

Summa socialnämnd 297 833 323 115 337 403 348 661 
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6 Investeringar 

Båda investeringarna är återkommande varje år. Det bedöms sannolikt finnas ett behov av att 

använda 100 tkr för inventarier under 2023, pga förändringar/uppsägningar av förvaltningens 

lokaler. 

Socialnämndens verksamheter arbetar mycket aktivt med såväl digitalisering som innovation 

men en investeringsbudget för detta bedöms inte komma att användas under år 2023. Detta 

beror på att de flesta projekt och satsningar som förvaltningen arbetar med inom området har 

kostnader i form av exempelvis lönekostnader, köpt bemanning och licenskostnader, vilket 

inte faller under investeringar, utan tas på driften. Förvaltningen finansierar mycket av den 

typen av verksamhetsutveckling med olika typer av statsbidrag, d v s externa medel. 

Investeringar 

Summa 
plan 
2023-
2026 

Flerårs-
projekt 
totalutgift 

Tillägg 
projekt 
budget 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Utgift 
2026 

Kategori 

 Inventarier   400  0 0  100   100   100   100   R  

 Digitalisering 
- innovation  

 4 000  0 0  1 000   1 000   1 000   1 000   N  

 SUMMA 
Socialnämnden  

 4 400   0   0   1 100   1 100   1 100   1 100   
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Handläggare 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-13 

Diarienummer 
SN-2022/10 

   

 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista mars 2022 

 

Förslag till beslut 

 
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2022.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos per sista mars visar ett underskott på 1 miljon kronor och är 
oförändrat sedan föregående prognos.  

 

Bakgrund 

I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 fastställdes uppföljningsplanen  
för 2022. I uppföljningsplanen uppdras socialnämnden att motta ekonomisk  
uppföljning fyra gånger under 2022 med start per februari och med sista månad augusti.  

Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-13 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, mars 2022 
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Akten 

 

Catrin Josephson 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens 
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder 
till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i denna uppföljning. 

 

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  

 

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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Socialnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Socialnämnden  
Mars månad 2022  
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Inledning 

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras 

till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. 

Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden 

uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet 

om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 

Prognosen för Socialnämnden per den sista mars indikerar ett underskott på - 1 miljon kronor, 

dvs ingen förändring från föregående prognos på totalen. Nedan beskrivs verksamheter där en 

viss förändring har skett. Övriga verksamheter har en oförändrad prognos eller en marginell 

avvikelse. 

LOV - hemtjänst och delegerad HSL har en förbättrat prognos med 0,25 miljoner, vilket beror på 

lägre volymer under februari än budgeterat. 

Insatser LSS i ordinärt boende har en försämrad prognos med 0,4 miljoner kronor, vilket beror 

på att placeringar inom LSS korttids har ökat. Bokslutsreglering är oförändrat och ligger på - 2 

miljoner kronor. 

Inom Individ- och familjeomsorg har kostnaderna minskar något pga en omplacering från 

verksamhet familjehem till öppen vård. 

  

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2021 

Budget 
2022 

Tillägg 
och 

avdrag 
2022 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2022 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2022 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

1 272 1 361  1 361 0 

      

Vård och omsorg enligt SoL 
och HSL 

     

-Förebyggande verksamhet 
SoL 

2 875 3 614  3 614 0 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 

37 545 36 786  36 104 682 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

17 648 24 740  24 694 46 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 

90 846 94 109  94 168 -59 

      

Vård och omsorg enligt lss 
och SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 

31 978 38 802 -1 995 37 452 -645 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

41 177 47 328  46 893 436 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 932 4 846  4 646 200 
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Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 26 471 24 163  24 814 -651 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

33 317 32 919  34 011 -1 092 

-Ifo, ekonomisk bistånd 8 056 8 947  8 863 84 

      

Flyktingmottagande -1 008 1 025  1 025 0 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 3 724 4 474  4 474 0 

      

Summa socialnämnd 297 833 323 115 -1 995 322 120 -1 000 
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Investeringar 

I dagsläget finns det inga inplanerade investeringar för 2022. Satsningar i form av digital 

utveckling och övriga projekt kräver oftast ingen investering. Dessa satsningar görs för övrigt 

oftast med externa statliga medel, vilket alltid nyttjas i första hand när det är möjligt. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2022 

Tillägg 
investerings

ram 2022 

Utgift 
investering 

2022 

Prognos 
utgift  

investering 
2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Inventarier 100  0 0 100 

Digitalisering - innovation 1000  0 0 1000 

      

Summa 1100  0 0 1100 

 



Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2021

1 272

Nämndbudget 2022

1 361

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

1 361

Prognostiserad avvikelse mars 2022

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2021

2 875

Nämndbudget 2022

3 614

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

3 614

Prognostiserad avvikelse mars 2022

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

0

Skillnaden mellan prognoser

0

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2021

37 545

Nämndbudget 2022

36 786

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

36 104

Prognostiserad avvikelse mars 2022

682

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

429

Skillnaden mellan prognoser

253

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2021

17 648

Nämndbudget 2022

24 740



Prognostiserad nettokostnad mars 2022

24 694

Prognostiserad avvikelse mars 2022

46

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

0

Skillnaden mellan prognoser

46

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2021

90 846

Nämndbudget 2022

94 109

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

94 168

Prognostiserad avvikelse mars 2022

-59

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

222

Skillnaden mellan prognoser

-281

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2021

31 978

Nämndbudget 2022

38 802

Tillägg och avdrag 2021

-1 995

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

37 452

Prognostiserad avvikelse mars 2022

-645

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

-200

Skillnaden mellan prognoser

-445

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2021

41 177

Nämndbudget 2022

47 328

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

46 893

Prognostiserad avvikelse mars 2022



436

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

180

Skillnaden mellan prognoser

256

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2021

3 932

Nämndbudget 2022

4 846

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

4 646

Prognostiserad avvikelse mars 2022

200

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

200

Skillnaden mellan prognoser

0

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2021

26 471

Nämndbudget 2022

24 163

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

24 814

Prognostiserad avvikelse mars 2022

-651

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

-283

Skillnaden mellan prognoser

-368

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2021

33 317

Nämndbudget 2022

32 919

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

34 011

Prognostiserad avvikelse mars 2022

-1 092

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

-1 648

Skillnaden mellan prognoser

556



Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2021

8 056

Nämndbudget 2022

8 947

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

8 863

Prognostiserad avvikelse mars 2022

84

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

100

Skillnaden mellan prognoser

-16

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2021

-1 008

Nämndbudget 2022

1 025

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

1 025

Prognostiserad avvikelse mars 2022

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2021

3 724

Nämndbudget 2022

4 474

Prognostiserad nettokostnad mars 2022

4 474

Prognostiserad avvikelse mars 2022

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2021

297 833

Nämndbudget 2022

323 115



Prognostiserad nettokostnad mars 2022

322 120

Prognostiserad avvikelse mars 2022

-1 000

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per februari

-1 000

Skillnaden mellan prognoser

0
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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

3. Beslutet justeras omedelbart  

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 
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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.  

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

kommunens självkostnader.  

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

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

någon fullmakt.  

Framtidsfullmakter hanteras enligt Lag om framtidsfullmakter6 

                                            
5 6 § Förvaltningslagen 
6 SFS 2017:310 
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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. 

 

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 
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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.  

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  
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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 

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.  
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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. 

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 

                                            
7 4 kap 1c § SoL 
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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.  

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.   
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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 

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. 

 

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

- 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-

                                            
10 SFS 2001:453 
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/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 

- 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.  

                                            
11 8 kap 1 § 2 st. SoL 
12 SFS 2010:110 
13 § 20 LSS 
14 SFS 1993:387 
15 8 kap 1 § SoL 
16 SFS 1988:870 
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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.  

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. 

                                            
17 8 kap 2 § SoL 
18 SFS 2001:453 
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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.  

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. 

                                            
19 8 kap 2 § SoL p. 2, 5 kap 1 § SoL 
20 8 kap 2 § SoL 
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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 

- 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  

                                            
21 SFS 1996:1030 
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- 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% 

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. 

                                            
22 6 kap 2 § Socialtjänstförordningen 
23 SFS 1949:381 
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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. 

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.  

                                            
24 SFS 2010:110 
25 SFS 1993:387 
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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. 

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. 

                                            
26 8 kap 5 § SoL 
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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) 

= 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) 
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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  

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 

                                            
27 8 kap 7 § SoL 
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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 

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. 

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

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 
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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. 

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. 
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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.  

 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. 
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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 

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 
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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 

 

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. 

                                            
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 
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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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 

Föreslagen1,2 

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:-

/mån3 

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:-

/mån4 

15-18 år: 

2.273:- 

 

Barn 

7-14 år 

1.823:-/mån 

15-18 år: 

2.273:- 

 

Vård och behandling 

vuxna missbrukare 

-Behandlings-hem 

-Familjehem 

-LVM-hem 

Lagstadgad maxavgift Biståndsbeviljad 

insats 

Nej 80:-/dygn 80:-/dygn 

                                            
1 Avgifter som baseras på kommunens självkostnad utifrån avtal med leverantörer kan förändras beroende på 

eventuella avtalsförnyelser 
2 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 
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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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Handläggare 
Mona Lagvik 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-08 

Diarienummer 
SN-2022/42 

   

 

Socialnämnden 

Ansökan om föreningsbidrag från Bris mitt 2023 

 

Förslag till beslut 

 

1.  Socialnämnden beviljar bidrag till BRIS på  60.000:- kr för år 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

BRIS är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag från privatpersoner, 
organisationer och företag. De gör årliga ansökningar till alla Sveriges kommuner och 
landsting för att erhålla verksamhetsbidrag. Bris ansöker om bidrag från socialnämnden 
omfattande 60.000:- kr, vilket förvaltningen styrker. 

 

Bakgrund 

BRIS är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag från privatpersoner, 
organisationer och företag. De gör årliga ansökningar till alla Sveriges kommuner och 
landsting för att erhålla verksamhetsbidrag. BRIS är religiöst och politiskt obundna och 
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barns 
rättigheter. Verksamheten har en inriktning att ge kostnadsfritt och anonymt stöd till alla barn, 
ungdomar och till vuxna i frågor rörande barn upp till 18 år. Stödet ges genom dialog med en 
vuxen i telefon, epost eller chatt.  
Bris beskriver i bifogade skrivelser hur deras stödverksamhet idag bemannas av anställda 
kuratorer. Förutom de kurativa samtalen tar även kuratorerna uppdrag av barn som kan gälla 
att företräda barnet i kontakter med myndigheter eller upprätta anmälan till myndigheter. 
BRIS erbjuder även riktat stöd genom till exempel gruppstöd för barn samt telefonstöd för 
vuxna om barn via BRIS vuxentelefon på svenska, engelska och arabiska samt till 
idrottsledare.  
BRIS beskriver att verksamheten fyller en extra viktig funktion för barn som känner oro under 
nuvarande kristider. För barn som lever i svåra livssituationer hemma riskerar kristider att 
förvärra deras utsatthet ytterligare med ökad risk för familjekonflikter, våld och övergrepp. Då 
är det extra viktigt med ett tryggt stöd och hjälpande vuxna utanför familjen, vilket BRIS kan 
erbjuda.  
BRIS erbjuder även riktat stöd till barn exempelvis genom gruppstöd. BRIS har utökat sina 
öppettider. BRIS ger även stöd till föräldrar, idrottsledare med flera.  
Genom ”Bris nätverk” erbjuds Knivstas socialtjänst med flera verksamheter och professioner 
möjlighet till dialog, samverkan, och fortbildning. Ekonomiskt bidrag från socialnämnden i 
Knivsta möjliggör BRIS fortsatta arbete med att stärka barnens rättigheter och ge stöd till alla 
Knivstabarn som kontaktar BRIS varje dag året runt. Ett sätt för socialnämnden att bidra till 
att tillgodose barnets rättigheter enligt Barnkonventionslagen (2018:1197).  
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BRIS har ansökt om ett bidrag på 60.000:- kr för att kunna fortsätta sitt arbete med att stödja 
Knivstas barn och ungdomar. BRIS arbete är ett viktigt komplement till de insatser som görs 
av skola, socialtjänst och andra myndigheter. 

 
Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen kan konstatera att BRIS inte bara har en viktig utgångspunkt i att alltid stå på 
barnets sida, utan att det också är en mycket väletablerad och känd organisation som barn 
känner till. Deras erbjudande om anonymitet och det faktum att de står helt frikopplade från 
myndigheter gör att de kan fånga upp röster från barn som inte själva skulle välja att 
kontakta socialtjänsten. Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Det ansökta beloppet är i nivå med det nämnden beviljade förra året och är något 
förvaltningen bedömer kan inrymmas inom ramen för nämndens detaljbudget för 2023 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-08  

BRIS ansökan om kommunbidrag från socialnämnden i Knivsta kommun 

 

Beslutet ska skickas till 

 
Akten  
Förvaltningsekonom, Ekonomikontoret  
Projektledare  

BRIS region mitt 

 

Catrin Josephson  

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Det ger möjlighet för barn i Knivsta att få hjälp. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Genom bidraget har BRIS möjlighet att fortsätta hjälpa barn i Knivsta. 

 

 

 

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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Handläggare 
Marja Hedin 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-25 

Diarienummer 
SN-2022/116 

   

 

Socialnämnden 

Gallringsbeslut journalakter HSL 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta förslag till gallring av journalakter inom kommunens 
HSL-verksamhet som är äldre än 10 år och som ännu inte levererats till kommunarkivet, 
med undantag för de handlingar som bevaras med hänsyn till forskningens behov 
(personer födda den 5:e, 15:e och 25:e i varje månad) eller rättskipningens behov 
(såsom Lex Maria-utredningar) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Patientdatalagens (2008:355) 3 kap. 17 § anger att en journalhandling ska bevaras i minst tio 
år efter det att sista uppgiften fördes in i handlingen. I nuläget sker totalbevarande av alla 
journalhandlingar inom HSL-verksamheten i Knivsta kommun, men ett alternativt 
tillvägagångssätt är att endast bevara journaler i urval på samma sätt som vid arkivering av 
personakter inom socialtjänstlagen. Detta skulle innebära att endast journaler för de som är 
födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras, medan journaler för de 
som är födda på andra datum gallras efter tio år. Genom att ändra till detta tillvägagångssätt 
skulle lagstiftningen uppfyllas men arbetsbördan och mängden handlingar som skulle kräva 
arkivering skulle minskas. 
 
Gallringsbeslutet gäller retroaktivt för de journalhandlingar som ska ha levererats 2020-2022, 
då journalhandlingar senast levererades till kommunarkivet i Knivsta 2019. För de 
journalhandlingar som levererats till kommunarkivet för arkivering innan 2020 råder ett 
fortsatt totalbevarande. 

 

Bakgrund 

Patientdatalagens (2008:355) 3 kap. 17 § anger att en journalhandling ska bevaras i minst tio 
år efter det att sista uppgiften fördes in i handlingen och 3 kap 18 § uppger att arkivlagen 
gäller för de journalhandlingar som utgör allmänna handlingar. Arkivlagens (1990:782) 3 § 
anger i sin tur att myndigheternas arkiv ska bevaras, ordas och vårdas så att de tillgodoser 
rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rättskipningens, 
förvaltningens och forskningens behov, medan samma lags 10 § anger att gallring får ske av 
allmänna handlingar om det arkivmaterial som återstår kan tillgodose de ändamål som 
angavs i 3 §. 
 
I nuläget bevaras alla journalhandlingar inom HSL-verksamheten i Knivsta kommun, så kallat 
totalbevarande, vilket uppfyller kraven i lagstiftningen. Ett alternativt tillvägagångssätt som 
används i flertalet kommuner är att bevara endast de journaler för de som är födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad – samma urvalsbevarande som sker vid 
arkiveringen av personakter inom socialtjänstlagen (2001:453). Journalerna för personer 
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födda på andra datum gallras efter tio år från att sista uppgift infördes i respektive journal, 
med undantag för de journalhandlingar som blir del av anmälningsärenden såsom 
exempelvis Lex Maria-utredningar för att tillgodose behovet av information för rättskipning 
som arkivlagen kräver.  
 

Den senaste leveransen av journalhandlingar till kommunarkivet i Knivsta var i januari 2019, 
då journalhandlingar som avslutats 2008 hanterades. Detta gallringsbeslut gäller för 
journalhandlingar som avslutats från 2009 till 2011. För de journalhandlingar som redan har 
skickats till kommunarkivet för arkivering råder fortsatt totalbevarande. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för socialnämnden. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvens är genomförd enligt checklista 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Kvalitets- och utvecklingschef 

Administrativ chef 

Områdeschef utförare 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Enhetschef Hemsjukvård och rehabilitering 

Enhetschef Estrids gård 

 

 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nejx   

 

Förklara oavsett svar. 

Gallring av  HSL-akter avser endast personer över 18 år 

 

 

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  

 

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 



 

   
 

  

Ordförandeförslag   Dnr: SN-2022/120 
   

 
 

Vaccinationskrav för nyanställda vid allmänfarlig och samhällsfarlig 
sjukdom 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att det för allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, där möjlighet till 
vaccinering finns, ska ställas krav på vaccination vid nyanställning av personal med 
omsorgsnära arbetsuppgifter inom socialnämndens vård- och omsorgsverksamheter.  

 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, om och när en sjukdom klassas som 
allmänfarlig och samhällsfarlig, skyndsamt utreda hur nyrekryteringar skulle kunna omfattas 
av vaccinationskrav och redovisa förslag på rutin för detta till socialnämnden.  

 
Ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2022-02-10 hade nämnden en dialog om att nyrekryteringar 
till vård- och omsorgsverksamheterna eventuellt skulle omfattas av vaccinationskrav mot 
covid-19. En enig socialnämnd önskade att förvaltningen skulle se över frågan.  

 

Kommunjurist redogör i bifogad skrivelse för rättspraxis ur ett brett perspektiv som inkluderar 
även andra sjukdomar än covid-19. Vid socialnämndens presidieberedning 2022-04-21 
konstaterar presidiet att covid-19 efter 31 mars inte längre klassas som en allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom. Presidiet bedömer att vaccinationskrav därmed inte är aktuellt i 
dagsläget men att socialtjänsten bör besluta om sådant krav för eventuella liknande situationer 
i framtiden. Socialnämndens uppdrag att ge vård och omsorg till de mest sköra 
kommuninvånarna bör även inkludera att den personal invånarna möter vidtar alla möjliga 
smittskyddsåtgärder, inklusive att själva vara vaccinerade mot sjukdomen.  

 

Krav på vaccination vid nyanställning kräver en del praktiska och juridiska ställningstaganden 
för att kommunen som arbetsgivare ska kunna ha en fungerande hantering. Förvaltningen 
föreslås därför att ha ett stående uppdrag att vid ett läge med allmänfarlig och samhällsfarlig 
sjukdom – där vaccinationsmöjligheter föreligger – utreda tillvägagångssättet och återkomma 
till socialnämnden med förslag på hur ett vaccinationskrav ska kunna hanteras.  

  
Övriga underlag för beslut 
Vaccinationskrav för nyanställda 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
_________________________________________________________________________

Kerstin Eskhult 

Socialnämndens ordförande 
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Vaccinationskrav för nyanställda 

Grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

Bland fri- och rättigheterna hör förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp från 

det allmännas sida i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF), till vilket ofrivillig 

vaccination tveklöst hör. Förbudet mot sådant ingrepp är inte absolut, utan får 

inskränkas genom lag, enligt 2 kap. 20-21 §§ RF. Påtvingad vaccination faller 

även inom ramen för det som skyddas av artikel 8 om rätten till privatliv i 

Europakonventionen.1 

En vaccination är utan tvivel ett kroppsligt ingrepp, i rättspraxis har jämförelsevis 

mindre ingripande åtgärder som läkarundersökningar, tagande av salivprov, 

fingeravtryck och utandningsprov omfattats av begreppet. För att falla in under 

grundlagsförbudet krävs att det kroppsliga ingreppet även ska vara påtvingat. Med 

detta avses mer än enbart fysiskt tvång, även andra fall då ingreppet inte är helt 

frivilligt omfattas. I tveksamma fall får en bedömning göras av den konkreta 

situationen för att avgöra hur frivilligt ett handlande är, där frågor som vilka 

handlingsalternativ den enskilde hade i situationen och hur den enskilde 

informerades om påföljder vid vägran vägs in. 

Det gör skillnad om frågan uppstår kring någon som redan är anställd med 

uppgifter som föranleder vaccinationskrav jämfört med om personen söker 

anställning för detta arbete. Den som är anställd står i beroendeställning till sin 

arbetsgivare på ett helt annat sätt än den som söker arbete. 

Rättspraxis om vaccinationskrav 

Förvaltningsrätten i Falun har nyligen, den 3 mars 2022 (mål nr 20-22), avgjort en 

laglighetsprövning mot Orsa kommuns krav på att nyanställda inom kommunen 

ska vara fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rätten 

avslog överklagandet. 

Förvaltningsrätten konstaterade att regleringen gällande tillsättning av kommunala 

och regionala tjänster är begränsad. Förutom bundenheten till kravet i 1 kap. 9 § 

RF om saklighet och opartiskhet i offentlig förvaltning menade domstolen att 

kommunen har stor frihet att utse den person kommunen finner mest lämplig för 

en tjänst, efter bedömning av varje sökandes kvalifikationer och personliga 

egenskaper. Kommunala tjänstetillsättningar anses inte som myndighetsutövning 

                                            
1 Boffa mot San Marino, Europadomstolens dom 15 januari 1998. 
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utan är i princip av civilrättslig karaktär. Ett erbjudande om anställning, med krav 

om att den enskilde ska vara fullvaccinerad kunde enligt förvaltningsrätten inte 

ses som en lagstadgad rättighet, utan snarare som ett erbjudande där det är möjligt 

för den enskilde att tacka nej. Mot denna bakgrund fann förvaltningsrätten att 

kravet på att nyanställda ska vara fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer inte stred mot 2 kap. 6 § RF. 

Men förvaltningsrätten framhöll också att förhållanden mellan arbetstagare och 

arbetsgivare inte kan prövas inom ramen för en laglighetsprövning, utan detta sker 

i stället i allmän domstol – det vill säga i tingsrätt och i Arbetsdomstolen. Detta 

innebar att frågan om diskriminering inte kunde prövas. Domstolen nämnde 

också, som domstolarna ofta gör i dessa sammanhang, att en laglighetsprövning 

inte avser beslutets lämplighet utan dess laglighet, vilket är en snäv prövningsram. 

Samma domstol avgjorde någon dag tidigare, den 1 mars 2022 (mål nr 5826-21), 

en laglighetsprövning mot Region Dalarna som avsåg krav på vaccinationsbevis 

hos både befintlig och nyanställd personal. Även i den domen avslog rätten 

överklagandena. Jag känner inte till domar i högre instanser. 

Arbetsrättsligt 

Arbetsdomstolen har ännu inte avgjort något mål som handlar om 

vaccinationskrav, vare sig innan eller under pågående covid 19-pandemi. Det 

finns ett rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 1984 nr 94) där den statliga 

arbetsgivaren inte ansågs kunna kräva läkarundersökning av en anställd, eftersom 

det saknades rätt enligt lag att fordra detta. Det räckte inte att myndigheten hade 

beslutat om egna riktlinjer om läkarundersökning, 2 kap. 20 § RF kräver att 

undantaget från förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp är stadgat i lag. Jag 

känner inte till någon lag som gör det tillåtet för kommunen att besluta om krav på 

vaccination för personalen vid kommunens boenden eller hemtjänst. Ett 

nämndbeslut om krav på vaccination för den befintliga personalen skulle därför 

kunna ifrågasättas. Men som nämnts ovan omfattar grundlagsförbudet inte de som 

ansöker om anställning. 

I utgångsläget har kommunen, liksom arbetsgivare i allmänhet, fri anställningsrätt 

och får välja vilka kriterier och krav som ska gälla för anställningen. Denna fria 

anställningsrätt är begränsad genom det allmänna kravet att 

förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet beaktar allas likhet inför lagen samt 

iakttar saklighet och opartiskhet, enligt 1 kap. 9 § RF. Utöver detta krav finns ett 

förbud mot indirekt diskriminering även vid rekryteringar. Förbudet mot indirekt 

diskriminering riktar sig mot åtgärder som visserligen beskrivs neutralt, men som 

kan komma att särskilt missgynna grupper som utpekas som skyddsvärda enligt 

diskrimineringslagen, såvida det inte finns ett berättigat syfte med förfarandet och 

att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå det syftet. 

I fallet med krav på vaccinering kan detta eventuellt uppfylla ett berättigat syfte 

och att åtgärden överlag framstår som lämplig och nödvändig i förhållande till 

intresset att inte utsätta brukare för ökad risk för covid 19-smitta vilket i sin tur 

leder till högre risker för svår sjukdom och död bland dessa brukare. Mot detta 

står att covid 19 efter den 31 mars 2022 inte längre ska anses vara en allmanfarlig 
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eller samhällsfarlig sjukdom och skälen för att kräva vaccination sannolikt har 

eroderat. 

Kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen kan sammanfattas under det 

gemensamma begreppet objektivitetsprincipen. Det ger uttryck för det “viktiga 

kravet att myndigheterna skall iaktta saklighet och opartiskhet samt handla fritt 

från godtycke och inte särbehandla någon utan laga stöd”. (prop. 1973:90 s. 235). 

Socialnämnden har inte tidigare ställt krav på vaccination hos personalen mot 

säsongsinfluensan eller någon annan sjukdom. Vad jag har informerats om har det 

i vårdsammanhang endast förekommit krav på vaccination för personal som 

deltagit i viss högt specialiserad sjukhusvård, innan den senaste tidens krav på 

vaccinering mot covid 19. Det finns en vägledning för vaccination av personal 

inom vård och omsorg, utgiven av Folkhälsomyndigheten2 – den omfattar 

emellertid fler vaccinationer än enbart mot covid 19. Att särskilt peka ut ett vaccin 

mot en viss sjukdom men inte de övriga rekommenderade vaccinerna behöver 

därför motiveras av den myndighet som väljer att upphöja rekommendationen till 

krav. 

Vaccinationsgraden hos äldre är idag hög överlag, vilket innebär att en stor andel 

av de personer som åtgärderna är satta till att värna redan har ett immunologiskt 

skydd. Bland brukarna finns emellertid ett fåtal som av olika skäl inte kan eller 

vill vaccinera sig. Givet att en hög andel av brukarna är vaccinerade kan det vara 

relevant att överväga betydelsen av det ytterligare skydd mot sjukdom de får med 

vaccinkrav på nyanställda mot integritetsförlusten för vårdpersonalen. 

Det är även ett tillfälle att ställa sig frågan om ett krav på covid 19-vaccinering är 

en tillräckligt nödvändig åtgärd och att myndigheten är villig att tillämpa liknande 

krav även i fortsättningen – såsom de övriga vaccinationerna som rekommenderas 

enligt Folkhälsomyndighetens vägledning. 

Fram till covid 19-pandemin har det varit ovanligt att ställa krav på vaccinationer 

bland vårdpersonal. Enligt uppgift var inte vaccintäckningen mot 

säsongsinfluensan särskilt hög innan pandemin, vare sig bland vårdpersonal eller 

personer över 65 år. Det har inte heller ställts krav på säsongsinfluensavaccinering 

bland vårdpersonalen tidigare. Det är förstås inte uteslutet att covid 19-pandemin 

har fått oss som samhälle att nu omvärdera betydelsen av vaccination mot 

allmänfarliga sjukdomar och att en mer restriktiv syn på vårdpersonalens rätt att 

avstå vaccination är ett nytt normalläge. Men resultatet av denna viktiga 

avvägning har inte befästs genom utredningar som övervägt den saken, än mindre 

genom ny lagstiftning. 

Det mest lämpliga tycks ur min synvinkel mer vara att se på situationen, behovet 

och mötet mellan brukare och personal ur ett bredare perspektiv, värdera 

                                            
2 Folkhälsomyndigheten, Vaccination av personal inom vård och omsorg, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-vaccination-av-personal-inom-vard-

och-omsorg/ 
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hygienrutiner och andra åtgärder och förhållanden inklusive förekomsten av 

immunitet och vaccination hos både brukare, befintlig personal och personer som 

söker anställning. Den verksamhet som gör en sådan övergripande värdering har 

dessutom skaffat sig ett gott underlag för att beskriva sakligt motiverade åtgärder 

och har därmed på köpet vunnit ett skydd mot anklagelser om diskriminering. 
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