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Ledamöter i kommunfullmäktige kallas till detta sammanträde. Övriga får kallelsen för kännedom. 
Kan Du inte närvara på sammanträdet ska anmälas göras på telefon 0533-68 15 05 eller via e-post till 
kommunstyrelsen@saffle.se  
 
Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Val av protokolljusterare 
Dnr  

  

2 Fastställande av dagens föredragningslista 
Dnr  

  

3 Medborgarförslag om gästplatser för små båtar och 
kanoter 
Dnr KS/2021:168 

  

4 Anmälan om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige efter Mattias Åberg (SD) 
Dnr KS/2021:121 

  

5 Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Sebastian Hidén (SiV) 
Dnr KS/2021:148 

  

6 Fyllnadsval efter Per Johansson (SiV) som ersättare 
i barn och utbildningsnämnden 
Dnr KS/2021:4 

  

7 Svar på motion om statens servicecenter till Säffle 
Dnr KS/2021:103 

 Ks § 109 

8 Svar på motion om att ärenden om förändrad 
driftsform med mera inom vård, omsorg och skola 
ska lyftas till fullmäktige för beslut 
Dnr KS/2020:198 

 Ks § 110 

9 Rutiner vid 1% regeln 
Dnr KS/2021:51 

 Ks § 111 

10 Livsmedel- och måltidspolicy för förskola, skola och 
omsorg 
Dnr KS/2021:140 

 Ks § 115 

11 Avgifter för korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
Dnr KS/2021:161 

 Ks § 116 

12 Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild 
service för barn och unga enligt § 9.8 LSS 
Dnr KS/2021:160 

 Ks § 117 
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13 Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov enligt § 9.7 LSS 
Dnr KS/2021:162 

 Ks § 118 

14 Anmäld handling till fullmäktige om svar på 
revisionen granskningrapport om barn och unga 
med psyikisk ohälsa 
Dnr KS/2021:125 

  

 
 

 
Lisbet Westerberg 
Ordförande 

Anneva Karlsson 
Sekreterare 
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§ 109 Dnr KS/2021:103 

Svar på motion om statens servicecenter till Säffle 
Ärendebeskrivning 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) har den 14 april 2021, lämnat en motion om 
servicecenter till Säffle. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att verka för att 
Säffle ska komma med bland de kommuner som får ett servicekontor genom 
Statens servicecenter. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 91, 2021-08-09. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-05-27. 
Motion om statens servicecenter till Säffle, Sjukvårdspartiet. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Säffle ska komma med 

bland de kommuner som får ett servicekontor genom Statens servicecenter. 
 
 
_________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion från SIV om statens servicecenter till Säffle 
Sammanfattning 
Sjukvårdspartiets i Värmland fullmäktigegrupp i Säffle har den 14 april 
2021, genom Ingegerd Welin Fogelberg m.fl., lämnat en motion till kom-
munfullmäktige benämnd Statens servicecenter till Säffle. Kommunstyrelsen 
föreslås få i uppdrag att verka för att Säffle ska komma med bland de kom-
muner som får ett servicekontor genom Statens servicecenter. 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiets i Värmland fullmäktigegrupp i Säffle har den 14 april 
2021, genom Ingegerd Welin Fogelberg m.fl., lämnat en motion till kom-
munfullmäktige benämnd Statens servicecenter till Säffle. I motionen yrkar 
Sjukvårdspartiets att möjligheterna att inrätta ett Statens servicecenter i 
Säffle ska undersökas. 
Motionärerna konstaterar att ”en samlad plats med möjlighet att få informa-
tion från både kommunala tjänster och statliga myndigheter vore ett lyft för 
våra medborgare i Säffle”. Ett exempel från Torsby kommun lyfts fram. Där 
är servicekontoret från Statens servicecenter placerat i det kommunala 
biblioteket. I Torsby når invånarna myndighetsservice från Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret efter samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet. 

Beslutsunderlag 
Motion: Statens servicecenter till Säffle, Sjukvårdspartiet, 2021-04-14 

Förvaltningens ståndpunkt 
Statens servicecenter är en relativt ny myndighet som bildades under Finans-
departementet år 2012. Uppgiften är att sköta administration åt 160 statliga 
myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom eko-
nomi, lön och HR. Enligt hemsidan erbjuder de ”unik kompetens och väg-
ledning till privatpersoner och företag i myndigheternas e-tjänster”.  Idag 
erbjuder myndigheten lokal statlig service på 116 servicekontor över hela 
landet. Samtliga servicekontor erbjuder myndighetsservice från Försäkrings-
kassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Från och maj i år erbjuder 
99 servicekontor service till allmänheten även från arbetsförmedlingen. 
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Det finns för närvarande 5 servicekontor i Värmland – i Arvika, Hagfors, 
Karlstad, Kristinehamn och Torsby. 
Torsdagen den 27 maj 2021 fattade Regeringen beslut om att ge Statens ser-
vicecenter i uppdrag att öppna minst 28 nya servicekontor. Öppnandet ska 
ske i omgångar med minst 13 kontor under 2022 och övriga under 2023. 
Bland de 28 nya kontoren är Värmland representerat med Filipstad. 
Kommunledningskontoret konstaterar att den lokala statliga närvaron har 
minskat över ett antal år. Senast i raden av exempel är den pågående omstöp-
ningen av Arbetsförmedlingen som påverkat Säffle i hög grad, även om det 
formellt sett finns ett kontor kvar i kommunen som endast tar emot bokade 
besök. Att regeringen har sett problematiken och nu ökar den statliga 
närvaron är positivt för såväl kommunens invånare som för kommunen som 
sådan. 
I april månad var 11,0 procent av den registerbaserade arbetskraften boende i 
Säffle kommun antingen arbetslös (3,8 procent) eller i arbetsmarknads-
program (7,2 procent). Det placerar kommunen på plats 266 av 290 kommu-
ner med en samlad arbetslöshet på 11,0 procent. Här finns en stor grupp 
lågutbildade och även utrikes födda. Varje statlig åtgärd som kan underlätta 
för dem och för övriga kommuninvånare är högst önskvärd. Efter 
Arbetsförmedlingens omorganisation har samverkan med dem inte blivit 
enklare för den kommunala arbetsmarknadsenheten. 
En formell påverkan från Säffle kommun gentemot staten, för att även ta 
med Säffle i fortsatta etableringar av servicekontor från Statens service-
centers sida, kan endast vara positiv.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
En förbättrad statlig närvaro i kommunen, i form av ett servicekontor från 
Statens servicecenter, för på sikt sannolikt med sig minskade kostnader för 
försörjningsstöd och ökade skatteintäkter.  

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle vågar leda hållbar utveckling” bryts ned i sju 
övergripande mål. Etableringen av ett statligt servicekontor skulle stödja mål 
1 ”Säffle kommun är en plats för alla”, mål 3 ”I Säffle kommun kan alla för-
sörja sig” och mål 4 ”Säffle kommun möjliggör det goda livet. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Ur ett barnrättsperspektiv så medför servicekontoret en tryggare tillvaro då 
föräldrar kan få bättre hjälp från Försäkringskassa och Arbetsförmedling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Säffle ska komma 

med bland de kommuner som får ett servicekontor genom Statens 
servicecenter. 
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Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 110 Dnr KS/2020:198 

Svar på motion om att ärenden om förändrad driftsform med 
mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige 
för beslut 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har 17 september 2020 genom Lillie Karlsson med flera skrivit 
en motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera inom vård, omsorg 
och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden föreslår att motionens förslag om särregler för dessa verksamheter 
avslås och att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande 
Policy för konkurrensutsättning från år 2005. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 95, 2021-08-09. 
Tjänsteyttrande, 2021-04-15. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 62, 2021-05-18. 
Socialnämndens protokoll § 94 2021-05-18. 
Motion från Lillie Karlsson. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Johansson (M): yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens 
förslag. Jerry Olsson (C) tillstyrker Ola Johanssons förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ola Johanssons förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ola Johanssons förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avslå motionen. 
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad Policy 

för konkurrensutsättning. 
 
 
_______________ 
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§ 62 Dnr BU/2021:254 

Motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera 
inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för 
beslut 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en motion till 
kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad driftsform med mera 
inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Förvaltningen 
föreslår att motionens förslag om särregler för dessa verksamheter avslås och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande Policy för 
konkurrensutsättning från år 2005. 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna, 2020-09-17. 
Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun, 2005-09-26. 
Gemensamt tjänsteyttrande från kommunstyrelsens kansli, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen, 2021-04-15. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05, § 35. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
Inga-Lill Eriksson (S): Yrkar bifall till motionen. 
 Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Barn- och utbildningsnämnden avslår motionärernas förslag om särskilda  
    regler för barn- och utbildningsnämndens verksamhet när det gäller  
    konkurrensutsättning. 
2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att frågan om förändring av  
    driftform enigt kommunallagen Kap 5:1 punkt 3 och Kap 10:1 är en  
    principiell fråga oavsett vilken nämnd verksamheten sorterar under. 
3. Barn- och utbildningsnämnden avslår motionärernas förslag, om att  
    beslutad och genomförd konkurrensutsättning och/eller upphandling av  
    entreprenör för kommunal verksamhet, ska konkurrensprövas inför varje  
    ny upphandling av det aktuella verksamhetsområdet. 
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förslag till förändring av  
    driftform för en verksamhet ska underställas fullmäktige. 
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5. Barn- och utbildningsnämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram  
    ett förslag till reviderad Policy för konkurrensutsättning. 
_______________ 
2021-05-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Reservation 
Inga-Lill Eriksson (S) inkommer med reservation: 
"Reservation mot nämndens beslut att inte bifalla motionen" 
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§ 94 Dnr SN/2020:150 

Remittering av motion om att ärenden om förändrad 
driftsform med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas 
till fullmäktige för beslut 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en motion till 
kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad driftsform med mera 
inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Förvaltningen 
föreslår att motionens förslag om särregler för dessa verksamheter avslås och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande Policy för 
konkurrensutsättning från år 2005. 
Beslutsunderlag 
Motion, förändrad driftsform med mera inom vård, omsorg och skola skall lyftas 
till fullmäktige för beslut. 
Tjänsteyttrande, 2021-04-15.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lillie Karlsson (S): Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla 
motionen. 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar: 
 

1. Punkt 3 får följande lydelse: Kommunfullmäktige avslår motionärernas förslag, om 
att beslutad och genomförd konkurrensutsättning och/eller upphandling av 
entreprenör för kommunal verksamhet, skall konkurrensprövas av 
kommunfullmäktige inför varje ny upphandling av det aktuella 
verksamhetsområdet. 

 
2. Avslå punkt 2 och 4. 

 
3. Bifalla förvaltningens förslag i punkt 1, 3 och 5 med den redaktionella ändringen i 

punkt 3, enligt ovan. 
 
Maud Schlegel (M) tillstyrker Jonas Larssons (M) förslag. 
 
Jerry Olsson (C): Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 

1. Avslå motionen. 
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2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad policy för 
konkurrensutsättning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller 
Jerry Olssons (C) förslag. 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
Ordföranden meddelar att Jerry Olssons (C) förslag är huvudförslag. 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röster för Jerry Olssons (C) förslag. 
Nej-röster för Lillie Karlssons (S) förslag. 
Omröstningen utfaller med 69Ja-röster och 2 Nej-röster. Omröstningen redovisas 
på sidan 2. 
Socialnämnden bifaller därmed Jerry Olssons (C) förslag.  
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 

3. Avslå motionen. 
 

4. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad policy 
för konkurrensutsättning. 

 
Reservation 
Lillie Karlsson (S) och Agneta Dagobert (S) reserverar sig mot beslutet. 
_________________________ 
Utdrag 2021-05-21 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-04-15 

Referens 
KS 2020-198 
Soc 
Bun 

 
 
Kommunstyrelsen kansliet 
Lars Johansson  
lars.m.johansson@saffle.se   

 
 Kommunfullmäktige 

 

Motion om att ärenden om förändrad driftsform med 
mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till full-
mäktige för beslut 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en 
motion till kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad 
driftsform med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige 
för beslut. Förvaltningen föreslår att motionens förslag om särregler för 
dessa verksamheter avslås och att kommunstyrelsen får i uppdrag att revi-
dera och uppdatera nuvarande Policy för konkurrensutsättning från år 2005. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en 
motion till kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad 
driftsform med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige 
för beslut. Motionärerna konstaterar att kommunfullmäktige antog en Policy 
för konkurrensprövning av verksamheter 2005-09-29. I skrivelsen citeras 
beslutet ”Varje nämnd ska årligen i samband med beslut om verksamhets-
plan och budget låta kommunfullmäktige pröva en konkurrensplan för kon-
kurrensprövning inom sitt verksamhetsområde. Planen ska redovisa vilka 
verksamheter som i nuläge är utsatt för konkurrensprövning samt förslag till 
vilka verksamheter som ska konkurrensprövas för den närmaste planerings-
perioden. I samband med årsredovisning ska varje nämnd redovisa utfallet 
av planen.” 
Enligt motionärerna har någon sådan plan aldrig redovisats av någon nämnd, 
trots att verksamhet har lagts ut på entreprenad. 
Motionärerna konstaterar vidare att det i kommunallagen sägs att beslut i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen 
ankommer på kommunfullmäktige att besluta om. Motionärerna anser att 
konkurrensutsättning inom vård, omsorg och skola är en principiell fråga och 
bör beslutas av kommunfullmäktige. 
Motionärerna yrkar att ärenden om förändrat driftsform av befintlig kommu-
nal verksamhet lyfts till kommunfullmäktige för beslut. Motionärerna yrkar 
även att frågan om driftform ska lyftas till kommunfullmäktige när verksam-
heter som för närvarande bedrivs av privat utförare står inför en ny upphand-
lingsperiod. 
09-16 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera inom vård, om-
sorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut, Lillie Karlsson m.fl. 
2020-09-16 
Policy för konkurrensutsättning, KF 2005-09-29 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-09-29 (KF § 196 Dnr Ks 2004-110) om 
Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Enligt 
dokumentet var syftet med konkurrensprövningen att stimulera till verksam-
hetsutveckling, stimulera företagsutveckling, hög effektivitet och god kvali-
tet på kommunens tjänster, öka kommuninvånarnas valmöjligheter och ge 
ökad valfrihet för kommunanställda (vid anställning). Policyn innehåller 
riktlinjer för nulägesanalys och marknad, årlig konkurrensplan, förbud mot 
interna anbud, personalekonomiska konsekvenser och insyn i den upphand-
lade verksamheten. Policyn beskriver även ansvar och uppgifter för kom-
munfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Bestämmelserna kring verk-
samhetsövergång och effekterna för personal lyfts särskilt (LAS 1982:80).  
Enligt policyn ska nämndernas årliga konkurrensplaner fastställas och följas 
upp av kommunfullmäktige. 
Det kan konstateras att policyn för konkurrensprövning är ambitiös och om-
fattande. Kommunorganisationen har inte till fullo klarat av att uppfylla am-
bitionerna i den. Däremot så bedrivs viss verksamhet, sedan många år, på 
entreprenad utifrån vad olika lagrum tillåter. Renhållningsverksamheten har 
av tradition sedan mycket länge bedrivits på entreprenad. Delar av underhåll 
och service av gator m.m. likaså. Lindbackens särskilda boende bedrivs på 
entreprenad i kommunala lokaler. Lagen om valfrihetssystem LOV 
(2008:962) har inneburit att företag och organisationer i Säffle har möjlighet 
att bedriva hemtjänst. Inom skolans område är det både enklare och på ett 
sätt svårare för privata utförare att medverka. Samtliga skolformer kan be-
drivas av privata utförare i sin helhet, vilket avgörs efter ansökan hos Statens 
skolinspektion. Kommunerna har avgörandet för att godkänna privata för-
skolor. När det gäller möjligheten att lägga ut verksamhet på entreprenad 
gäller separata regler för varje skolform. Här är lagstiftningen specifik och 
omfattande (2 kap Skollagen om Huvudmän §§ 5-7, 23 kap Skollagen om 
entreprenad och samverkan). I Säffle är matproduktionen i Värmlands 
Nysäter i kommunala lokaler utlagd på entreprenad. 

Förvaltningen delar synsättet i Policy för konkurrensprövning och motion-
ärernas inställning att förändrad form för drift av en kommunal verksamhet 
är en fråga för kommunfullmäktige. I den nya kommunallagen (2017:725) 
sägs i kapitel 5 Fullmäktige 1 § ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen…, främst… 1. Mål och riktlin-
jer för verksamheten… 3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer…” 
Kapitel 10 Överlämnande av kommunala angelägenheter ägnas helt åt frå-
gan.  I första paragrafen stipuleras ” Fullmäktige i kommuner eller regioner får, 
om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av 
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en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägen-
het till en juridisk person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten 
innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det 
i lag. Lag (2019:835)”. 

Det framgår därmed av lagen att fullmäktige bestämmer hur en nämnd ska 
vara organiserad och formen för verksamheten (KL 5:1) samt att det är tillå-
tet att lämna över skötseln till juridisk person eller enskild individ (KL 10:1) 
om inte annan lagstiften som t.ex. Skollagen har mer preciserade regler om 
vad som gäller. 
Motionärerna föreslår även att fullmäktige vid varje nytt upphandlingstill-
fälle ska ta ställning till om en verksamhet som bedrivs på entreprenad fort-
satt ska göra det eller inte – om verksamhetsformen ska förändras eller inte. 
Här ser förvaltningen att förslaget skulle innebära en onödigt tungrodd be-
slutsgång. Så länge som den politiska majoriteten anser att den valda verk-
samhetsformen är korrekt, bör det lämpligen gå att fortsätta på den inslagna 
vägen. Om den politiska majoriteten däremot vill förändra verksamhetsfor-
men blir ärendet en sak för kommunfullmäktige att ta ställning till. 
Motionärerna önskar särskilda regler för socialnämndens och skolans verk-
samheter. Nuvarande Policy för konkurrensutsättning gäller samtlig kommu-
nal verksamhet. Förvaltningen ser det som en styrka att ha gemensamma 
regler och förhållningssätt i dessa frågor i hela organisationen. 
Kommunens policy för konkurrensutsättning antogs för 16 år sedan i år. Se-
dan dess har den kommunala organisationens styrprinciper förändrats vid ett 
par tillfällen. Några gemensamma nämnder med andra kommuner har bil-
dats. Skatteväxling har skett med Region Värmland när det gäller kollektiv-
trafik. Även om grundtanken i policyn fortsatt är relevant och giltig så behö-
ver det beskrivna arbetssättet uppdateras. Förvaltningen föreslår därför att 
det ges ett uppdrag till revidering av policyn.  

Konsekvenser 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Vi kan, vi vill, vi vågar” är nedbruten i sju mål – 
fyra extern och tre interna. Mål 5 är internt och lyder: Säffle kommun har 
god kvalitet med fokus på hållbar utveckling. Under detta mål diskuteras 
effektivitet som skapar värde. Policyn för konkurrensutsättning skrevs tio-
talet år före visionen. Tankarna hänger dock ihop och möjligheten att prova 
driftform för en specifik del av verksamheten är ett av verktygen för att 
”genom effektiva arbetsmetoder skapa värde för invånare, brukare och 
andra intressenter” som det står i den förklarande texten till målet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionärernas förslag om särskilda regler 
för socialnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter när det gäller konkurrensutsättning. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att frågan om förändring av drift-
form enligt kommunallagen Kap 5:1 punkt 3 och Kap 10:1 är en 
principiell fråga oavsett vilket nämnd verksamheten sorterar under.  
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3. Kommunfullmäktige avslår motionärernas förslag, om att beslutad 
och genomförd konkurrensutsättning och/eller upphandling av entre-
prenör för kommunal verksamhet, ska konkurrensprövas inför varje 
ny upphandling av det aktuella verksamhetsområdet. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till förändring av driftform 
för en verksamhet ska underställas fullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till reviderad Policy för konkurrensutsättning. 
 

 
 
 
Ingemar Rosén 
Kommundirektör 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildnings-
förvaltningen 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 
Socialförvaltningen 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller  

 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 111 Dnr KS/2021:51 

Rutiner vid 1% regeln 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 8 mars 2021 ärendet till 
kulturnämnden  för ett förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka 
investeringar som avses. Kulturnämnden föreslår att 1 % av investeringar gällande 
ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-
investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott samt att kulturnämnden 
kompenseras för avskrivningskostnader.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 92, 2021-08-09. 
Kulturnämndens protokoll § 31, 2021-05-18. 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31, 2021-03-08. 
Protokollsutdrag och tjänstyttrande från kulturnämnden § 12, 2021-02-16. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1 % av investeringar 
gällande ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, 
exklusive K3-investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott för offentlig 
gestaltning. 
 
 
_____________________________ 
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§ 31 Dnr KUN/2021:4 

Svar på återremiss om 1 % 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 8 mars 2021 deltog kulturnämndens 
arbetsutskott och kulturchefen i en dialog kring hur rutinen vid 1%-regeln ska 
tillämpas. Mötet beslöt att återremittera ärendet till kulturnämnden för ett 
förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka investeringar som avses. 
Förvaltningen föreslår att 1 % av investeringar gällande ny- om- och tillbyggnad 
inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-investeringar, avsätts 
årligen till en konstinvesteringspott samt att kulturnämnden kompenseras för 
avskrivningskostnader.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar följande : 

 1 % av investeringar gällande ny- om- och tillbyggnad inom den 
skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-investeringar, avsätts årligen 
till en konstinvesteringspott för offentlig gestaltning. 

 Konstinvesteringspotten fördelas; 
o 95 % investeringspott 
o 5 % underhåll och drift 

 Kulturnämnden kompenseras för avskrivningskostnader från och med året 
efter investering baserat på konstverkets avskrivningstid.  

 Avstämning sker i samband med över- och underskottshantering av 
kommunens övriga investeringar. 

 
__________________ 
2021-05-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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/Eget_Enhet/ 
Katarina Kristoffersson, /RedigerareTelefon/ 
katarina.kristoffersson@saffle.se 

  

 
 Kulturförvaltningen 

 

Rutiner vid 1% regeln 
Sammanfattning 
Vid Ksau möte 8 mars deltog Kun au och kulturchefen i en dialog kring hur 
rutinen vid 1%-regeln ska tillämpas. Mötet beslöt att återremittera ärendet 
till kulturnämnden för ett förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka 
investeringar som avses. Förvaltningen föreslår att 1 % av investeringar 
gällande ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, 
exklusive K3-investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott samt 
att KUN kompenseras för avskrivningskostnader.  
 

Bakgrund 
I den gällande Konstpolicyn fastställs att 1 % av investeringskostnaderna för 
ny- till- och ombyggnation ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Vid 
kulturnämndens möte i februari antogs det förslag till rutiner kring 1 % 
regeln som förvaltningen presenterade. Ärendet skickade vidare till 
Kommunstyrelsen. Vid Ksau möte 8 mars deltog Kun au och kulturchefen i 
en dialog kring hur rutinen ska tillämpas. Mötet beslöt att återremittera 
ärendet till kulturnämnden för ett förtydligande av de ekonomiska delarna 
samt vilka investeringar som avses. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen i samråd med 
ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 
För att klargöra hur rutinen ska tillämpas behöver ett förtydligande ske 
gällande hur 1 % av investeringskostnaden ska räknas fram. Vidare behöver 
det klargöras hur avskrivningskostnader för varje konstinvesteringsprojekt 
räknas fram och hur KUN kompenseras för dessa kostnader. Till varje nytt 
konstinvesteringsprojekt ska en underhållsplan skrivas vilket förutsätter att 
det räknas fram en budget för underhåll av offentlig konst med utgångspunkt 
i uträkningen av 1% av investeringsbudgeten. Drift- och underhållsbudgeten 
för offentlig konst tillförs KUN budget vilket möjliggör att vi redan nu kan 
göra underhållsplaner för redan befintlig offentlig konst där sådana saknas.  
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Förvaltningen föreslår att 1 % av investeringar gällande ny- om- och 
tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-
investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott. Summan tillförs 
KUN som samtidigt kompenseras i budget för avskrivningskostnader. Av 
konstinvesteringspotten avsätts årligen 5% till drift och underhåll av 
offentlig konst och används enligt den underhållsplan som följer varje 
konstverk. Budgeten för drift och underhåll kan redan nu användas till 
underhåll av befintliga konstverk där behov finns. 
Konstinvesteringspotten är avsedd att löpa över flera år, avstämning sker i 
samband med den årliga över- och underskotthanteringen för kommunens 
övriga investeringar.  
 

 Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
KUN budget tillförs 1 % av investeringar som ska avsättas till offentlig 
gestaltning. Uträkningar för avskrivningskostnader görs vid varje 
konstinvestering och tillförs påföljande år till KUN budget. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna: 

 Att 1 % av investeringar gällande ny- om- och tillbyggnad inom den 
skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-investeringar, avsätts 
årligen till en konstinvesteringspott för offentlig gestaltning. 

 Att konstinvesteringspotten fördelas; 
o 95 % investeringspott 
o 5 % underhåll och drift 

 Att KUN kompenseras för avskrivningskostnader från och med året 
efter investering baserat på konstverkets avskrivningstid.  

 Att avstämning sker i samband med över- och underskottshantering 
av kommunens övriga investeringar. 

 
 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 115 Dnr KS/2021:140 

Livsmedel- och måltidspolicy för förskola, skola och omsorg 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har en reviderad Livsmedel- och måltidspolicy sedan 2018. I 
samband med att en ny livsmedelsupphandling påbörjas för 2022 har en uppdaterad 
Livsmedel- och måltidspolicy tagits fram. 
Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen 2022 har kostchefer i 
upphandlingsnätverket Säffle kommun och Dalslandskommunerna tagit fram 
underlag utifrån uppdaterade riktlinjer och rekommendationer. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 90, 2021-08-09. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 66, 2021-05-18.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-27. 
Livsmedel- och måltidspolicy – förskola, skola och omsorg, 2021-03-01. 
Socialnämndens protokoll 2021-04-20, § 60. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C), Ann Mlakar (S) yrkar att policyn även ska inkludera inköp av 
ekologiska livsmedel.  
Erik Evestam (C) och Ann Mlakar (S) yrkar att kommunstyrelsen för egen del 
beslutar att återkommande uppföljningar av policyn ska presenteras för 
kommunstyrelsen från kostenheten. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt desamma. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Livsmedel- och 
måltidspolicy 2022 med tillägget att inkludera inköp av ekologiska livsmedel. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att återkommande uppföljningar av policyn 
ska presenteras för kommunstyrelsen från kostenheten. 
 
 
_________________ 
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§ 66 Dnr BU/2021:88 

Livsmedels- & måltidspolicy år 2022 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har en reviderad Livsmedel- och måltidspolicy sedan år 2018. I 
samband med att en ny livsmedelsupphandling påbörjas för år 2022 har en 
uppdaterad Livsmedel- och måltidspolicy tagits fram. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta 
Livsmedel- och måltidspolicy efter remiss till socialnämnden, då det är ett 
övergripande policydokument för Säffle kommun 
Socialnämnden har inkommit med remissvar. 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-09. 
Livsmedel- och måltidspolicy – förskola, skola och omsorg, 2021-03-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 20. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-18, § 35. 
Socialnämndens protokoll 2021-04-20, § 60. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-27. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta Livsmedel- och måltidspolicy år 2022. 
_______________ 
2021-05- Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr KS/2021:161 

Avgifter för korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter gällande 
matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för omvårdnad från föräldrar 
för barn och unga som har insatsbeslut i form av korttidsvistelse samt lägervistelse 
enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att en 
ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid lägervistelse enligt 9 
§ 6 LSS. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 97, 2021-08-09. 
Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 101, 2021-06-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 
2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 LSS 

från 1 oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning 
för matkostnader. 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 ska följa den 
revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 
kostnadsberäkning av matkostnader. 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 

5. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya avgifter 
för korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

 
_________________________ 
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§ 101 Dnr SN/2021:103 

Nya avgifter korttidsvistelse 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter gällande 
matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för omvårdnad från föräldrar 
för barn och unga som har insatsbeslut i form av korttidsvistelse samt lägervistelse 
enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att en 
ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid lägervistelse enligt 9 
§ 6 LSS. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-24. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-06-012, § 83. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag men 
med tillägget att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta delegera till 
socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya avgifter för korttidsvistelse 
samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 
2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 LSS 

från 2021-10-01 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader. 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 ska följa den 
revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 
kostnadsberäkning av matkostnader. 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 

5. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya avgifter 
för korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

_________________________ 
Utdrag  2021-06-18 
Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen - administrativa enheten 
Marie Edling, 0533-681741 
Marie.edling@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Nya avgifter för korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet enligt 9 § 6 LSS 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter 
gällande matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för 
omvårdnad från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 
att en ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid 
lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 
  

Bakgrund 
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle ta ut 
avgifter för matkostnader samt ett skäligt underhållsbidrag för omvårdnad 
från de föräldrar till barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS. Diskussion har förts kring hur avgiften för 
omvårdnad ska beräknas utifrån föräldrars inkomst, då den ska baseras på 
underhållsstödet som Försäkringskassan fastställer och reglerar årsvis.  
 
Under sommaren 2020 togs kontakt med Kommun Lex för rådgivning i 
denna fråga. I samband med det framkom ny information gällande vilka 
insatser det är möjligt att ta ut en omvårdnadsavgift för.   
 
I den nya tolkningen menar Kommun Lex att insatsen korttidsvistelse inte 
kan anses vara av en sådan karaktär eller längd att den innebär att barnet ges 
omvårdad i ett annat hem. Enligt Kommun Lex kan man inte hänvisa till 20 
§ LSS för att ta ut avgifter, vilket tidigare gjorts, gällande korttidsvistelse. 
Det innebär att man inte kan ta ut en omvårdnadsavgift för logi, aktiviteter 
eller den omvårdad som ingår i insatsen. Det gäller även lägervistelse enligt 
9 § 6 LSS. Socialnämnden kan dock ta ut egenavgifter för mat under 
korttidsvistelse inklusive lägervistelse. Då dessa avgifter inte är särskilt 
reglerade i LSS, tas matavgift ut med stöd av de allmänna bestämmelserna 
om kommunala avgifter i Kommunallagen.  
 
Avgiften ska baseras på Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
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Ärendets beredning 
Funktionshinderomsorgens ledningsgrupp har diskuterat ärendet under 
vintern och vår 2021.  
Avdelningschef funktionshinderomsorg har haft kontakt med Kommun Lex 
för juridisk rådgivning. 
Avstämning har även gjorts med socialförvaltningens avgiftshandläggare. 
Avstämning är gjord med kommunjurist.  

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att föräldrarna till barn och unga som har insatsen 
korttidsvistelse ska betala en avgift för matkostnader. Föräldrar är skyldiga 
att betala till dess barnet fyller 18 år. Dock har föräldrarna en direkt 
underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes 
omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola, dock längst till barnet 
fyller 21 år.  
 
Ungdomar som inte längre går i skolan när de fyller 18 år betraktas som 
vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. Dessa ska inte 
betala någon avgift. 
 
Personer över 18 år som inte går i skolan med motsvarande insats, får själva 
betala matavgiften om de har egen inkomst. Avgiften för mat skall regleras 
efter Konsumentverkets kostnadsberäkning.  
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas utifrån ett 
medelvärde av Konsumentverkets kostnader för livsmedel. Frukost 
motsvarar 20 %, lunch/middag 30 % och mellanmål 10 % av 
livsmedelskostnaden. 
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall justeras varje år enligt 
Konsumentverkets matkostnadsberäkning. Genom att fastställa en avgift som 
följer Konsumentverkets beräkningar för matkostnader, kommer kostnaderna 
för kost vid korttidvistelse följa de prisökningar som finns för inköp av 
varor. Vi väljer att ta ut för de måltider som tillretts inte en dygnsavgift då 
detta kan variera beroende på hur den enskilde är på korttidsvistelsen och 
läger. 
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Kostnad 2021 
 

Ålder 2-5 år 6-9 år 10-13 
år 

14-17 
år 

18-30 
år 

Kostnad per 
månad 

1220 kr 1760 kr 2220 kr 2670 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

41 kr 59 kr 74 kr 89 kr 97 kr 

Frukost 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

8 kr 
 
12 kr 
 
4 kr 

12kr 
 
18 kr 
 
6 kr 

15 kr 
 
22 kr 
 
7 kr 

18 kr 
 
27 kr 
 
9 kr 

19 kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas i tre olika 
intervaller och utifrån ett medelvärde av konsumentverkets kostnader för 
livsmedel i åldersgrupperna. Första gruppen omfattar åldersspannet 2-11 år, 
andra åldersspannet 12-17 år och sista åldersspannet omfattar 18 år och 
uppåt. 
 
Ålder 2-11 år 12-17 år 18 år och uppåt 
Kostnad per 
månad 

1733 kr 2445 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

58 kr 82 kr 97 kr 

Frukost/ 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

12 kr 
 
17 kr 
 
6 kr 

16 kr 
 
24 kr 
 
8 kr 

19kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 
 
Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 
 

Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften innebär en minskad intäkt för socialförvaltningen.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 
LSS från 2021-10-01 som utgår från Konsumentverkets 
kostnadsberäkning för matkostnader. 
 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 LSS ska 
följa den revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 
kostnadsberäkning av matkostnader. 
 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 
 
 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Marie Edling 
TF Avdelningschef 
Funktionshinderomsorgen 

 
  

    

Beslutet ska skickas till 
Ivan Stipic 
Marie Edling
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 117 Dnr KS/2021:160 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service för 
barn och unga enligt § 9.8 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för insatsen 
familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för både kost och logi där 
högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  
Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga underhållsbidrag från 
föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i 
ett annat hem än det egna, en så kallad föräldraavgift. Föräldrar har enligt 
föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till 
dess barnet fyller 18 år. 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. 
Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken 
gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i 
skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som inte längre går i skolan när 
de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet 
upphör. 
Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en avgift för 
kost. 
Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen inkomst, 
tas ingen avgift ut. 
Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel sjukersättning, 
hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande storlek, kan 
socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för bostad  i form av hyra 
för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 
Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att 
nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller bostad med 
särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 98, 2021-08-09. 
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Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 100, 2021-06-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94. 
2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn och 

unga enligt 9 § 8 LSS från 1 oktober 2021 som utgår från 
Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 
Försäkringskassan gällande underhållsstöd för att fastställa högsta avgiften. 

________________________________ 
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Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 100 Dnr SN/2021:102 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service för 
barn och unga enligt § 9.8 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för insatsen 
familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för både kost och logi där 
högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  
Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga underhållsbidrag från 
föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i 
ett annat hem än det egna, en så kallad föräldraavgift. Föräldrar har enligt 
föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till 
dess barnet fyller 18 år. 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. 
Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken 
gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i 
skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som inte längre går i skolan när 
de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet 
upphör. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en avgift för 
kost. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen inkomst, 
tas ingen avgift ut. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel sjukersättning, 
hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande storlek, kan 
socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för bostad  i form av hyra 
för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 
 
Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
 
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna 
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att 
nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller bostad med 
särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS 
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Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-24. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-06-01, § 82. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
«Yrkande_text» 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94. 
2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn och 

unga enligt 9 § 8 LSS från 21-10-01 som utgår från Konsumentverkets 
kostnadsberäkning av matkostnader samt från Försäkringskassan gällande 
underhållsstöd för att fastställa högsta avgiften. 

3. Att avgiften för bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 
LSS ska följa den revidering som görs årligen enligt Konsumentverkets 
kostnadsberäkning av matkostnader samt från Försäkringskassans gällande 
underhållsstöd för att fastställa högsta avgiften. 

4. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om avgifter för 
insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga 
enligt 9 § 8, LSS. 

_________________________  
Utdrag  2021-06-18 
Kommunfullmäktige 
 
 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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Socialförvaltningen - Funktionshinderomsorgen 
Marie Edling, 0533-681741 
Marie.Edling@saffle.se 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service 
för barn och unga enligt 9 § 8  LSS  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för 
insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga 
enligt 9 § 8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för 
både kost och logi där högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  
Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga 
underhållsbidrag från föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut 
enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i ett annat hem än det egna, en så kallad 
föräldraavgift. Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för 
sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år. 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till 
kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt 
föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon 
fortfarande går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som 
inte längre går i skolan när de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid 
föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en 
avgift för kost. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen 
inkomst, tas ingen avgift ut. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel 
sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande 
storlek, kan socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för 
bostad  i form av hyra för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 
 
Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
 
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna 
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 
att nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller 
bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS 
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Bakgrund 
I juni 2019 § 94 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle ta 
ut avgifter för matkostnader samt ett skäligt underhållsbidrag för omvårdnad 
från de föräldrar till barn och unga som har insatsbeslut i form av bostad med 
särskild service för barn och unga enlig 9 § 8 LSS. Diskussion har förts kring 
hur avgiften för omvårdnad ska beräknas utifrån föräldrars inkomst, då den 
ska baseras på underhållsstödet som Försäkringskassan fastställer och 
reglerar årsvis. 
 
Under sommaren 2020 togs kontakt med Kommun Lex för rådgivning i 
denna fråga. I samband med det framkom ny information gällande hur länge 
föräldrar är ansvariga för att betala kostnaden och när ansvaret övergår till 
den enskilde. Det framkommer även att den så kallade föräldraavgiften ska 
täcka alla kostnader så som kläder, mat, fritidsverksamhet och liknande. 
 
Barn och ungdomar under 18 år 
 
I den nya tolkningen framkommer att föräldrar är ansvariga för att betala en 
föräldraavgift fram tills det att barnet fyller 18 år. Socialnämnden saknar 
alltså möjlighet att ta ut föräldraavgift för unga vuxna över 18 år som 
beviljats familjehem eller bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS på 
grund av sina funktionsnedsättningar eller till följd av skolgång på annan ort 
enligt 20 § LSS. Vidare framkommer att vi inte kan ta betalt för kost utöver 
föräldraavgiften då det ska ingå i föräldraavgiften. 
 
Personer över 18 år utan egen inkomst  
 
För personer som är över 18 år och fortsatt går i skolan tas en kostavgift ut. 
Avgiften kan tas ut då föräldrar har en underhållsskyldighet enligt 
föräldrabalken gentemot den unge för dennes omkostnader. 
Underhållsskyldigheten sträcker sig fram till den unge fyller 21 år om denne 
går i skola. 
 
För personer över 18 som inte går i skolan och som inte har en egen inkomst 
tas inga avgifter ut. 
 
Personer över 18 med egen inkomst 
 
För personer över 18 år som har en egen inkomst så som hel sjukersättning 
eller hel aktivitetsersättning kan en egenavgift tas ut av den enskilde 
personen själv med stöd av 19 § LSS. Utrymmet att ta ut en egenavgift är 
enligt bestämmelsen dessutom begränsad till och får enbart avse bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Det innebär att kommunen kan ta 
ut en hyra för den faktiska boendekostnaden och en avgift för kost 
 
Avgiften ska baseras på Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna. 
 
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna 
 



Säffle kommun 
Datum 
2021-05-24 

 
SN 20 

Sida 
3(5) 

Ärendets beredning 
Funktionshinderomsorgens ledningsgrupp har diskuterat ärendet under vinter 
och våren 2021. 
Avdelningschef funktionshinderomsorg har haft kontakt med Kommun Lex 
för juridisk rådgivning. 
Avstämning har även gjorts med socialförvaltningens avgiftshandläggare. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att föräldrarna till barn och unga som har omvårdnad i 
ett annat hem än det egna fortsatt skall betala en föräldraavgift men att den 
justeras utifrån underhållsstödet och att det i denna avgift även ingår kost 
fram tills att barnet fyller 18 år. Avgiften för omvårdnad är baserad på 
underhållsstödet som Försäkringskassan fastställer och regleras årsvis. 
Föräldraavgiften beräknas på samma grunder som betalningsskyldigheten för 
underhållsstöd, enligt 6 kap. 2-4§§, SoF- Socialtjänstförordningen samt 19 
kap. SFB- socialförsäkringsbalken. 
Kommunen gör individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av 
respektive förälders betalningsförmåga. För var och en av föräldrarna 
fastställs ett belopp som de ska betala till kommunen. Beräkningen utgår från 
respektive förälders inkomst samt antalet barn de är försörjningsskyldiga för. 
Beräkningen kan därför leda till att föräldrarna betalar olika belopp eller att 
en eller båda föräldrarna bedöms inte har möjlighet att betala för insatsen. 
 
Underhållsstöd  juni 2021 enligt Försäkringskassan: 
 
 

Ålder Upp till 
11 år. 
Högsta 
avgift 

11-15 år 
Högsta 
avgift 

15-18 år 
Högsta 
avgift 

Underhållsstöd 
per månad 

1673 kr 1823 kr 2223 kr 

Underhållstöd 
per dygn 

56 kr 61 kr 74 kr 

 
Efter 18 års ålder och om den unge fortsatt går i skolan, men inte har en egen 
inkomst, tas avgift ut för kost. Om den unge inte går i skolan och inte har 
någon egen inkomst tas ingen avgift ut. 
 
Om den unge efter 18 års ålder har egen inkomst ska en avgift för kost samt 
den faktiska hyreskostnaden tas ut. När det gäller fritids- och 
kulturaktiviteter står den enskilde själv för dessa kostnader. 
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Den nya avgiften för 2021 gällande barn under 18 år skulle innebära 
följande dygnsavgift: 
 
Boende barn med en vårdnadshavare: 
Ålder Nuvarande 

högsta avgift 
Ny Avgift 
Max avgift 

Upp till 11 år 157 kr/dygn 56 kr/dygn 
11 till 15 år 157 kr/dygn 61 kr/dygn 
15  till 18 år 157 kr/dygn 74 kr/dygn 

 
Boende barn med två vårdnadshavare: 
Ålder Nuvarande högsta avgift Ny Avgift 

Max avgift 
Upp till 11 år 157 kr/dygn 112 kr/dygn 

11 till 15 år 157 kr/dygn  122 kr/dygn 

15 till 18 år 157 kr/dygn 148 kr/dygn 

 
 
Konsumentverkets beräkningar för matkostnader 2021 per dygn: 
 

Ålder 18-30 år 18-30 år  exkl. lunch i 
samband med elevhem 

Kostnad per 
månad 

2920 kr 2 250 

Kostnad per 
dygn 

97 kr 75 kr dygn 

 
 
 

Konsekvenser 
Den nya avgiften skulle innebära merarbete för avgiftshandläggarna då de 
skall dels utreda och besluta vilken avgift föräldrarna har möjligheten att 
betala samt att de skall fakturera föräldrarna varje månad. Beräkning och 
beslut av avgift kommer att ske manuellt då vi inte har ett 
verksamhetssystem som stödjer avgiftshanläggning inom 
funktionshinderområdet.. Beräkningen görs en gång per år eller om 
förutsättningarna för beslutet förändras. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändrade avgifter kommer att minska intäkterna till socialnämnden. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94 
 

2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn 
och unga enligt 9 § 8 LSS från 2021-10-01som utgår från 
Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 
Försäkringskassan gällande underhållsstöd för att fastställa högsta 
avgiften. 

  
3. Att avgiften för bostad med särskild service för barn och unga enligt 

9 § 8 LSS ska följa den revidering som görs årligen enligt 
Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 
Försäkringskassans gällande underhållsstöd för att fastställa högsta 
avgiften. 

 
 
 
 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Marie Edling 
TF Avdelningschef  
Funktionshinderomsorgen  

   

 

Beslutet ska skickas till 
Ivan Stipic 
Marie Edling
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§ 118 Dnr KS/2021:162 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov enligt § 9.7 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter gällande 
matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  och att ny 
avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 
§ 7 LSS. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 99, 2021-08-09. 
Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 102, 2021-06-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 7 LSS från 1 
oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader. 
 

3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering som 
görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 
matkostnader. 
 

4. Delegera rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt § 9.7 LSS. 
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_________________________ 
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§ 102 Dnr SN/2021:112 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov enligt § 9.7 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter gällande 
matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  och att ny 
avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 
§ 7 LSS. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-08. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-06-08, §  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag men 
med tillägget att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta delegera 
rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt § 9.7 
LSS. 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 7 LSS från 2021-
10-01 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader. 
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3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering som 
görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 
matkostnader. 
 

4. Delegera rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt § 9.7 LSS. 

_________________________ 
Utdrag  2021-06-18 
Kommunfullmäktige 
 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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Socialförvaltningen - administrativa enheten 
Marie Edling, 0533-681741 
Marie.edling@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt 9 § 7 LSS 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter 
gällande matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i 
form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  
och att ny avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år enligt 9 § 7 LSS. 
  

Bakgrund 
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle ta ut 
avgifter för matkostnader från de föräldrar till barn och unga som har 
insatsbeslut i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 
LSS. Enligt beslutet skulle en avgift för år 2019  tas ut på 80 kr per dygn för 
unga mellan 12 och 17 år och 87 kr per dygn för unga mellan 18 och 21 år. 
Avgiften skulle därefter räknas upp årligen enligt index.  
 
I samband med granskning av andra avgifter gällande insatser enligt LSS 
upptäcktes att avgiften för korttidstillsynen var felberäknad. Enligt 
tjänsteyttrandet som låg till grund för beslutet 2019 framgick det att avgiften 
var uträknad på ett medelvärde av två åldersgrupper utifrån 
Konsumentverkets beräkning av matkostnader, vilket inte stämmer. 
Socialnämnden kan ta ut egenavgifter för mat under korttidstillsyn. Dessa 
avgifter är inte särskilt reglerade i LSS ut kan tas ut med stöd av de allmänna 
bestämmelserna om kommunala avgifter i Kommunallagen.  
 

Ärendets beredning 
Funktionshinderomsorgens ledningsgrupp har diskuterat ärendet under 
vintern och vår 2021.  
Avstämning har även gjorts med socialförvaltningens avgiftshandläggare. 
Avstämning är gjord med kommunjurist.  
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Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att föräldrarna till barn och unga som har insatsen 
korttidstillsyn ska betala en avgift för matkostnader. Föräldrar är skyldiga att 
betala till dess barnet fyller 18 år. Dock har föräldrarna en direkt 
underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes 
omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola, dock längst till barnet 
fyller 21 år. Avgiften för mat skall regleras efter Konsumentverkets 
kostnadsberäkning.  
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas utifrån ett 
medelvärde av Konsumentverkets kostnader för livsmedel. Frukost 
motsvarar 20 %, lunch/middag 30 % och mellanmål 10 % av 
livsmedelskostnaden. 
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall justeras varje år enligt 
Konsumentverkets matkostnadsberäkning. Genom att fastställa en avgift som 
följer Konsumentverkets beräkningar för matkostnader, kommer kostnaderna 
för kost vid korttidstillsyn följa de prisökningar som finns för inköp av varor. 
Vi väljer att ta ut för de måltider som tillretts inte en dygnsavgift då detta 
kan variera beroende på hur den enskilde är på korttidstillsynen. 
 
 
Kostnad 2021 
 
Konsumentverkets beräkning av matkostnader för relevanta åldersgrupper: 
 

Ålder 10-13 
år 

14-17 
år 

18-30 
år 

Kostnad per 
månad 

2220 kr 2670 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

74 kr 89 kr 97 kr 

Frukost 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

15 kr 
 
22 kr 
 
7 kr 

18 kr 
 
27 kr 
 
9 kr 

19 kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas i två olika 
intervaller och utifrån ett medelvärde av konsumentverkets kostnader för 
livsmedel i åldersgrupperna. Första gruppen omfattar åldersspannet 12-17 år 
och därmed tas medelvärdet för avgiften ut från åldersgrupperna 10-13 år 
och 14-17 år. För andra åldersspannet som omfattar 18-21 år tas avgiften ut 
från åldersgruppen 18-30 år. 
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Ålder 12-17 år 18- 21 år 
Kostnad per 
månad 

2445 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

82 kr 97 kr 

Frukost/ 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

16 kr 
 
24 kr 
 
8 kr 

19kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 

Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften innebär en minskad intäkt för socialförvaltningen då vi korrigerat 
medelvärdet för avgiften för en åldersgrupp.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 
7 LSS från 2021-10-01 som utgår från Konsumentverkets 
kostnadsberäkning för matkostnader. 
 

3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering 
som görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 
matkostnader. 

 
 
 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Marie Edling 
TF Avdelningschef 
Funktionshinderomsorgen 
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Ivan Stipic 
Marie Edling



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-23 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 114 Dnr KS/2021:125 

Svar på granskningsrapport om samverkan mellan region 
och kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört en gemensam 
granskning gällande samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på uppdrag av revisorerna 
genomfört granskningen. Socialnämnden och barn- och bildningsnämnden har 
besvarat rapporten. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 96, 2021-08-09. 
Socialnämndens protokoll och tjänstyttrande § 105 2021-06-15. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 83 2021-06-16. 
Revisorernas granskningsrapport. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom social- och barn- och 
utbildningsnämndens beslut och överlämna dessa som svar på revisionens rapport. 
 
 
__________________ 
2021-08-09 Utdrag till 
Revisionen 
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§ 105 Dnr SN/2021:100 

Granskning av samverkan mellan region och kommun kring 
barn och unga med psykisk ohälsa 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört en gemensam 
granskning gällande samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på uppdrag av revisorerna 
genomfört granskningen. 
Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 
socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått utöver 
antal genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens interna och 
externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens granskning, 2021-05-11. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att lämna ovanstående svar och 
åtgärder till revisorerna.     
_________________________  
Utdrag  2021-06-18 
Kommunstyrelsen 
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Socialförvaltningen 
Kerstin Belander, 0533-681676 
kerstin.belander@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Svar till kommunrevisionen gällande Helseplans granskning av 
samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk 
ohälsa bland barn och unga. 

Sammanfattning 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 
Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört 
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och 
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på 
uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 
Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 
socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått 
utöver antal genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens 
interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

Bakgrund 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 
Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört 
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och 
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på 
uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 
samverkan inom och mellan kommunerna och regionen är ändamålsenlig för 
att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. En uppföljning av 
revisionsrapporten ”samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa” 
från 2016 har ingått i granskningen. 
De verksamheter som omfattas av granskningen är inom regionen; 
primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri, och habilitering. Inom 
kommunerna har ingått socialtjänst samt elevhälsa/ skola. 
Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive 
socialnämnden i Säffle kommun inte har en tillräcklig intern kontroll 
avseende den samverkan som verksamheterna inom berörda förvaltningar 
ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en 
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struktur för uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern 
och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer; 

 Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden 
fastställer och följer upp processmått avseende elevhälsans interna 
och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 

 Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin 
uppföljning av socialtjänsten genom att fastställa och följa upp 
strukturmått, processmått utöver antal genomförda SIP:ar samt 
effektmått avseende socialtjänstens interna och externa samverkan 
kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Revisorerna emotser nu kommunstyrelsens/ nämndens svar med redogörelse 
av vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser vidta med anledning av 
iakttagelserna i rapporten, senast den 11 september 2021. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av avdelningschef IFO Kerstin Belander. Samråd har 
skett med socialchef Ivan Stipic. 

Beslutsunderlag 
Helseplans rapport; Granskning av samverkan mellan region och kommun  
kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Brev från kommunens revisorer till socialnämnden. 

Tjänsteyttrande till socialnämnden 2017-04-19; Samverkan kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. 

Förvaltningens ståndpunkt 
I revisionsrapporten ”samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa” 
från 2016 rekommenderade KPMG att berörda nämnder i Säffle kommun 
att; 
Fortsätta arbetet att få en Familjecentral på plats i Säffle i samverkan med 
region Värmland. 
Sprida samverkansplanen och göra den allmänt känd i alla verksamheter när 
den är klar. 
Arbeta för att inom kommunen skapa tydliga kommunikationsplaner så att 
viktig information når all berörd personal. 
Utveckla arbetet med materialet i ELSA och säkerställa resultatet av ELSA- 
statistiken når politiken samt andra berörda verksamheter inom kommunen. 
 
Sedan 2016 har kommunen utvecklat sin interna och externa samverkan 
kring barn och unga, vilket även innefattar barn och unga med psykisk 
ohälsa. En Familjecentral är nu beslutad och planering pågår för uppstart i 
januari 2022.  

sip:ar
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Det samverkansdokument som finns för barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens verksamheter gällande barn och unga har implementerats 
och blivit ett använt och aktivt dokument som vi utgår ifrån gällande vår 
samverkan. Dokumentet har även följts upp och reviderats.  
Gällande barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens samverkan 
finns därutöver en styrgrupp samt en arbetsgrupp för samverkan och en aktiv 
samverkan på operativ nivå genom de båda teamen; barnhälsoteam ( för 
yngre åldrar) och förebyggarteam (för äldre åldrar). I båda teamen finns även 
representanter från regionens verksamheter. 
Första linjen, vars målgrupp är barn och unga med lindrig- måttlig psykisk 
ohälsa är nu en etablerad verksamhet i Säffle. Samverkan finns regelbundet 
med barnhälsoteam och förebyggarteam, se ovan.  
Det lokala styrdokumentet för kommunen och regionen gällande barn och 
unga i risk- och missbruk har följts upp och vi har haft regelbundna 
styrgruppsmöten med regionen. 
Kommunens arbete för barn och unga med psykisk ohälsa utgår från Nya 
perspektiv samt följer intentionerna för God och nära vård. 
 
Strukturmått 
I socialnämndens nuvarande verksamhetsplan finns följande målstruktur; 
Säffle kommuns fullmäktigemål 4; Säffle kommun möjliggör det goda livet. 
Socialnämndens mål 4.1: Antalet genomförda samordnade individuella 
planer (SIP) ska öka. 
Enhetsmål;  

 Antal genomförda SIP inom Individ- och familjeomsorg (IFO) ska 
vara minst 60 per år 

 Av beviljade insatser från Barn och familjegrupp skall 
öppenvårdsinsatserna utgöra minst 75 % och att placeringar utgör 
max 25 % 

 Andelen barn som tar del av råd - och stödinsatser utan 
biståndsbedömning ska öka 

Aktiviteter; 
 Aktiviteter för att förebygga placeringar samt omplaceringar  
 Behandlingsgruppens arbete  
 Familjehuset hörnans arbete  
 Ungdomsmottagning  
 Första Linjen 

Socialnämnden kommer därutöver att lägga till följande aktiviteter; 
 Förebyggarteam  
 Barnhälsoteam 
 Kommande Familjecentral 
 Styrgrupp, arbetsgrupp och samverkansdokumentet med barn- och 

utbildningsnämnden 
 Lokalt styrdokument samverkan barn och unga i risk- och missbruk  
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 Följa övriga länsövergripande överenskommelser om 
samverkan mellan regionen och kommunen gällande barn och unga 
samt följa upp och utvärdera dessa årligen. 

 Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden bidra till att etablera 
samverkan inom länet för uppföljning och utvärdering av 
länsövergripande överenskommelser. 

 

Socialnämndens verksamhetsplan följs regelbundet upp tre gånger per år. 
 
Processmått och effektmått, som ska följas upp i samband med 
måluppföljning i verksamhetsplanen 

 Antal genomförda SIP, samt kvalitet SIP genom en enkel enkät hur 
brukaren uppfattade sin SIP. 

 Andel öppenvårdsinsatser av det totala antalet insatser för barn och 
unga. 

 Andel barn och unga som tar del av råd- och stödinsatser utan 
biståndsbedömning. 

 Antal ärenden som hanteras i barnhälsoteam samt via en enkät till 
deltagande personal årligen stämma av kvalitet och resultat av 
teamets arbete. Resultatet av denna kommer utgöra en av grunderna 
för gemensam revidering av samverkansdokumentet i Styrgruppen 
tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden. 

 Antal ärenden som hanteras i förebyggarteam samt via enkät till 
deltagande personal årligen stämma av kvalitet och resultat av 
teamets arbete. Resultatet av denna kommer utgöra en av grunderna 
för gemensam revidering av samverkansdokumentet i Styrgruppen 
tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att lämna ovanstående svar och 
åtgärder till revisorerna 
 
 

Ivan Stipic 
socialchef 

Kerstin Belander 
avdelningschef IFO 
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