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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp   
Tid kl. 18.30-20.05 

 
 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande  
Britt Hjertqvist (FP) 1:e vice ordförande 
Conny Bäck (S) 2:e vice ordförande  
Anders Widesjö (M) ledamot  
Lena Forsberg (M) ledamot  
Krister Wiman (M) ledamot  
Anna Ericson (M) ledamot  
Monika Sandelin (M) ledamot 
Peter Appel (FP) ledamot 
Per Bengtsson (S) ledamot  
Karin Everlund (S) tjg. ers för Annika Mårtensson (S)  
 
 
 

 

Övriga deltagare Malin Taggu (M) ersättare 
Catrin Koch (M) ersättare 
Björn Haaland (M) ersättare  
Lena Svensson (C) ersättare  
Louise Herslow (MP)  
Amelie Gustafsson, förvaltningschef  
Lennart Eriksson, avdelningschef 
Susanne Persson, nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Per Bengtsson      

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2015-03-27 
 

Paragrafer 
26-33 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson    
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2015-03-24   

Paragrafer 26-33   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-03-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2015-04-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

SN § 26 Dnr SN 2015:057-042 
 
 

Månadsuppföljning för socialnämnden januari-februari 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för socialnämnden januari-februari presenteras.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 37. 

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 37.  
– Socialnämndens månadsrapport januari-februari 2015  
– Månadsuppföljning januari-februari 2015 
– Rullande 12-månadersuppföljning 2015  
 
Nämndens handläggning 
Under sammanträdet uppmärksammas i månadsuppföljningen en felskrivning som 
kommer att korrigeras.   
 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av månadsuppföljning för  
socialnämnden januari-februari 2015.  
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

SN § 27 Dnr SN 2015:58.040 
 
 

Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2016-2018 
 

Ärendebeskrivning  
Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl 
som behov av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen.  

 
År 1 och 2 (i detta fall 2016-2017) i flerårsplanen är utgångspunkt för de invester-
ingsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig ram 
ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats 
väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i 
flerårsplanen, det vill säga 2018. Dessutom ska en översiktlig beredning ske av 
investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2019-2022. 
Investeringsförslagen ska prioriteras av respektive nämnd, det vill säga rangord-
nas från ”A=mest angeläget” till ”C=minst angeläget”.  
  
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsbudget för social-
nämnden för åren 2016-2018.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 38. 
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 38.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2015-03-11, med förslag till investerings- 
budget för socialnämnden för åren 2016-2018 
– Sammanställning av investeringsbehov 2016-2022 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget 
 för socialnämnden för åren 2016-2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
 

./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

SN § 28 Dnr SN 2015:209.709 
 
 

Socialnämndens teknikutvecklingsplan 2015-2017 
 

Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat en teknik-
utvecklingsplan för socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämndens teknik-
utvecklingsplan beskriver de tekniska utvecklingssteg som är mest angelägna 
2015-2017 utifrån målsättningen att underlätta vardagen för den enskilde och ut-
veckla verksamhetens arbetssätt. Målgruppen omfattar såväl patient/brukare och 
anhöriga som medarbetare i kommun eller entreprenadföretag.  
 

Syftet med teknikutvecklingsplanen är att på ett strukturerat sätt tillvarata de möj-
ligheter som ny teknik ger samtidigt som hänsyn tas till de förutsättningar som 
finns avseende etik, ekonomi och bibehållen kvalitet i det dagliga arbetet. 
 

Underlag för teknikutvecklingsplanen har hämtats från medborgardialog, medar-
betardialog med samtliga enheter, rapporter och styrdokument samt genom delta-
gande i mässor: Hjälpmedel och välfärdsteknologi (14-15 maj 2014), Kommun-
förbundet Skånes E-hälsokonferens (10 oktober 2014) och Certec-dagen (23 
oktober 2014).   

Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 42. 
 

Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 42. 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-07 
– Förslag till Socialnämndens teknikutvecklingsplan 2015-2017 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till  
teknikutvecklingsplan 2015-2017.  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

SN § 29 Dnr SN 2015:55.700 
 
 

Revidering av socialnämndens lokala värdighetsgarantier avseen-
de äldreomsorgen 

 
Ärendebeskrivning  
I samband med framtagande av förfrågningsunderlag för vård och omsorg har 
förvaltningen uppmärksammat behov av revidering av socialnämndens lokala 
värdighetsgarantier. De lokala värdighetsgarantierna som socialnämnden beslutat 
är formulerade inom områdena Information och inflytande, Mat och måltider samt 
sociala aktiviteter.  
 
I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2015-03-02 föreslås följande 
ändringar:  
 

I värdighetsgarantin för information och inflytande används ordet anhörig. I soci-
alstyrelsens termbank definieras anhörig som person inom familjen eller bland de 
närmsta släktingarna medan närstående definieras som person som den enskilde 
anser sig ha en nära relation till. Det finns ett värde i att låta brukaren/patienten 
själv avgöra vem som denne har en nära relation till och inte begränsa till familj 
och närmsta släktingar. Förvaltningen föreslår att ordet anhörig byts till ordet när-
stående Värdighetsgarantin blir då att ”Vi åtar oss att ge dig och dina närstående 
tydlig information och möjlighet till inflytande vid utförandet av dina beslutade 
insatser”. 

 

I värdighetsgarantin för information och inflytande anges att garantin uppfylls ge-
nom en namngiven personlig kontaktman utses innan beslutade insatser påbörjas 
och att vice kontaktman utses vid frånvaro av ordinarie kontaktman. Förvaltning-
en föreslår en skrivning där vice kontaktman också ska utses innan beslutade in-
satser påbörjas och inte endast vid frånvaro av ordinarie kontaktman. Värdighets-
garantin blir då att ”Du får en namngiven personlig kontaktman och vice 
kontaktman innan beslutade insatser påbörjas.” 

 

I värdighetsgarantin för mat och måltider anges att det varje dag ska finnas möj-
lighet att välja mellan minst två olika maträtter utöver specialkost, om du beviljats 
bistånd till mat i ordinärt boende eller om du bor i särskilt boende. Den 1 mars 
2014 avslutades kommunens avtal för matdistribution med Sodexo och ersattes av 
hjälp med matlagning i hemmet. Boende i ordinärt boende avgör nu själv vilka 
maträtter som önskas utifrån de förutsättningar som insatsen hjälp med matlag-
ning innefattar. Förvaltningen föreslår att skrivningen revideras till ”Du som bor i 
särskilt boende ska varje dag ha möjlighet att välja mellan minst två olika maträt-
ter utöver specialkost.” 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

Forts. SN § 29 Dnr SN 2015:55.700 
 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 39.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 39.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2015-03-02 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att revidera de lokala värdighetsgarantierna i  
enlighet med förvaltningens förslag daterat 2015-03-02.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2015-03-24 
 

SN § 30 Dnr SN 2015:54.730 
 
 

Revidering av Riktlinjer för bedömning av insatser enligt social-
tjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning  

 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har, i samband med framtagandet av förfrågningsunderlag för 
en ny upphandling av särskilt boende och hemtjänst, genomfört en översyn av 
samtliga de rutiner och riktlinjer som berörs av upphandlingen. I detta arbete har 
bland annat ingått en översyn av riktlinjer för bedömning av insatser enligt social-
tjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
I tjänsteskrivelse daterad 2014-03-04 finns en redogörelse över förvaltningens  
förslag till förändringar i riktlinjerna. Den huvudsakliga förändringen består i  
omstrukturering respektive förtydliganden i de nu gällande riktlinjerna. Detta i 
syfte att för brukare, biståndshandläggare och utförare av insatserna, bättre  
klargöra vad som ingår i de olika insatserna. 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 40.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 40.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-03-04 
– Förslag Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)  
för äldre och personer med funktionsnedsättning 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för bedömning av insatser  
enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning, i 
enlighet med förvaltningens förslag daterat 2015-03-04, att gälla från och med 
2015-05-01.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

SN § 31 Dnr SN 2015:59.060 
 
 

Upphandling av driftentreprenad för vård och omsorg i Lomma 
kommun  

 
Ärendebeskrivning  
Den 1 december 2014 valde socialnämnden, i samförstånd med Förenade Care, att 
inte utnyttja möjligheten till förlängning av avtal avseende kommunens hemtjänst och 
särskilda boenden. Socialnämnden beslutade samtidigt att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att förbereda för en ny upphandling.  
 
Socialförvaltningen har organiserat arbetet med förfrågningsunderlagen i en pro-
jektgrupp med samtliga avdelningschefer, MAS/demenssjuksköterska, kvalitets-
strateg, utvecklingsstrateg, IT-samordnare samt enhetschef för myndighetsutöv-
ning vård och omsorg och LSS. Därtill har en dialog förts med representanter för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fri-
tid samt kommunledningskontoret för utarbetande av områdena (exempel) lokal-
hantering, miljökrav, kost, säkerhet, kris och IT. Genomgående har projektgruppen 
haft juridiskt stöd av upphandlingsjurist vid Advokatfirman Lindahl.  
Strategiska ställningstaganden har löpande tagits av projektets styrgrupp, bestående 
av ledamöterna i socialnämndens arbetsutskott.  
 
Utgångspunkter för framtagandet av förfrågningsunderlaget har varit  
- förfrågningsunderlaget som låg till grund vid nämndens senaste upphandling (2012)  
- erfarenheter från nuvarande entreprenaddrift av hemtjänst och särskilt boende, såväl 
kommunens som entreprenörens  
- inhämtade erfarenheter från andra kommuner, såväl avseende upphandlingsprocess 
som verksamhetsdrift  

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 43.  
Vid arbetsutskottets sammanträde gav utskottet socialförvaltningen i uppdrag att 
till socialnämndens sammanträde ta fram ett färdigt förslag till förfrågningsunder-
lag.  
 
Beslutsunderlag 
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 43.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-03-04 
– Preliminär tidplan för upphandling av hemtjänst och särskilt boende 2015  
– Förfrågningsunderlag Upphandling enligt LOU av särskilt boende Vega  
och särskilt boende Orion i Lomma kommun  
– Förfrågningsunderlag Upphandling enligt LOU av hemtjänst i ordinärt  
boende i Lomma kommun  
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

Forts. SN § 31 Dnr SN 2015:59.060 
 
 
Överläggning  
Vid socialnämndens sammanträde enas ledamöterna om att ett tillägg ska göras i 
förfrågningsunderlaget:   
 
- 80 % av omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskeutbildning.  
 
 
Ordförandens förslag till beslut lyder enligt följande:  
 
– Socialnämnden beslutar att fastställa följande fyra upphandlingsobjekt  
 
1. Hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun  
2. Särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun  
3. Särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun  
4. Särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun  

 
- Socialnämnden beslutar att upphandlingen ska genomföras som en prisupphandling.  

 
- Socialnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlag för de fyra upphand-
lingsobjekten i enlighet med förvaltningens förslag, och förtydliganden i tjänste-
skrivelse från socialförvaltningen daterad 2015-03-04.  
 
- Socialnämnden beslutar att följande tillägg ska göras i förfrågningsunderlaget: 
80 % av omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskeutbildning.  

 
- Socialnämnden beslutar att bemyndiga förvaltningen att utifrån behov göra redak-
tionella kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlagen, inför annonsering-
en av upphandlingen.  
 

 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

 
Conny Bäck (S) framför för den socialdemokratiska gruppen, där även Per Bengtsson 
(S) och Karin Everlund (S) ingår, följande ändringsyrkande:  
 
- att det särskilda boendet på Strandängsgatan 2 inte upphandlas 
- att ett geografiskt hemtjänstområde som sträcker sig från söder om Vinstorps-

vägen och väster om järnvägen undantas från upphandling 
- att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att driva dessa 

enheter i kommunal regi från 2016-03-01.  
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

Forts. SN § 31 Dnr SN 2015:59.060 
 

 
I övrigt yrkar socialdemokraterna bifall till förvaltningens förslag men med följande 
tillägg:  
 
- att det i avtalen tillförs att utförarna ska teckna kollektivavtal eller motsvarande  
avtal som omfattar iakttagande av tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga  
skyldigheter.  

 
 

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren-Böhmer 
(M) att först ställa proposition på ordförandens förslag till beslut och socialdemokra-
ternas ändringsyrkande. Därefter kommer proposition att ställas på ordförandens  
förslag till beslut och socialdemokraternas tilläggsyrkande.  
Propositionsordningen godkänns.  
 
Sofia Forsgren-Böhmer (M)  ställer proposition på ordförandens förslag till beslut och 
socialdemokraternas ändringsyrkande och finner att socialnämnden bifaller ordföran-
dens förslag till beslut. Socialdemokraternas ändringsyrkande avslås därmed.  
 
Omröstning begärs av Conny Bäck (S).  
 
Omröstning genomförs enligt följande ordning: De ledamöter som bifaller ordföran-
dens förslag till beslut svarar JA. De ledamöter som bifaller socialdemokraternas  
ändringsyrkande svarar NEJ.  

 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Sofia Forsgren-Böhmer, ordf (M) X   
Britt Hjertqvist (FP)  X   
Conny Bäck (S)   X  
Anders Widesjö (M)  X   
Lena Forsberg (M)  X   
Krister Wiman (M)  X   
Anna Ericson (M)  X   
Monika Sandelin (M)  X   
Peter Appel (FP)  X   
Per Bengtsson (S)   X  
Karin Everlund (S) tjg. ersättare  X  
Summa 8 3  

 
 
Efter genomförd omröstning finner ordförande att 8 ledamöter svarat JA och 3  
ledamöterna svarat NEJ. Socialdemokraternas ändringsyrkande avslås därmed.  
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

Forts. SN § 31 Dnr SN 2015:59.060 
 
 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) ställer därefter proposition på ordförandens förslag till 
beslut och socialdemokraternas tilläggsyrkande, vilket Sofia Forsgren-Böhmer yrkar 
avslag till. Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag 
till beslut och att socialdemokraternas tilläggsyrkande avslås.  

 
 

Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att fastställa följande fyra upphandlingsobjekt  
 
1. Hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun  
2. Särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun  
3. Särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun  
4. Särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun  

 
- Socialnämnden beslutar att upphandlingen ska genomföras som en prisupphandling.  
 
- Socialnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlag för de fyra upphand-
lingsobjekten i enlighet med förvaltningens förslag, och förtydliganden i tjänste-
skrivelse från socialförvaltningen daterad 2015-03-04. 
 
- Socialnämnden beslutar att följande tillägg ska göras i förfrågningsunderlaget: 
80 % av omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskeutbildning.  

 
- Socialnämnden beslutar att bemyndiga förvaltningen att utifrån behov göra redak-
tionella kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlagen, inför annonsering-
en av upphandlingen.  

 
 

Reservation 
Conny Bäck (S), Per Bengtsson (S) och Karin Everlund (S) reserverar sig till  
förmån för eget yrkande. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

SN § 32 Dnr SN 2014.15.002 
 
 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

 1.   Beslut fattade med stöd av delegation 
  - Delegationslista IFO 2015-02-01 – 2015-02-28  
  - Delegationslista HVO 2015-02-01 – 2015-02-28 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2015-02-01 – 2015-02-28 

 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-02-05 §§ 25 
      Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-02-12 §§ 26-27 
      Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-03-12 § 28-44 

 

3. Delegationsbeslut jml kommunallagen 6:36 samt Delegationsordning för  
socialnämnden i Lomma kommun fattat av ordförande Sofia Forsgren-
Böhmer 2015-03-12, dnr SN 2015:56.005.  

 

4. Delegationsbeslut jml kommunallagen 6:36 samt Delegationsordning för soci-
alnämnden i Lomma kommun fattat av ordförande Sofia Forsgren-Böhmer, 
2015-03-04, dnr SN 2015:40.770. 

 

5. Tackbrev från Neuroförbundet avseende föreningsbidrag, dnr SN 2015-02-08 
 

6. Beslut från kommunstyrelsen 2015-02-04 § 40 Godkännande av slutrapport 
vad gäller sammanbidning av Lomma stråket 

 

7. Protokoll från Hovrätten över Skåne och Blekinge 2015-03-03, mål nr T 
3413-14. Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd.  

 

8. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2015-02-16, mål nr 3824-14 avseende 
ansökan om utdömande av särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.  

 

9. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2015-02-25 mål nr 8743-14 avseende 
personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS. 

 

10. Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 2015-02-04 dnr 8.5-
32132/2014-2 angående tillsyn av hantering av placering enligt LVU.  

 

11. Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 2015-03-06 dnr 8.4.2-
2422/2015-2 angående tillsyn vid HVB Barn och Unga, Integrationsboendet 
Smedgatan i Lomma kommun. 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till  
handlingarna.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SOCIALNÄMNDEN 2015-03-24 
 

SN § 33 Dnr SN 2015.10.709 
 

 
Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson information om 
följande: 
 
- Socialförvaltningen har ansökt om en ”lokal avvikelse” att använda BBIC-

kompatibla genomförandeplaner via Journal Digital.  
 
- Anmälan har inkommit från Förenade Care om missförhållande enligt Lex  

Sarah. Åtgärder har vidtagits.  
 

Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


