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SOCIALNÄMNDEN
2015-06-16
Plats
Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp
Tid
kl.17.30-20.00 , ajournering kl 18.20-19.15
Beslutande

Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande
Britt Hjertqvist (FP) 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
Annika Mårtensson (S) ledamot
Per Bengtsson (S) ledamot

Övriga deltagare

Malin Taggu (M) ersättare
Catrin Koch (M) ersättare
Kristina Kinnman-Starck (M) ersättare
Björn Haaland (M) ersättare
Gunilla Lundström (FP) ersättare
Lena Svensson (C) ersättare
Karin Everlund (S) ersättare
Rune Setthammar (S) ersättare
Louise Herslow (MP) ersättare
Amelie Gustafsson, förvaltningschef
Lennart Eriksson, avdelningschef §§ 55-58
Susanne Persson, nämndsekreterare

Utses att justera

Conny Bäck

Justeringens plats
och tid

Lomma kommunhus, 2015-06-16
Omedelbar justering

Underskrifter

Sekreterare
Susanne Persson
Ordförande
Sofia Forsgren-Böhmer
Justerande
Conny Bäck
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
55-61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunhuset i Lomma
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SOCIALNÄMNDEN
SN § 55

s. 3 (14)

2015-06-16
Dnr SN 2015:134.060

Upphandling enligt LOU av hemtjänst i ordinärt boende i Lomma
kommun, antagande av anbud
Ärendebeskrivning
Då avtalet med nuvarande utförare, Förenade Care AB, löper ut 2016-02-29,
beslutade socialnämnden att genomföra en ny upphandling av driftentreprenad för
vård och omsorg i Lomma kommun från och med 2016-03-01.
2015-03-24 beslutade nämnden att upphandlingen skulle genomföras enligt
följande:
- Upphandlingen ska göras i följande fyra upphandlingsobjekt
1. Särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun
2. Särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun
3. Särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun
4. Hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun
- Upphandlingen ska genomföras som en prisupphandling, det vill säga där
socialnämnden fastställer kvalitetskraven och anbudsgivarna i sitt anbud anger sitt
pris för att genomföra uppdraget.
Därtill fastställde nämnden förfrågningsunderlag för de respektive upphandlingsobjekten, innehållande
- Upphandlingsföreskrifter
- Kravspecifikation
- Regler för utvärdering av inkomna anbud
- Kommersiella villkor
Vid anbudstidens utgång den 15 maj 2015 hade anbud inkommit från tre företag.
Efter genomförd prövning mot kvalificeringskrav och obligatoriska krav respektive utvärdering av anbuden framgår att anbudet från Attendo Sverige AB uppfylller samtliga ställda krav respektive har lägst pris.
2015-06-11 genomförde förvaltningen en MBL § 38-förhandling avseende förvaltningens förslag att anta anbudet från Attendo Sverige AB, med berörda fackliga organisationer. De fackliga representanterna hade inget att erinra mot förslaget
och förhandlingen avslutades i enighet.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 4 (14)

2015-06-16

Forts. SN § 55

Dnr SN 2015:134.060

Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-16
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16
– Förfrågningsunderlag – Upphandling enligt LOU av hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun 2015-04-02
– Kvalificering av anbudsgivare och utvärdering av anbud för upphandling av
hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun
– Anbud från Attendo Sverige AB
– MBL § 38-protokoll, 2015-06-11
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att anta anbudet från Attendo Sverige AB för drift
av hemtjänst i ordinärt boende för perioden 2016-03-01–2019-02-28 med möjlighet till två års förlängning vid två tillfällen.
– Socialnämnden beslutar att utifrån förfrågningsunderlagets krav och
anbudsgivarens ytterligare åtaganden enligt lämnat anbud, teckna avtal med
Attendo Sverige AB.
– Socialnämnden beslutar att tacka socialförvaltningen för ett väl genomfört
arbete med upphandlingen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-16
Dnr SN 2015:133.060

Upphandling enligt LOU av särskilt boende Vega och särskilt
boende Orion i Lomma kommun, antagande av anbud
Ärendebeskrivning
Då avtalet med nuvarande utförare, Förenade Care AB, löper ut 2016-02-29,
beslutade socialnämnden att genomföra en ny upphandling av driftentreprenad
för vård och omsorg i Lomma kommun från och med 2016-03-01.
2015-03-24 beslutade nämnden att upphandlingen skulle genomföras enligt
följande:
- Upphandlingen ska göras i följande fyra upphandlingsobjekt
1. Särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun
2. Särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun
3. Särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun
4. Hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun
- Upphandlingen ska genomföras som en prisupphandling, det vill säga där
socialnämnden fastställer kvalitetskraven och anbudsgivarna i sitt anbud anger sitt
pris för att genomföra uppdraget.
Därtill fastställde nämnden förfrågningsunderlag för de respektive upphandlingsobjekten, innehållande
- Upphandlingsföreskrifter
- Kravspecifikation
- Regler för utvärdering av inkomna anbud
- Kommersiella villkor
Vid anbudstidens utgång den 15 maj 2015 hade anbud avseende drift av särskilt
boende Vega och särskilt boende Orion inkommit från sju företag.
Efter genomförd prövning mot kvalificeringskrav och obligatoriska krav
respektive utvärdering av anbuden framgår att anbudet från Frösunda Omsorg AB
uppfyller samtliga ställda krav respektive har lägst pris.
2015-06-11 genomförde förvaltningen en MBL § 38-förhandling avseende förvaltningens förslag att anta anbudet från Frösunda Omsorg AB, med berörda fackliga organisationer. De fackliga representanterna hade inget att erinra mot förslaget
och förhandlingen avslutades i enighet.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-16
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16
– Förfrågningsunderlag – Upphandling enligt LOU av särskilt boende Vega och
särskilt boende Orion i Lomma kommun 2015-04-02
– Kvalificering av anbudsgivare och utvärdering av anbud för upphandling av
särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun
– Anbud från Frösunda Omsorg AB
– MBL § 38-protokoll, 2015-06-11
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att anta anbudet från Frösunda Omsorg AB för
drift av särskilt boende Vega och särskilt boende Orion för perioden 2016-03-01–
2019-02-28 med möjlighet till två års förlängning vid två tillfällen.
– Socialnämnden beslutar att utifrån förfrågningsunderlagets krav och
anbudsgivarens ytterligare åtaganden enligt lämnat anbud, teckna avtal med
Frösunda Omsorg AB.
– Socialnämnden beslutar att tacka socialförvaltningen för ett väl genomfört
arbete med upphandlingen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-16
Dnr SN 2015:132.060

Upphandling enligt LOU av särskilt boende Strandängsgatan i
Lomma kommun, antagande av anbud
Ärendebeskrivning
Då avtalet med nuvarande utförare, Förenade Care AB, löper ut 2016-02-29,
beslutade socialnämnden att genomföra en ny upphandling av driftentreprenad för
vård och omsorg i Lomma kommun från och med 2016-03-01.
2015-03-24 beslutade nämnden att upphandlingen skulle genomföras enligt
följande:
- Upphandlingen ska göras i följande fyra upphandlingsobjekt
1. Särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun
2. Särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun
3. Särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun
4. Hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun
- Upphandlingen ska genomföras som en prisupphandling, det vill säga där
socialnämnden fastställer kvalitetskraven och anbudsgivarna i sitt anbud anger sitt
pris för att genomföra uppdraget.
Därtill fastställde nämnden förfrågningsunderlag för de respektive upphandlingsobjekten, innehållande
- Upphandlingsföreskrifter
- Kravspecifikation
- Regler för utvärdering av inkomna anbud
- Kommersiella villkor
Vid anbudstidens utgång den 15 maj 2015 hade anbud avseende drift av särskilt
boende Strandängsgatan inkommit från sju företag.
Efter genomförd prövning mot kvalificeringskrav och obligatoriska krav respektive utvärdering av anbuden framgår att anbudet från Frösunda Omsorg AB
uppfyller samtliga ställda krav respektive har lägst pris.
2015-06-11 genomförde förvaltningen en MBL § 38-förhandling avseende förvaltningens förslag att anta anbudet från Frösunda Omsorg AB, med berörda fackliga organisationer. De fackliga representanterna hade inget att erinra mot förslaget
och förhandlingen avslutades i enighet.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-16
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16
– Förfrågningsunderlag – Upphandling enligt LOU av särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun 2015-04-02
– Kvalificering av anbudsgivare och utvärdering av anbud för upphandling av
särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun
– Anbud från Frösunda Omsorg AB
– MBL § 38-protokoll, 2015-06-11
Socialnämnden beslutar följande:
- Socialnämnden beslutar att anta anbudet från Frösunda Omsorg AB för
drift av särskilt boende Strandängsgatan för perioden 2016-03-01–2019-02-28 med
möjlighet till två års förlängning vid två tillfällen.
- Socialnämnden beslutar att utifrån förfrågningsunderlagets krav och
anbudsgivarens ytterligare åtaganden enligt lämnat anbud, teckna avtal med
Frösunda Omsorg AB.
- Socialnämnden beslutar att tacka socialförvaltningen för ett väl genomfört
arbete med upphandlingen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-16
Dnr SN 2015:131.060

Upphandling enligt LOU av särskilt boende Jonasgården i
Lomma kommun, antagande av anbud
Ärendebeskrivning
Då avtalet med nuvarande utförare, Förenade Care AB, löper ut 2016-02-29,
beslutade socialnämnden att genomföra en ny upphandling av driftentreprenad för
vård och omsorg i Lomma kommun från och med 2016-03-01.
2015-03-24 beslutade nämnden att upphandlingen skulle genomföras enligt följande:
- Upphandlingen ska göras i följande fyra upphandlingsobjekt
1. Särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun
2. Särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun
3. Särskilt boende Strandängsgatan i Lomma kommun
4. Hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun
- Upphandlingen ska genomföras som en prisupphandling, dvs. där socialnämnden fastställer kvalitetskraven och anbudsgivarna i sitt anbud anger sitt pris för
att genomföra uppdraget.
Därtill fastställde nämnden förfrågningsunderlag för de respektive upphandlingsobjekten, innehållande
- Upphandlingsföreskrifter
- Kravspecifikation
- Regler för utvärdering av inkomna anbud
- Kommersiella villkor
Vid anbudstidens utgång den 15 maj 2015 hade anbud avseende drift av särskilt
boende Jonasgården inkommit från sju företag.
Efter genomförd prövning mot kvalificeringskrav och obligatoriska krav
respektive utvärdering av anbuden framgår att anbudet från Frösunda Omsorg AB
uppfyller samtliga ställda krav respektive har lägst pris.
2015-06-11 genomförde förvaltningen en MBL § 38-förhandling avseende förvaltningens förslag att anta anbudet från Frösunda Omsorg AB, med berörda fackliga organisationer. De fackliga representanterna hade inget att erinra mot förslaget
och förhandlingen avslutades i enighet.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-16
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16
– Förfrågningsunderlag – Upphandling enligt LOU av särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun 2015-04-02
– Kvalificering av anbudsgivare och utvärdering av anbud för upphandling av
särskilt boende Jonasgården i Lomma kommun
– Anbud från Frösunda Omsorg AB
– MBL § 38-protokoll, 2015-06-11
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att anta anbudet från Frösunda Omsorg AB för
drift av särskilt boende Jonasgården för perioden 2016-03-01–2019-02-28 med
möjlighet till två års förlängning vid två tillfällen.
– Socialnämnden beslutar att utifrån förfrågningsunderlagets krav och
anbudsgivarens ytterligare åtaganden enligt lämnat anbud, teckna avtal med
Frösunda Omsorg AB.
– Socialnämnden beslutar att tacka socialförvaltningen för ett väl genomfört
arbete med upphandlingen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-16
Dnr SN 2015:123.770

Yttrande över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Ärendebeskrivning
2015-05-29 skickades förslag på avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer
och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne ut till alla
kommuner för synpunkter. Dessa synpunkter skulle inhämtas vid den planerade
remisskonferensen 2015-06-15 samt med möjlighet att skicka in synpunkter
skriftligen senast 2015-06-22.
2015-06-01 möttes kommunerna i 5 YES och enades om att en gemensam
skrivelse skulle skickas till Kommunförbundet Skåne med de synpunkter som
kom upp vid det mötet. Dessa synpunkter rörde dels innehållet i avtalet men även
remissförfarandet. Skrivelsen avslutas med att man inte kan underteckna avtalet i
dess nuvarande form.
Socialnämnden ställer sig bakom det gemensamma yttrandet från 5 YESkommunerna 2015-06-07. Det är utifrån avtalsförslaget inte möjligt att göra en
ekonomisk konsekvensbeskrivning för den enskilda kommunen. Det är däremot
uppenbart att det kan komma att generera betydande kostnader för Lomma
kommun.
Socialnämnden önskar även förtydligande gällande det delregionala och centrala
samverkansorganet som ska avgöra tvister och avvikelser. Det hade varit önskvärt
om man innan avtalsskrivning tagit fram en modell för hur detta ska fungera. Hur
ska representationen se ut i de olika organen samt vilka mandat ska dessa ha?
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-16
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16
– Yttrande från Lomma, Staffanstorp, Kävlinge, Svedala och Burlövs
kommuner över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, 2015-06-07
– Förslag på avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna följande
yttrande över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal:
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelsen ”Yttrande över
förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal” från 5 YES-kommunerna (Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala) av 2015-06-07, och vill särskilt
understryka:
o Vikten av en analys av de ekonomiska konsekvenserna och ansvarsfördelningen
mellan parterna.
o Förtydligande avseende det delregionala och centrala samverkansorganet,
gällande representation och mandat.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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SN § 60

Dnr SN 2012:158.060

Uppföljning av avtal med Förenade Care
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har ingått avtal med Förenade Care gällande verksamhetsdrift av
särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2013-03-01 till
2016-02-29. Som en del av uppföljningen av avtalet genomför kommunen anmälda och oanmälda tillsynsbesök i verksamheterna.
I februari och mars månad genomförde kommunen oanmälda tillsynsbesök i hemtjänstverksamheterna i Lomma och i Bjärred. Uppföljningsområdena omfattade
huvudsakligen bemanning, omvårdnadspersonalens utbildning, delegering av
hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumentation samt rimlig tid för utförande av insatser. Rapport från tillsynsbesöken har upprättats.
Resultatet från tillsynsbesöken redovisades vid kommunens samrådsmöte med
Förenade Care den 30 april. Förenade Care gavs möjlighet att inkomma med
kommentarer på resultatet och så har också skett.
Utifrån den nu genomförda avtalstillsynen gör socialnämnden bedömningen att
verksamheten i ordinärt boende, i avtalets väsentliga delar, drivs i enlighet med
upprättat avtal. Samtidigt finns det behov av förbättringar inom vissa områden.
Socialnämnden anser att inkomna svarsskrivelser från Förenade Care, med
redovisning av förbättringsåtgärder, i huvudsak är relevanta och tillfyllest.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-27
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16
– Tillsynsrapport: Uppföljning av hemtjänst 2015, 2015-04-24
– Kommentar från Lomma hemtjänst, 2015-05-12
– Kommentar från Bjärreds hemtjänst, 2015-05-13
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-16

SN § 61

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson information om
följande:
-

Lillevångens lokaler hyrs ut till Burlövs kommun under tre månader.

Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

