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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2017-12-19, kl. 10:15-10:51 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Anders Widesjö (M) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Monica Sandelin (M) 
Malin Taggu (M) 
Christian Kampmann (L) 
Conny Bäck (S) 
Rune Setthammar (S) 
Kristina Kinnman-Starck (M) 
 
 

ordförande. §§ 77-80 
vice ordförande §§ 77-80, ordförande §§ 81-85 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Per Bengtsson (S) 
ersätter Sofia Forsgren-Böhmer §§ 81-85 

Övriga deltagare Kristina Kinnman-Starck (M) 
Oscar Remfors (M) 
Lena Svensson (C) 

 
Amelie Gustafsson 
Lennart Eriksson 
Maria Franzén Waljenäs 
 
 

 
 
 
 

ersättare, §§77-80 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
avdelningschef 
kommunsekreterare 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-12-22 
 
 

Paragraf  
§§ 77-85 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande 
§§ 77-80 

  

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Ordförande 

§§ 81-85 
 

  Britt Hjertqvist 
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-12-19   

Paragrafer §§ 77-85   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-12-22 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-01-13 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 77   SN/2017:312 - 770 
 
 

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Ärendebeskrivning 

Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av Lagen (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen ger parterna möjlighet att 
träffa en särskild överenskommelse om att kommunernas betalningsansvar ska inträda 
vid annan tidpunkt (enligt 5 kap. 4§), eller med annat belopp än det som motsvarar 
genomsnittskostnaden i riket (enligt 5 kap. 6§). Övriga delar i lagen är inte 
förhandlingsbara. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet. 

 

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne kommit överens om och 
tagit fram ett förslag på överenskommelse. Enligt överenskommelsen införs en 
genomsnittsmodell från och med 2018-04-01. Modellen innebär att 
betalningsansvaret för kommunerna inträder efter 2,8 kalenderdagar i den somatiska 
slutna vården, men med en genomsnittsmodell som innebär att kommunerna får 
tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan betalningsansvaret 
inträder. 

 

Överenskommelsen gäller under tiden 2018-01-01 – 2019-03-31, under förutsättning 
att samtliga kommuner undertecknat överenskommelsen senast 2018-01-31. I annat 
fall gäller lagen i sin helhet från och med 2018-01-01.    

 

Sista datum för undertecknande i kommunerna är 2018-01-31. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-14, § 266. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-06 
‒ Förslag till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2017-11-24 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-12-14 § 266 
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SN § 77 (forts.) 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att underteckna föreliggande förslag 

till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

______________________ 

 

Sändlista 
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SN § 78   SN/2017:270 - 739 
 
 

Utredning gällande äldreomsorgen 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2017-11-07, § 68, att uppdra till socialförvaltningen att 
utreda arbetet kring nämndens hälso- och sjukvårdsansvar avseende HSL-
organisationen, samarbetet med Frösunda Omsorg AB och Attendo AB, samt redovisa 
risker och åtgärdsförslag. 

 

Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2017-12-09 presenterat resultatet av 
utredningen med föreslagna förbättringsmöjligheter. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19, § 268. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-09 
‒ Utredning gällande äldreomsorgen 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 268 

 

Överläggning 

Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att socialnämnden, i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, ska besluta att uppdra till förvaltningen att utarbeta en 
handlingsplan utifrån de i utredningen redovisade förbättringsåtgärderna. 
Handlingsplanen ska redovisas för socialnämnden.  

 

Pia Johnson (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för beställning av en extern utredning som kompletteras med ett 
avsnitt gällande driftformer i både privat och kommunal regi. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på 
frågan om ärendet ska avgöras idag, varefter nämnden beslutar avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde. 

 

Därefter beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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SN § 78 (forts.) 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en handlingsplan utifrån de i 

utredningen redovisade förbättringsåtgärderna. Handlingsplanen ska redovisas för 
socialnämnden.  

 

______________________ 

 

Sändlista 
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SN § 79    
 

Avtalsuppföljning beträffande avtal med Attendo Sverige AB avseende 
hemtjänst 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2016-03-01 utförs hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun på 
entreprenad av Attendo Sverige AB.  

 

Socialförvaltningen genomförde under perioden december 2016 - april 2017, som en 
del i den löpande uppföljningen, en större uppföljning av Attendos följsamhet med 
avtalet mellan Lomma kommun och Attendo. Uppföljningen genomfördes genom 
inhämtning/inrapportering av uppgifter, föranmäld tillsyn och oanmäld tillsyn i 
verksamheterna. Uppföljningen, som omfattade fjorton avtalsområden, resulterade i 
en bedömd god avtalsefterlevnad avseende tio områden och bedömda brister inom  
följande fyra områden: 

 
‒ Bemanning och kompetens 
‒ Arbetskläder och fotolegitimation 
‒ Genomförandeplan 
‒ Dokumentation 

 

Med anledning härav anmodades Attendo Sverige AB att, i enlighet med avtalet, 
senast 2017-06-30 inkomma med en åtgärdsplan för rättelse av bristerna. 
Åtgärdsplanen inkom till socialförvaltningen 2017-06-27. Förvaltningen har under 
november 2017 genomfört en uppföljning av avtalsefterlevnaden gällande de fyra 
områden inom vilka den ursprungliga uppföljningen redovisade brister. 

 

Socialförvaltningen presenterar resultatet av uppföljningen i skrivelse daterad 2017-
12-13, i vilken det framgår att kvarstående behov av förbättringsåtgärder har 
identifierats inom följande uppföljningsområden: 

 
‒ Bemanning och kompetens 
‒ Genomförandeplan 
‒ Dokumentation 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 269. 
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SN § 79 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-13 
‒ Bilaga: Bemanning och kompetens, Attendo Sverige AB 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 269 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 

______________________ 

 

Sändlista 
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SN § 80   SN/2015:149 - 060 
 
 

Fråga om förlängning av avtal mellan Lomma kommun och Attendo 
Sverige AB avseende hemtjänst 

 
Ärendebeskrivning 

Lomma Kommun har ingått avtal med Attendo Sverige AB gällande verksamhetsdrift 
av hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2016-03-01 till 2019-02-28 med 
möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen.  

 

Socialnämnden gav förvaltningen 2017-10-03 i uppdrag att förlänga tidsfristen för att 
utnyttja förlängningsklausulen i avtalet, i syfte att vidare bereda ärendet avseende 
bevekelsegrunderna för sina förslag till nämnden. Om förlängning önskas ska en 
överenskommelse om detta träffas före den 1 februari 2018.  

 

Socialförvaltningen har summerat hur Attendo Sverige AB levt upp till kvalitetskraven i 
avtalet under tiden från start till dags datum. Baserat på de avtalsuppföljningar, 
tillsynsbesök och övriga uppföljningar som genomförts under avtalstiden, samt 
resultaten i Öppna jämförelser, görs en samlad bedömning att inte utnyttja 
möjligheten till förlängning efter avtalstidens utgång 2019-02-28. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 270. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-13 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 270 

 

Överläggning 

Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att socialnämnden, i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, ska besluta att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av 
avtalet med Attendo Sverige AB. 

 

Ordföranden yrkar vidare att socialnämnden, i enlighet med arbetsutskottets förslag, 
ska besluta att uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för överföring av 
verksamhetsdriften av hemtjänsten till kommunal regi. 
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SN § 80 (forts.) 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalet 

med Attendo Sverige AB. 
 

‒ Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för 
överföring av verksamhetsdriften av hemtjänsten till kommunal regi. 

______________________ 

 

Sändlista 
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SN § 81    
 
 

Avtalsuppföljning beträffande avtal med Frösunda Omsorg AB 
avseende driften av särskilda boenden 

 
 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2016-03-01 utförs vård och omsorg i Lomma kommuns särskilda boenden 
(Strandängsgatan, Vega, Orion och Jonasgården) på entreprenad av Frösunda Omsorg 
AB. 

 

Socialförvaltningen genomförde under perioden december 2016 – april 2017, som en 
del i den löpande uppföljningen, en större uppföljning av Frösundas följsamhet med 
avtalet mellan Lomma kommun och Frösunda. Uppföljningen genomfördes genom 
inhämtning/inrapportering av uppgifter, föranmäld tillsyn i verksamheterna och 
oanmäld tillsyn i verksamheterna. Uppföljningen, som omfattade femton 
avtalsområden, resulterade i en bedömd god avtalsefterlevnad avseende tio områden 
och bedömda brister inom fem områden, enligt följande: 

 
‒ Bemanning och kompetens 
‒ Arbetskläder och fotolegitimation 
‒ Genomförandeplan 
‒ Dokumentation 
‒ Nyckelhantering 

 

Med anledning av ovan redovisade brister, anmodades Frösunda Omsorg AB 2017-06-
08 att, i enlighet med avtalets punkt 8.14, senast 2017-06-30 inkomma med en 
åtgärdsplan för rättelse av bristerna. Åtgärdsplanen som innehöll kommentarer, 
åtgärder och tidplan inkom till socialförvaltningen 2017-06-29. Förvaltningen har 
under november 2017 genomfört en uppföljning av avtalsefterlevnaden gällande de 
fem områden inom vilka den ursprungliga uppföljningen redovisade brister. Resultatet 
av uppföljningen presenteras i skrivelse daterad 2017-12-13, i vilken framgår 
kvarstående behov av förbättringsåtgärder inom följande områden: 

 
‒ Bemanning och kompetens 
‒ Dokumentation 
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SN § 81 (forts.) 

 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 271. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-13 
‒ Bilaga: bemanning och kompetens, Frösunda Omsorg AB 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 271 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Jäv 

På grund av jäv har inte Sofia Forsgren-Böhmer deltagit i handläggningen av ärendet. 

______________________ 

 

Sändlista 
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SN § 82    
 
 

Avtal om kompensation avseende förseningar i kvalitetsförbättringar 
vid särskilda boenden i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 

Frösunda Omsorg AB tog över driften av fyra särskilda boende i Lomma den 1 mars 
2016. Verksamheten drivs i enlighet med avtalet och kundnöjdheten har ökat sedan 
Frösunda tog över, men det har tagit längre tid än väntat att genomföra förändrings- 
och förbättringsarbetet. Lomma kommun har därför begärt att Frösunda Omsorg AB 
kompenserar kommunen för detta. Ett förslag till överenskommelse med Frösunda 
Omsorg AB har utarbetats innebärande att bolaget ska tillsätta 1,1 mnkr. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19, § 272. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-13 
‒ Bilaga: Avtal om kompensation avseende drift av särskilda boenden i Lomma 

kommun 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 273. 

 

Överläggning 

Ordförande Britt Hjertqvist (L) och Anders Widesjö (M) yrkar att socialnämnden ska 
besluta att godkänna föreliggande förslag till avtal med Frösunda Omsorg AB om 
kompensation avseende drift av särskilda boenden i Lomma kommun. 

 

Pia Johnson (S) och Conny Bäck (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att avslå 
förslaget till avtal om kompensation. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på resta yrkanden, varefter nämnden bifaller 
ordförandens och Anders Widesjös yrkande. 
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SN § 82 (forts.) 
 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till avtal med Frösunda 

Omsorg AB om kompensation avseende drift av särskilda boenden i Lomma 
kommun. 
 

./. Bilaga. 

 
Jäv 

På grund av jäv har inte Sofia Forsgren-Böhmer deltagit i handläggningen av ärendet. 

______________________ 

 

Sändlista 
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SN § 83   SN/2015:152 - 060 
 

Avtalsförlängning med Frösunda Omsorg AB avseende drift av 
Jonasgårdens särskilda boende 

 
Ärendebeskrivning 

Lomma Kommun har ingått avtal med Frösunda Omsorg AB gällande verksamhetsdrift 
av det särskilda boendet Jonasgården. Avtalet löper från 2016-03-01 till 2019-02-28 
med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen.  

 

Socialnämnden gav förvaltningen 2017-10-03 i uppdrag att förlänga tidsfristen för att 
utnyttja förlängningsklausulen i avtalet för att vidare bereda ärendet avseende 
bevekelsegrunderna för sina förslag till nämnden. Om förlängning önskas ska en 
överenskommelse om detta träffas före den 1 februari 2018.  

 

Socialförvaltningen har summerat hur Frösunda Omsorg AB levt upp till 
kvalitetskraven i avtalet under tiden från start till dags datum. Bedömningen baseras 
på de avtalsuppföljningar som genomförts, resultaten av Öppna jämförelser och övriga 
uppföljningar som genomförts under avtalstiden.  

 

Vidare baseras bedömningen på det förbättringsarbete som Frösunda, utifrån 
konstaterade brister och en hög ambitionsnivå, kontinuerligt och i ökande grad 
arbetat med, samt på den ambition och förmåga förvaltningen bedömer finns hos 
utföraren att, i samverkan med förvaltningen, fortsätta detta arbete och nå hög 
kvalitet i utförandet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående är förvaltningens förslag att utnyttja 
förlängningsklausulen och förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB att gälla till och 
med 2021-02-28. En avtalsförlängning som därtill skapar förutsättningar för 
kontinuitet och arbetsro för brukare och medarbetare, vilket i sin tur är viktiga 
faktorer för fortsatt utveckling och god kvalitet.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 273. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-13 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 273 
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Överläggning 

Ordförande Britt Hjertqvist (L) yrkar att socialnämnden ska besluta att en ny 
upphandling avseende driften av Jonasgårdens särskilda boende ska genomföras, med 
följande motivering: 

 

”Efter all den kritik som riktats mot Frösundas entreprenad anser Liberalerna inte att 
det är möjligt att utan vidare förlänga det avtal som löper ut den sista februari 2019. Vi 
yrkar därför att socialnämnden ska besluta om en ny upphandling, en upphandling där 
kommunen ska vara tydligare med sina krav och använda lärdomarna från den 
innevarande perioden på ett systematiskt sätt. I en sådan upphandling är naturligtvis 
även Frösunda välkommet att delta. Som kommun behöver vi bli bättre på 
upphandling, inte minst på själva övertagandeprocessen och på att under hela 
avtalsperioden ha uppföljning i fokus. Målet är en entreprenör som både är en 
attraktiv arbetsgivare och generar trivsel för såväl brukare som personal.” 

 

Pia Johnson (S) och Conny Bäck (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att inte 
förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB avseende driften av Jonasgårdens särskilda 
boende.  

 

Anders Widesjö (M), Krister Wiman (M), Anna Ericson (M), Monica Sandelin (M), Malin 
Taggu (M) och Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar att socialnämnden, i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, ska besluta att utnyttja möjligheten till en förlängning av 
avtalet med Frösunda Omsorg AB avseende Jonasgårdens särskilda boende. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på sitt 
eget yrkande, dels på Pia Johnsons och Conny Bäcks yrkande, dels på Anders Widesjös, 
Krister Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina Kinnman-
Starcks yrkande, varefter ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla 
ordförandens eget yrkande. 

 

Votering begärs. 

 

Ordföranden förklarar att då tre förslag föreligger har nämnden först att avgöra vilket 
yrkande som ska utgöra motförslag till ordförandens förslag i huvudvoteringen. 

 

Därefter framställer ordföranden följande voteringsproposition: 
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SN § 83 (forts.) 

 

Den som önskar att Anders Widesjös, Krister Wimans, Anna Ericsons, Monica 
Sandelins, Malin Taggus och Kristina Kinnman-Starcks yrkande ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen röstar ja, och den som önskar att Pia Johnsons och Conny Bäcks 
yrkande ska utgöra motförslag röstar nej. 

 

Voteringspropositionen godkänns. 

 

Verkställd omröstning utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till detta 
protokoll bifogad voteringslista. 

 

./. Bilaga A. 

 

Ja: 6, nej: 3, avstår: 2. 

 

Ordföranden förklarar därefter att nämnden beslutat att Anders Widesjös, Krister 
Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina Kinnman-Starcks 
yrkande ska utgöra motförslag i huvudvoteringen. 

 

Sedan framställer ordföranden följande voteringsproposition för huvudvoteringen: 

 

Den som önskar bifalla ordförandens yrkande röstar ja, den som önskar bifalla Anders 
Widesjös, Krister Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina 
Kinnman-Starcks yrkande röstar nej. 

 

Voteringspropositionen godkänns. 

 

Verkställd omröstning utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till detta 
protokoll bifogad voteringslista. 

 

./. Bilaga B. 

 

Ja: 2, nej: 6, avstår: 3. 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-12-19 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 83 (forts.) 

 

Ordföranden förklarar därefter att nämnden beslutat bifalla Anders Widesjös, Krister 
Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina Kinnman-Starcks 
yrkande. 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalet med 

Frösunda Omsorg AB gällande Jonasgårdens särskilda boende. 
 

Reservation 

Britt Hjertqvist (L) och Christian Kampmann (L) reserverar sig skriftligt till förmån för 
Britt Hjertqvist yrkande. 

 

./. Bilaga C. 

 

Pia Johnson (S) och Conny Bäck (S) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande. 

 

./. Bilaga D. 

 
Jäv 

På grund av jäv har inte Sofia Forsgren-Böhmer deltagit i handläggningen av ärendet. 

 

______________________ 

Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-12-19 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 84   SN/2015:153 - 060 
 

Avtalsförlängning med Frösunda Omsorg AB avseende drift av 
Strandängsgatans särskilda boende 

 
Ärendebeskrivning 

Lomma Kommun har ingått avtal med Frösunda Omsorg AB gällande verksamhetsdrift 
av det särskilda boendet Strandängsgatan. Avtalet löper från 2016-03-01 till 2019-02-
28 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen.  

 

Socialnämnden gav förvaltningen 2017-10-03 i uppdrag att förlänga tidsfristen för att 
utnyttja förlängningsklausulen i avtalet för att vidare bereda ärendet avseende 
bevekelsegrunderna för sina förslag till nämnden. Om förlängning önskas ska en 
överenskommelse om detta träffas före den 1 februari 2018.  

 

Socialförvaltningen har summerat hur Frösunda Omsorg AB levt upp till 
kvalitetskraven i avtalet under tiden från start till dags datum. Bedömningen baseras 
på de avtalsuppföljningar som genomförts, resultaten av Öppna jämförelser och övriga 
uppföljningar som genomförts under avtalstiden.  

 

Vidare baseras bedömningen på det förbättringsarbete som Frösunda, utifrån 
konstaterade brister och en hög ambitionsnivå, kontinuerligt och i ökande grad 
arbetat med, samt på den ambition och förmåga förvaltningen bedömer finns hos 
utföraren att, i samverkan med förvaltningen, fortsätta detta arbete och nå hög 
kvalitet i utförandet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående är förvaltningens förslag att utnyttja 
förlängningsklausulen och förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB att gälla till och 
med 2021-02-28. En avtalsförlängning som därtill skapar förutsättningar för 
kontinuitet och arbetsro för brukare och medarbetare, vilket i sin tur är viktiga 
faktorer för fortsatt utveckling och god kvalitet.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 274. 

 
Beslutsunderlag: 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-13 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 274 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-12-19 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 84 (forts.)  

 

Överläggning 

Ordförande Britt Hjertqvist (L) yrkar att socialnämnden ska besluta att en ny 
upphandling avseende driften av Strandängsgatans särskilda boende ska genomföras, 
med följande motivering: 

 

”Efter all den kritik som riktats mot Frösundas entreprenad anser Liberalerna inte att 
det är möjligt att utan vidare förlänga det avtal som löper ut den sista februari 2019. Vi 
yrkar därför att socialnämnden ska besluta om en ny upphandling, en upphandling där 
kommunen ska vara tydligare med sina krav och använda lärdomarna från den 
innevarande perioden på ett systematiskt sätt. I en sådan upphandling är naturligtvis 
även Frösunda välkommet att delta. Som kommun behöver vi bli bättre på 
upphandling, inte minst på själva övertagandeprocessen och på att under hela 
avtalsperioden ha uppföljning i fokus. Målet är en entreprenör som både är en 
attraktiv arbetsgivare och generar trivsel för såväl brukare som personal.” 

 

Pia Johnson (S) och Conny Bäck (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att inte 
förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB avseende driften av strandängsgatans 
särskilda boende.  

 

Anders Widesjö (M), Krister Wiman (M), Anna Ericson (M), Monica Sandelin (M), Malin 
Taggu (M) och Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar att socialnämnden, i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, ska besluta att utnyttja möjligheten till en förlängning av 
avtalen med Frösunda Omsorg AB avseende Strandängsgatans särskilda boende. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på sitt 
eget yrkande, dels på Pia Johnsons och Conny Bäcks yrkande, dels på Anders Widesjös, 
Krister Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina Kinnman-
Starcks yrkande, varefter ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla Anders 
Widesjös, Krister Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina 
Kinnman-Starcks yrkande. 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalet med 

Frösunda Omsorg AB gällande Strandängsgatans särskilda boende. 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-12-19 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 84 (forts.) 

 

 

Reservation 

Britt Hjertqvist (L) och Christian Kampmann (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till 
förmån för Britt Hjertqvists yrkande. 

 

./. Bilaga A. 

 

Pia Johnson (S) och Conny Bäck (S) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande. 

 

./. Bilaga B. 
 

Jäv 

På grund av jäv har inte Sofia Forsgren-Böhmer deltagit i handläggningen av ärendet. 

______________________ 

 

Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (24) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2017-12-19 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 85   SN/2015:151 - 060 
 

Avtalsförlängning med Frösunda Omsorg AB avseende driften av Vega 
och Orions särskilda boenden 

 
Ärendebeskrivning 

Lomma Kommun har ingått avtal med Frösunda Omsorg AB gällande verksamhetsdrift 
av de särskilda boendena Vega och Orion. Avtalet löper från 2016-03-01 till 2019-02-
28 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen.  

 

Socialnämnden gav förvaltningen 2017-10-03 i uppdrag att förlänga tidsfristen för att 
utnyttja förlängningsklausulen i avtalet för att vidare bereda ärendet avseende 
bevekelsegrunderna för sina förslag till nämnden. Om förlängning önskas ska en 
överenskommelse om detta träffas före den 1 februari 2018.  

 

Socialförvaltningen har summerat hur Frösunda Omsorg AB levt upp till 
kvalitetskraven i avtalet under tiden från start till dags datum. Bedömningen baseras 
på de avtalsuppföljningar som genomförts, resultaten av Öppna jämförelser och övriga 
uppföljningar som genomförts under avtalstiden.  

 

Vidare baseras bedömningen på det förbättringsarbete som Frösunda, utifrån 
konstaterade brister och en hög ambitionsnivå, kontinuerligt och i ökande grad 
arbetat med, samt på den ambition och förmåga förvaltningen bedömer finns hos 
utföraren att, i samverkan med förvaltningen, fortsätta detta arbete och nå hög 
kvalitet i utförandet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående är förvaltningens förslag att utnyttja 
förlängningsklausulen och förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB att gälla till och 
med 2021-02-28. En avtalsförlängning som därtill skapar förutsättningar för 
kontinuitet och arbetsro för brukare och medarbetare, vilket i sin tur är viktiga 
faktorer för fortsatt utveckling och god kvalitet.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 275. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-12-13 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 § 275 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-12-19 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

SN § 85 (forts.) 

 

Överläggning 

Ordförande Britt Hjertqvist (L) yrkar att socialnämnden ska besluta att en ny 
upphandling avseende driften av Vega och Orions särskilda boenden ska genomföras, 
med följande motivering: 

 

”Efter all den kritik som riktats mot Frösundas entreprenad anser Liberalerna inte att 
det är möjligt att utan vidare förlänga det avtal som löper ut den sista februari 2019. Vi 
yrkar därför att socialnämnden ska besluta om en ny upphandling, en upphandling där 
kommunen ska vara tydligare med sina krav och använda lärdomarna från den 
innevarande perioden på ett systematiskt sätt. I en sådan upphandling är naturligtvis 
även Frösunda välkommet att delta. Som kommun behöver vi bli bättre på 
upphandling, inte minst på själva övertagandeprocessen och på att under hela 
avtalsperioden ha uppföljning i fokus. Målet är en entreprenör som både är en 
attraktiv arbetsgivare och generar trivsel för såväl brukare som personal.” 

 

Pia Johnson (S) och Conny Bäck (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att inte 
förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB avseende driften av Vega och Orions 
särskilda boenden.  

 

Anders Widesjö (M), Krister Wiman (M), Anna Ericsons (M), Monica Sandelin (M), 
Malin Taggu (M) och Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar att socialnämnden, i enlighet 
med arbetsutskottets förslag, ska besluta att utnyttja möjligheten till en förlängning av 
avtalet med Frösunda Omsorg AB avseende Vega och Orions särskilda boenden. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på sitt 
eget yrkande, dels på Pia Johnsons och Conny Bäcks yrkande, dels på Anders Widesjös, 
Krister Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina Kinnman-
Starcks yrkande, varefter ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla Anders 
Widesjös, Krister Wimans, Anna Ericsons, Monica Sandelins, Malin Taggus och Kristina 
Kinnman-Starcks yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalet med 

Frösunda Omsorg AB gällande Vega och Orions särskilda boenden. 
 

Reservation 

Britt Hjertqvist (L) och Christian Kampmann (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till 
förmån för Britt Hjertqvists yrkande. 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

SN § 85 (forts.) 

 

./. Bilaga A. 

 

Pia Johnson (S) och Conny Bäck (S) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande. 

 

./. Bilaga B. 

 
Jäv 

På grund av jäv har inte Sofia Forsgren-Böhmer deltagit i handläggningen av ärendet. 

______________________ 

 

Sändlista  


