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Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax 
Sunne kommun Badhusgatan 11 0565 – 160 00 växel 
26. Socialförvaltningen  0565 – 162 58 direkt 
686 80  SUNNE social.kansli@sunne.se 0565 – 162 71 fax 
  
 

Plats och tid Socialkontoret, Sunne, kl 16.30 – 16.45 Paragrafer 
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Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande 
Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Olsson (C) 
Michael Kjellstrand (C) 
Kjerstin Persson (C 
Birgitta Ohlsson (M), ersättare för Åsa Olsson (M) 
Kerstin Johannesen (M) 
Gerd Karlsson (S), ersättare för Gert Dahlberg (S), 2:e vice ordf.
Kari Gjulem (S) 
Linda Johansson (S) 
Annelie Ulfvenstierna (V), ersättare för Tina Jörlén (MP) 

 

Övriga närvarande  
Cathrine Larsson, förvaltningschef 
Åsa Hugosdotter, förvaltningssekreterare 
Annika Hilmersson, projektledare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Kjerstin Persson 
Justeringens  
plats och tid Socialkontoret, Sunne, 2011-02-17, kl 13.00            

Underskrifter Sekreterare  
  Åsa Hugosdotter

 Ordförande  
  Gunilla Ingemyr

 Justerande  
  Kjerstin Persson
 

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2011-02-14
Datum för anslags uppsättande 2011-02-18 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-03-14 

Förvaringsplats för protokoll Socialkontoret, Sunne
Underskrift   

 Åsa Hugosdotter 
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Sn § 38 SN2011/31/10 

Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV), upphävande av beslut om tillägg 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens upphäver sitt beslut 2011-02-08 om tillägg i 
förfrågningsunderlaget med krav på meddelarfrihet, vilket innebär att 
förfrågningsunderlaget godkänns utan tillägg. 
 
Reservation 
Annelie Ulfvenstierna (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon 
avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 125, att valfrihetssystem enligt 
LOV ska införas inom hemtjänsten och socialnämnden har ansvar för 
genomförandet.  
 
Ett förfrågningsunderlag har tagits fram som beskriver de krav kommunen 
ställer på leverantörer av hemtjänst.  
 
Förhandling enligt MBL har genomförts. 
 
Socialnämnden beslutade 2010-11-08 att fastställa föreslagen 
ersättningsmodell för tätort och landsbygd, samt ersättningsnivåerna och att 
dessa skulle träda i kraft 2011-01-01 för kommunens hemtjänstverksamhet. 
Nämnden beslutade även att förfrågningsunderlaget skulle genomgå en 
oberoende juridisk granskning.  
På sammanträde 2011-02-08 informerades socialnämnden om att den juridiska 
granskningen har medfört några kompletteringar av redaktionell karaktär. 
Nämnden beslutade att förfrågningsunderlaget ska ha ett tillägg med krav på att 
meddelarfriheten för anställda hos leverantörer av hemtjänst ska gälla på 
samma sätt som för offentligt anställda. I första hand delegerades projektledare 
Annika Hilmersson rätten att utforma tillägget, i andra hand delegerades detta 
till arbetsutskottet. I övrigt godkänns förfrågningsunderlaget. 
Socialnämnden beslutade även att LOV ska införas inom hemtjänsten fr.o.m. 
2011-04-01. 

Behandling på dagens sammanträde 
Ordförande Gunilla Ingemyr (C) föreslår att socialnämndens beslut om tillägg i 
förfrågningsunderlaget med krav på meddelarfrihet ska upphävas. 

Underlag/beredning 
Förfrågningsunderlag, valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänsten. 
Tjänsteskrivelse 2011-02-01. 
Arbetsutskottet 2011-01-26, § 5. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Annika Hilmersson, projektledare 
 


	Innehållsförteckning 
	Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), upphävande av beslut om tillägg 
	Socialnämndens beslut 
	Sammanfattning 
	Behandling på dagens sammanträde 
	Underlag/beredning 


