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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-23 
 

KSAU § 71 Dnr KS/KF 2014:157.042 
 
 

Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-
mars 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
– Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2014 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten för kommunövergripande verksam-
het januari-mars 2014 till handlingarna.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-23 
 

KSAU § 72 Dnr KS/KF 2014:157.042 
 
 

Kvartalsrapport januari-mars månader 2014, Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2014. 

 
Beslutsunderlag 
– Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2014 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten för Lomma kommun januari-mars 
2014 till handlingarna.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-23 
 

KSAU § 73 Dnr KS/KF 2014:72.700 
 
 

Yttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom 
socialtjänsten( SOU 2014:2) 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen gav i oktober 2012 en särskild utredare i uppgift att analysera och ut-
värdera effekterna av införandet av lagen (2008:962)om valfrihetssystem(LOV) 
inom socialtjänstområdet. Utvärderingen skulle särskilt fokusera på vilken effekt 
reformen har haft för brukarna och därutöver ge en samlad bild när det gäller ut-
vecklingen av utförare ur ett mångfaldsperspektiv, hur LOV fungerar ur konkur-
renssynpunkt samt vilken betydelse reformen haft för utvecklingen av bland annat 
kvalitet, kostnader och effektivitet i de kommuner och inom de områden där LOV 
tillämpas. 
  
Utredningen har lämnat betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom social-
tjänsten (SOU 2014:2) och Lomma kommun har av Socialdepartementet inbjudits 
att lämna synpunkter angående betänkandet.  
 
Kommunstyrelsen 2014-02-14 beredde tillfälle för socialnämnden att inkomma 
med yttrande. Socialnämnden 2014-04-22 SN § 41 har lämnat ett förslag till ytt-
rande över remissen.  

 
Beslutsunderlag  
– Yttrande 2014-03-27 från socialförvaltningens förvaltningschef 
– Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 63 
– SOU 2014 Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten, sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Lomma kommun lämnar följande yttrande över SOU 2014:2 ”Framtidens val-
frihetssystem – inom socialstjänsten” till Socialdepartementet:  
 
Lomma kommun är positiv till utredningens ambition att stärka brukarens ställ-
ning inom vård- och omsorg, men kritisk till en tvingande lagstiftning. Lomma 
kommun anser inte att betänkandet, på ett övertygande sätt, kunnat påvisa slutsat-
sen att brukarens möjlighet att välja utförare inom hemtjänst är av sådan betydelse 
att det motiverar ett obligatorium för kommunen. Varje kommun bör, inom ramen 
för det kommunala självstyret, de lokala förutsättningarna och medborgarnas öns-
kemål, själv få styra över vilken typ av valfrihet som passar i den kommunen. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-23 
 

KSAU § 73 (forts.) 
 
Såväl Socialstyrelsens dialogmöten med brukare som Lomma kommuns egna dia-
logmöten med medborgarna visar att brukare har en uppfattning av att möjlighe-
ten att välja inte i första hand handlar om att välja utförare, utan att välja vilken 
person som utför omsorgen.  

 
Nedsättning i den kognitiva förmågan skapar svårigheter att göra egna val. Valfri-
heten begränsas då till de personer som har förutsättning att fatta egna beslut och 
kan agera som ”kunder” på omsorgsmarknaden.  
 
LOV är en relativt ny lagstiftning och det finns ett begränsat antal uppföljningar 
som hittills gjorts av införande av LOV.  
 
Syftet med valfrihetsreformen, kvalitetsförbättringar genom konkurrens, har hit-
tills inte visat på någon markant kvalitetsförbättring i de kommuner som infört 
LOV.  
Framtida verksamhetsutveckling bör inriktas på att förbättra möjligheten för bru-
karna att påverka hjälpens innehåll och vilken person som ska utföra omsorgen, 
snarare än vilket företag som ska göra det. 
 
Lomma kommun anser därför att det finns anledning att avvakta mer långsiktiga 
erfarenheter från kommuner som infört respektive avstått från att införa LOV 
inom hemtjänst, innan man inför LOV som ett obligatorium.  
 
Lars Carlén (S) deltar ej i beslutet. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-23 
 

KSAU § 74 Dnr KS/KF 2014:123.042 
 
 

Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med Kraftringen AB 
 
Ärendebeskrivning 
Kraftringen AB har kallat till bolagsstämma den 29 april 2014. Efter granskning 
av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i Kraftringen AB, före-
slår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stäm-
man i uppdrag att rösta och verka för att: 
- framlagd resultat- och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultat- 
och koncernbalansräkning per 2013-12-31 fastställes,  
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,  
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredo-
visningen omfattar 
 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för: 
- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med sup-
pleanter. 
- val av revisor och revisorssuppleant. 
 
Beslutsunderlag 
– Yttrande 2014-04-14 från redovisningschefen 
– Kallelse med handlingar från till årsstämma i Kraftringen AB 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Uppdrages åt kommunens ombud vid stämman med Kraftringen AB att rösta 
och verka för att: 
- framlagd resultat- och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultat- 
och koncernbalansräkning per 2013-12-31 fastställes,  
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,  
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredo-
visningen omfattar 
 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av 
arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor. 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Lars Carlén (S) ej deltagit i ärendets handläggning.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-23 
 

KSAU § 75 Dnr KS/KF 2014:156.042 
 
 

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma med Lomma 
Servicebostäder AB, LSAB 
 
Ärendebeskrivning 
LSAB har kallat till bolagsstämma den 28 april 2014. Efter granskning av kallelse 
och därtill bifogat material till bolagsstämma i LSAB, föreslår redovisningschefen 
att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och 
verka för att: 
- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställes,  
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,  
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredo-
visningen omfattar 
 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av 
arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor. 
 
Beslutsunderlag 
– Yttrande 2014-04-14 från redovisningschefen 
– Kallelse med handlingar till ordinarie bolagsstämma 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Uppdrages åt kommunens ombud vid stämman med Lomma Servicebostäder 
AB att rösta och verka för att: 
- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställes,  
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,  
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredo-
visningen omfattar. 
 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av 
arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 9 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-23 
 

KSAU § 76 Dnr KS/KF 2014:171.060 
 
 

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av service och tjänster 
inom pensionsområdet 2014-2017/18 samt bemyndigande till per-
sonalchefen  
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har för närvarande ramavtal med KPA Pension rörande pen-
sionsadministration, förmedlingstjänst av den avgiftsbestämda ålderspensionen 
samt försäkringslösningar avseende tjänstepension. Avtalet upphör, efter förläng-
ning, den 30 november 2014.  
 
I likhet med tidigare har de skånska kommunerna genomfört en gemensam upp-
handling av ovan nämnda tjänster inför att det nuvarande avtalet upphör. En upp-
handlingsgrupp bestående av representanter från Malmö stad, Eslövs kommun, 
Tomelilla kommun, Helsingsborgs stad och Vellinge kommun har svarat för fram-
tagande av förfrågningsunderlag samt även utvärdering av anbud.  
 
Det har visat sig att endast ett anbud inkommit vid denna upphandling. Anbudet är 
lämnat av KPA Pension AB. Upphandlingsgruppen har vid utvärdering av anbu-
det konstaterat att anbudet fyller ställda krav och i övrigt är mer ekonomiskt för-
delaktigt än villkoren i nuvarande avtal med KPA Pension AB. Upphandlings-
gruppen rekommenderar därför deltagande kommuner att anta detta anbud. 
Respektive kommun ska själva underteckna tilldelningsbeslut (bilaga) i samband 
med upphandlingen samt underteckna avtal med KPA Pension AB. 
 
Beslutsunderlag 
– Skrivelse 2014-04-15 från personalchefen 
– Tilldelningsbeslut 2014-04-08 avseende upphandling av Service och tjänster 

inom pensionsområdet för kommuner och kommunalförbund i Skåne 2014-
2017/18 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet antar anbud lämnat av KPA Pension AB avseende Service och tjäns-

ter inom pensionsområdet  
– Utskottet bemyndigar personalchefen att underteckna tilldelningsbeslut samt 

att teckna avtal med KPA Pension i ärendet. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 


