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Datum:

Onsdagen den 6 november 2013

Tid:

Kl 08.00 – 09.30

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 8 november, klockan 12.00

Paragrafer:

108-116

Utses att justera:

Jörgen Andersson (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Ingemar Ottosson (S)
Justerare
Jörgen Andersson (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-11-06

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2013-11-11

2013-12-03

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Sammanträdet ajourneras kl. 08.40-09.10
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S) ersätter Leif Håkansson (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V) ersätter Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Grönlund (M) ersätter Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Camilla Olofsson (M)
Susanne Onsdal (MP)
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
Julia Färjhage (C)
Lars Ivarsbo (C)
Paulina Svenungsson (C)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Peter Jimmefors, ekonomichef § 110-111
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Erika Bjernhagen Börken, vik nämndsekreterare
Annika Mändlo, registrator
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§ 108
Närvarorätt
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att nämndsekreterarna Ingela Flodin och Erika Bjernhagen Börken
och registrator Annika Mändlo får närvara vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
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§ 109
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att informationsärendena nr 4 och 5 utgår från dagens
föredragningslista.
Dessutom föreslår ordföranden att ärende nr 6 ändrar rubrik till:
”Revidering av ägardirektivet till Leifab”.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
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§ 110
Revidering av ägardirektivet till Leifab
Dnr 2013/KS0226
Sammanfattning
För att vara riktigt marknadsmässig, och därmed undvika en subvention, bör en höjning
av den borgensavgift som Leifab betalar till Lilla Edets kommun ske, från 0,25 % till
0,70 % av det upplånade kapital som kommunen gått i borgen för.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-23 i ägardirektivet till Lilla Edets Industri och
Fastighets AB (Leifab) att en borgensavgift ska införas, och att nivån på denna ska vara
25 punkter (0,25 %) av belånat belopp.
En av orsakerna till att en borgensavgift infördes var en ny lagstiftning, SFS 2010:879,
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Enligt denna lagstiftning så ska
verksamheten i allmännyttiga bostadsbolag bedrivas enligt affärsmässiga principer,
vilket bland annat innebär att ingen subvention av verksamheten ska ske av ägaren.
En genomlysning av den verksamhet som Leifab bedriver genomfördes och det
konstaterades att Leifab inte omfattas av denna lagstiftning, beroende på att andelen
fastigheter med bostadslägenheter är för låg i förhållande till det totala
fastighetsbeståndet. Andemeningen från kommunens sida är ändå att Leifab ska
behandlas som om det vore ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket då bland annat ledde
till införandet av en borgensavgift.
En borgensavgift kan ses som en försäkringspremie, eftersom den som går i borgen (i
det här fallet Lilla Edets kommun) förbinder sig att stå för de betalningar som ska ske
till långivare om låntagaren (i det här fallet Leifab) inte kan göra rätt för sig, som en
låntagare betalar. Betalningarna kan bestå av räntor, avgifter och lånebelopp.
Borgensavgiften är tänkt att motsvara skillnaden som låntagaren får betala för att låna
upp kapitalet om borgen inte medgivits, jämfört med de kostnader som uppstår om
borgen finns. Det som då kan påverka är var upplåning kan ske, vilken riskpremie
långivaren är villig att ge (räntenivån) samt vilka säkerheter som låntagaren i annat fall
måste ställa ut (till exempel pantbrev). För att Leifab ska kunna göra upplåning hos
Kommuninvest så krävs kommunal borgen. Vid kommunal borgen finns inget behov av
att ställa ut pantbrev och med den riskpremie som långivaren tar vid en kommunal
borgen är normalt lägre än utan borgen. Sammanfattningsvis är bedömningen att vid ett
borgensåtagande så kan Leifab låna upp kapital till en kostnad som är ungefär 70-90
punkter (0,7 % - 0,9 %) lägre än utan kommunal borgen. Förutom själva lånen,
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kapitalanskaffningen, så kan det även förekomma derivattransaktioner, vilket är till för
att få en så gynnsam räntekostnad som möjligt. Dessa bör ses som en del i kapitalanskaffningen och därför inte belastas särskilt med borgensavgift.
En borgensavgift borde då ligga på åtminstone 70 punkter av det upplånade kapital som
Lilla Edets kommun gått i borgen för hos Lilla Edets Industri och Fastighets AB, för att
ligga på en marknadsmässig nivå. För att få fram vilken nivå som ska erläggas av
bolaget till kommunen så föreslås att den upplånade nivån i senaste bokslutet ska
fastställa borgensavgiften nästkommande år. Det vill säga att bokslutet avseende år
2012 fastställer vilken upplåningsnivå som borgensavgiften ska beräknas på och betalas
för år 2013.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-10-16 § 97.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2013-09-16
Ekonomichefens skrivelse 2013/KS0226-1
Finansiering
Vid bokslutet 2012-12-31 hade kommunen ett borgensåtagande gentemot Leifab på
514 821 tkr och borgensavgiften skulle då 2013 enligt föreslagen nivå, 70 punkter,
ändras från 1,3 mkr till 3,6 mkr.
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med en redaktionell
ändring:
Kommunfullmäktige fastställer att Lilla Edets Industri och Fastighets AB erlägger en
borgensavgift med 70 punkter (0,70 %) av det upplånade belopp som bolaget har som
Lilla Edets kommun har gått i borgen för. Borgensavgiften för nästkommande år baserar
sig på den upplånade volymen i senaste bokslutet (t.ex. bokslut 2012 är grund för avgift
2013). Ingen borgensavgift tas ut på derivatinstrument, då dessa är ett komplement till
kapitalanskaffningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Jörgen Anderssons yrkande mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer att Lilla Edets Industri och Fastighets AB erlägger en
borgensavgift med 70 punkter (0,70 %) av det upplånade belopp som bolaget har och
Lilla Edets kommun har gått i borgen för. Borgensavgiften för nästkommande år baserar
sig på den upplånade volymen i senaste bokslutet (t.ex. bokslut 2012 är grund för avgift
2013). Ingen borgensavgift tas ut på derivatinstrument, då dessa är ett komplement till
kapitalanskaffningen.
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§ 111
Taxor & avgifter 2014
Dnr 2013/KS0216
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 20:e november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.










Renhållningstaxan är uppräknad med 2 %.
Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen höjs i de
flesta fall med den ungefärliga utvecklingen av omkostnaderna, 3 %.
Äldreomsorgens och funktionshinderomsorgens avgifter är i flertalet fall
kopplade till utvecklingen av prisbasbeloppet. De förändringar som inte
omfattas av prisbasbeloppets förändring är följande:
o Priset för måltider avseende personer utan bistånd (anhöriga/närstående)
på särskilda boenden anpassas till självkostnaden.
o Måltider och lokalhyror på trygghetsboendet Hägern tillkommer.
o Avgift för helpension (samtliga måltider) i särskilt boende och
kostavgiften vid vistelse på hospice höjs något.
o Hygienpaket inom särskilt boende höjs något.
o Matkostnaden inom funktionshinderomsorgen höjs.
Taxa för konstgräsplan har tillkommit.
Så kallade ”bomresor” inom färdtjänsten kommer att debiteras om giltig orsak
inte finns.
Timtaxan för miljö- och hälsoskydd uppräknas med 2,5 %.
Räddningstjänsten räknas upp med i snitt 2,5 %.
Sotningstaxan förändras med det index som Sveriges kommuner och landsting
årligen överenskommer med Sveriges skorstensfejarmästares riksorganisation.
Avtalsperioden sträcker sig till och med 2014-03-31 och kommer troligen att
förändras från den första april.
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Egenavgift införs vid stöd- och omvårdnadsboende

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-10-16 § 98.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2013-10-02
Taxor och avgifter 2014 med bilagor, 2013/ KS0216
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar
följande tilläggsyrkande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att inarbeta VA-taxan samt hyra av
DVD i biblioteksavgiften, innan utskicket till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att inför kommande år arbeta fram ett
mer pedagogiskt dokument med en bättre layout.
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt Ingemar Ottossons
tilläggsyrkande men med den ändringen att renhållningstaxan inte räknas upp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag av Jörgen Anderssons
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Jörgen Anderssons
ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att inarbeta VA-taxan samt hyra av
DVD i biblioteksavgiften i taxedokumentet, innan utskicket till
kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att inför kommande år arbeta fram ett
mer pedagogiskt dokument med en bättre layout.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt dokumentet Taxor och
avgifter 2014 samt dess bilagor, och gäller från och med den första januari 2014.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Omsorgsnämnden att besluta om att uppdatera
avgifterna avseende arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun
till samma nivå som Västkom beslutat.
3. Kommunfullmäktige ger Omsorgsnämnden möjlighet att under en period av
maximalt tre månader, besluta om reducering av den billigaste hyran, under
förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning från
ordinärt till särskilt boende.
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4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur & fritidsnämnden att under kortare perioder,
max tre månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda
kampanjer/aktiviteter.
5. Kommunfullmäktige ger Individnämnden möjlighet att, under en period av
maximalt tre månader, besluta om reducering av hyran, under förutsättning att
dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning till stöd/omsorgsboende.

Reservation
Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M), Susanne Onsdal (MP), Marie-Louise
Nielsen (MP) och Mikael Grönlund (M) lämnar följande skriftliga reservation:
”Att höja brukaravgifterna i sophämtningen när avgiftskollektivet i år gör ett överskott på
700000kr är onödigt.
Beslutet att köra sophämtningen i egen regi baseras på bristfälliga uppgifter och optimistiska
antaganden. Majoriteten har framfört att det kommer bli billigare att ha sophämtningen i egen
regi. Att de nu väljer att höja brukaravgifterna visar att de inte ens själva tror på den kalkylen.
Det är dessutom omöjligt att hävda att sophämtningen blir billigare om man har den i egen regi
om man inte har något att jämföra med. Verksamheten måste gå ut på upphandling för att vi ska
få ett referensvärde att jämföra kalkylen med.
I samhällsbyggnadsnämnden har oppositionen framfört att vi vill att sophämtningen ska
upphandlas även för nästkommande period. Det är den mest rimliga bedömningen att avgiften
då inte hade behövt höjas”.

Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Ekonomichefen
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§ 112
Utseende av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Dnr 2013/KS0187
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med
personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med
god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige. Den
personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling även
om han har utsett ett ombud.
Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för
flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.
Med anledning av organisatoriska förändringar föreslås kommunstyrelsen fatta nytt
beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-10-16 § 100
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-10-14

Kommunstyrelsens protokoll

2013-11-06

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser nämndsekreterare Elisabeth Thim Gustafsson som
kommunstyrelsens personuppgiftsombud från och med den 15 november 2013.
Beslutet expedieras till:
Datainspektionen (+ blankett)
Personuppgiftsombudet
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§ 113
Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen 2014
Dnr 2013/KS0200
Sammanfattning
På kommunstyrelsens uppdrag kommer en gemensam krisledningsövning i samverkan
mellan LOTS-kommunerna (Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund) och
Länsstyrelsen att genomföras. Övningsdag är fastställd till 2014-06-04.
Kommunstyrelsen fastställde 2013-10-09 sina sammanträdesdagar för 2014.
Kommunstyrelsen behöver därför revidera beslutet och flytta sammanträdet den 4 juni
till den 3 juni 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer den 3 juni 2014 till sammanträdesdag för
kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
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§ 114
Information om arbetet inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
Dnr 2013/KS0007
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras bl.a. om GR:s förbundsstyrelses beslut om
delårsbokslutet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 115
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se bilaga
till § 115)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 116
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsförteckning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt
att återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se
bilaga till § 116)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

