Protokoll

1 (34)

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen
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KS 2017/0037-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammanträdeslokal Bullaren i Tanumshede, kl 08.30–13.00

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Torbjörn Ericsson, Alkoholhandläggare, § 205
Marina Robertsson, Ekonom, § 205-212
Ulf Ericsson, Kommunchef, § 205-214, 217
Ida Aronsson Hammar, Kanslichef, § 205-228
Marie-Louise Svensson, Registrator, § 205-228
Sofia Reimbert, Sekreterare, § 205-228
Olof Jönsson, Tf planchef, § 218-219
PeO Johansson, Teknisk chef, § 220
Lennart Hedin, VA-chef, § 220
Lennart Christensson, Barn- och utbildningschef, § 215
Gudrun Emilsdottir, Samordningsförbundet Väst, § 216
Linda Biltmark, Samordningsförbundet Väst, § 216
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Paragrafer

205 - 228

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Fröjd
Justerare
Louise Thunström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-08

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-13

Datum då anslaget tas ned

2017-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS 2017/0037-900

2 (34)

Beslutande ledamöter

Liselotte Fröjd, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Louise Thunström, 2:e v. ordf. (S)
Lennart Larson (M)
Paul Carlsson (L)
Benny Svensson (L)
Karl-Erik Hansson (C)
Magnus Roessner (S)
Håkan Elg (MP)
Karolina Aronsson Tisell (C), tjänstgörande ersättare
Jan Andersson (S), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Hans Schub (M), ersättare
Birgitta Nilsson (M), ersättare
Jan Olsson (L), ersättare
Kajsa Mattsson (C), ersättare
Ann-Christin Antonsson (S), ersättare
Gunilla Eitrem (V), ersättare

Insynsplats

Gobben O Haugland (SD), närvarande från och med § 206
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 206

KS 2017/0604-923

Kommunal utdebitering (Skattesats) 2018
Sammanfattning
Kommunens utdebitering uppgick i 2017 års budget till 21,56 kronor per
skattekrona. Budgetförslaget för 2018 baseras på oförändrad utdebitering,
21,56 kronor per skattekrona.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till budget 2018
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21,56 kronor per skattekrona
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 207

KS 2017/0502-923

Förslag till driftbudget 2018
Sammanfattning
Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2018. I
driftbudgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett
nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå
verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag.
Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Ärendet behandlas i kommunala samverkansgruppen den 30 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till budget 2018
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till driftbudget för år 2018
att ge barn- och utbildningsförvaltningen samt ekonomi- och
utvecklingskontoret i uppdrag att göra en översyn av prestationsanslagets
storlek och konstruktion för verksamheterna fritidshem, komvux, SFI och
gymnasieskola. Översyn redovisas i samband med kompletteringsbudget
2018.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig muntligen mot förslaget genom Magnus
Roessner (S)
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 208

KS 2017/0502-923

Förslag till investeringbudget 2018 och
investeringsplan 2019-2020
Sammanfattning
Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för 2018.
Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de
projekt/ramanslag som finns angivna. För anskaffning av inventarier anges
en totalram. För varje investeringsprojekt anges om
kapitalkostnadskompensation medges eller inte.
Varje nämnd har rätt att fatta beslut om anskaffning av inventarier till ett
belopp om högst 500 tkr per objekt under förutsättning att nämnden
finansierar kapitalkostnader och övriga driftskostnader inom sin budget.
Förslag till plan för investeringar under 2019-2020 har upprättats av
budgetberedningen. Planen anger inriktningen på investeringsverksamheten
och beslut om definitiva anslag för varje projekt fattas i
investeringsbudgeten för vart och ett av åren 2019-2020. När totalt anslag
anges innebär det ett medgivande att genomföra projektet även om
budgetanslaget är uppdelat på flera år.
Ärendet behandlas i kommunala samverkansgruppen den 30 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till budget 2018
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2017
Yrkanden
Yrkande
Lennart Larson (M) föreslår att 600 000 kronor läggs till
förbättringsåtgärder fritidsanläggningar. Benny Svensson (L) Roger
Wallentin(C), Paul Carlsson (L) och Louise Thunström (S) yrkar bifall till
Lennart Larsons förslag
Beslutsgång
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Lennart Larsons
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
budgetberedningens förslag med Lennart Larsons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

att fastställa budgetberedningens förslag till investeringsbudget för 2018 och
investeringsplan för åren 2019-2020 med tillägget att 600 000 kronor läggs
till förbättringsåtgärder fritidsanläggningar.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 209

KS 2017/0502-923

Förslag till budget 2018
Sammanfattning
Budgetberedningen har upprättat förslag till budget och budgetdokument för
år 2018 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget.
Låneramen uppgår i budget 2018 till 515 mkr.
Ärendet behandlas i kommunala samverkansgruppen den 30 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till budget 2018
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2017
Yrkanden
Yrkanden
Lennart Larson (M), Paul Carlsson (L) och Roger Wallentin (C) föreslår
bifall till beredningsförslaget.
Magnus Roessner (S) föreslår avslag på att sats 1: att fastställa resultat- och
balansbudget för 2018 och
att-sats 4: att i övrigt fastställa budget och budgetdokument för år 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat- och balansbudget för 2018,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna och omsätta lån
upp till en total låneram på 515 mkr.
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att, utöver den totala låneramen
för långfristig upplåning, uppta kortfristig upplåning om maximalt 35 mkr,
och
att i övrigt fastställa budget och budgetdokument för år 2018.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig muntligen mot förslaget genom Magnus
Roessner (S).
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 210

KS 2017/0605-923

Ekonomisk plan för åren 2019-2020
Sammanfattning
Budgetberedningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för åren 20192020 enligt förslag till resultat- och balansbudget 2019-2020.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till budget 2018
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ekonomisk plan för åren 2019-2020
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet genom Magnus
Roessner (S).
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 211

KS 2017/0606-903

Fastställande av borgensram för lån upptagna av
Tanums Bostäder AB 2018
Sammanfattning
Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen. Lån med
kommunal borgen är dels en förutsättning för upplåning hos Kommuninvest
och beräknas dels ge Tanums Bostäder AB en lägre upplåningskostnad.
Tanums Bostäder AB betalar till kommunen en årlig borgensavgift på 0,30
procent på utnyttjat borgensbelopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tanums Bostäder AB
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475 mkr under 2018
samt på detta belopp löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp
Beslutet skickas till
Tanums Bostäder AB
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 212

KS 2017/0607-903

Fastställande av borgensram för lån upptagna av
Tanums Hamnar AB 2018
Sammanfattning
Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen. Lån med
kommunal borgen är dels en förutsättning för upplåning hos Kommuninvest
och beräknas dels ge Tanums Hamnar AB en lägre upplåningskostnad.
Tanums Hamnar AB betalar till kommunen en årlig borgensavgift på 0,30
procent på utnyttjat borgensbelopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tanums Hamnar AB
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10,0 mkr under
2018 samt på detta belopp löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
Beslutet skickas till
Tanums Hamnar AB
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 213

KS 2017/0432-973

Upphandling av drift av Sälviks camping, Fjällbacka
Sammanfattning
Tanums kommun önskar att finna en innovativ entreprenör med erfarenhet
och kunskap för att i olika avseenden utveckla campingen i Sälvik.
Campingen ska vara ett attraktivt boendealternativ för de som besöker
Fjällbacka och Kommunen i övrigt.
En upphandling av drift av campingen har därför skett. Upphandlingen
publicerades i slutet på augusti med sista anbudsdag den 2 oktober 2017.

Beräknad avtalsstart på avtalet är den 1 januari 2018.
En sammanställning och utvärdering av inkomna anbud presenteras
muntligen av kommunchefen på sammanträdet.
Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills tilldelningsbeslut har fattats
utifrån kommunstyrelsen beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta den anbudsgivaren som föreslås enligt utvärderingen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 214

KS 2017/0613-232

Förlängning av exploateringsavtal för kattedaben
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträden 22 april 2015 att
fastställa ett exploateringsavtal mellan Tanums kommun och Kattedaben
AB för genomförande av detaljplan för Tanumshede Centrum, del 1. Syftet
med detaljplanen för Tanumshede Centrum del 1 är att tillskapa nya
bostäder Marken inom planområdet ägs främst av kommunen men även
privatägda fastigheter berörs av planen. Exploateringsområdet ska byggas ut
i tre etapper och exploatören har genom exploateringsavtalet option på
samtliga etapper. Marköverlåtelsen regleras genom separata köpekontrakt
för respektive etapp enligt i exploateringsavtalet beslutad köpeskilling.
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap och kommunen ansvarar
därmed för utbyggnad, drift och underhåll för infrastruktur så som lokalgata,
gång- och cykelväg, VA-ledningar samt skötsel av naturmark. Ett förslag till
tilläggsavtal har framtagits.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträden 20 april 2016 att
godkänna ett tilläggsavtal till det ursprungliga exploateringsavtalet.
Tilläggsavtalet syftar till att skapa bättre förutsättningar för exploatören att
genomföra projektet genom ett ändrat tillvägagångssätt för utbyggnad av
allmän plats och lokalgata.
PO Hedemyr, Kattedabens AB, har i skrivelse den 20 oktober 2017
inkommit med önskemål att förlänga exploateringsavtalet. Optionsavtalet
för Ryland 3:92 och Ryland 3:93 gäller enligt upprättat exploateringsavtal
till den 21 december 2017. PO Hedemyr önskar att optionsavtalet förlängs
med två år, till och med den 21 december 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna en förlängning av optionen för Ryland 3:92 och Ryland 3:83
med två år, till och med 21 december 2019

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 215

KS 2017/0596-600

Avgiftsbefrielse för familjedaghemsplats inom
familjedaghem
Sammanfattning
Allmän förskola för tre till femåringar är en skolform. Utbildning inom
skolan ska vara avgiftsfri enligt Skollagen. Verksamheten omfattar 15
timmar i veckan. Motsvarande omsorg inom familjedaghem omfattas inte av
skollagen. Den är därför avgiftsbelagd och kostar med maxtaxa 1 089 kr per
barn och månad. Detta kan upplevas som orättvist och ha en missgynnande
effekt på familjedaghemsverksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden har den 3 oktober 2017, § 74 beslutat att
förslå kommunfullmäktige besluta att 15 timmars placering för 3-5 åringar i
pedagogisk omsorg (familjedaghem) avgiftsbefrias
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut 3 oktober 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att 15 timmars placering för 3-5 åringar i pedagogisk omsorg
(familjedaghem) avgiftsbefrias.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomisekreterare
Chef för familjedaghemmen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 216

Besök med information från samordningsförbundet
väst
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information från samordningsförbundet Väst.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 217

KS 2017/0608-976

Ändrade ägarförhållanden i Rambo AB
Sammanfattning
Rambo ägs idag av Lysekils kommun till cirka 38 procent medan Munkedal,
Sotenäs och Tanums kommun äger cirka 20 procent vardera. Vid
ägarsamrådet för Rambo AB den 17 mars 2017 enades de fyra
ägarkommunerna representanter att undersöka förutsättningarna för ett
ändrat ägarförhållande i bolaget så att alla fyra ägarkommunerna efter
förändringen äger lika stor andel av bolaget.
Förändringen innebär att Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun köper
13,2 procent av bolagets aktier av Lysekils kommun för en total summa
12,6 mkr (4,2 mkr per kommun)
Förslag till förändring av i bolagsordning och aktieägaravtal till följd av
ändrade ägarförhållanden har framarbetats.
Vid ägarsamrådet den 15 september 2017 undertecknades en
avsiktsförklaring med intentionen att genomföra förändringen av
ägarförhållandena. För att genomföra förändringen krävs beslut i samtliga
ägarkommunernas kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring, bilaga 1
Förändringar i bolagsordning och föreslagen aktiesplit, bilaga 2
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 3
Förändringar i Aktieägaravtal, bilaga 4
Nu gällande bolagsordning
Nu gällande aktieägaravtal
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen (bilaga 1)
att anta föreslagna förändringar i bolagsordningen för Rambo AB inklusive
föreslagen aktiesplit (bilaga 2)
att godkänna upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan Lysekils
kommun och Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner (bilaga 3)
att anta förslagna förändringar i aktieägaravtalet (bilaga 4)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

att Tanums kommun förvärvar 4,4 procent av bolagets aktier av Lysekils
kommun för en summa av 4,2 mkr
att aktieköpet finansieras i budget 2018

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 218

KS 2017/0322-520

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra
Götalands län 2018-2020
Sammanfattning
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny regional handlingsplan för
klimatanpassning i Västra Götalands län. Handlingen utgör en central del i
länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.
Den nya handlingsplanen kommer att ersätta Regional handlingsplan för
Västra Götalands län (rapport nummer 2014:40)
Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på utkastet till handlingsplan.
Handlingsplanen kommer att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och
beslutas av länsstyrelsen.
Remissvar
Det övergripande målet är bra formulerat, men önskvärt hade varit om det
kan konkretiseras i stora drag vad som menas med robust, exempelvis att
skydda samhällsviktiga funktioner
Tanums kommun poängterar att handlingsplanen ger en rekommendation
till hur kommunerna bör arbeta men att det är de lokala förutsättningarna i
kommunen som avgör hur kommunen arbetar med frågan och vilka
prioriteringar som görs.
Lyft gärna fram rådgivning som en viktig typ av insats för länsstyrelsen.
Särskilt viktigt i tidiga skeden.
Önskvärt är att länsstyrelsen bistår till samverkan mellan kommuner med
likartade förutsättningar. Exempelvis stigande havsnivåer.
Kan man göra texten mer lättläst? Ett exempel på svårläst text är punkt tre
under syfte.
Med tanke på att riktlinjerna ska ses över om tre år så bör åtgärderna som
gäller kommunerna var konkreta. Vi ser gärna att ryggraden i
handlingsplanen ses över ett längre perspektiv, exempelvis likt en
översiktsplan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen regional handlingsplan för klimatanpassning
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2017
Remissvar till länsstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom remissvaret till länsstyrelsen
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 219

KS 2017/0566-941

Ändring av reglementet för Byggnadsvårdspriset, byte
av namn till byggnadspris
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har 26 september 2017, § 201 bland annat
beslutat att byta nämns på byggnadsvårdspriset till byggnadspriset samt att
byta namn från byggnadsvårdsgruppen till nomineringsgruppen för
byggnadspriset.
Kommunfullmäktige antog den 15 februari 2010, § 5 reglemente för
byggnadsvårdspriset. I och med miljö- och byggnadsnämndens beslut om
namnändring måste kommunfullmäktige också revidera reglementet för
byggnadsvårdspris.
Ändringar i reglementet är markerad med röd text.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 26 september 2017, § 201
Förslag till nytt reglemente för byggnadspris
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen daterat 25 oktober 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nytt reglemente för byggnadspris från och med 1 januari 2018, och
att reglemente för byggnadsvårdspris antaget 2010 därmed upphör att gälla.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 220

KS 2017/0571-543

Ändring av VA-taxa för 2018
Sammanfattning
VA-avgifter, i form av brukningsavgifter och anläggningsavgifter,
finansierar kommunens VA-verksamhet. För att intäkter och utgifter ska
vara i balans över tid, utförs regelbundet beräkningar av inkomster och
kostnader för de kommande åren. Enligt lag ska över- och underskott inom
VA-verksamheten jämnas ut inom en tidsperiod på 3-5 år.
Investeringsplanering och planering av taxenivå görs för några år i taget,
men uppdateras minst en gång varje år. VA-verksamheten har en mängd
pågående investeringsprojekt, varav några riktigt stora. Kostnaderna för
projekten fördelas ut över en avskrivningstid som är 10, 15, 30 eller 50 år
beroende på typ av investering. VA-verksamheten börjar betala
avskrivningar och räntekostnader (kapitalkostnader) när projekten är
avslutade (aktiverade). Under flera föregående år, senast 1 januari 2016, har
Tanums kommun höjt nivåerna på VA-taxan för att möta de allt högre
kapitalkostnaderna. Samtidigt har några av de stora projekten förlängts eller
senarelagts något eller ett par år, vilket gör att de inte kommer belasta VAverksamheten med kostnader så tidigt som man räknade med i
taxeplaneringen då. Det, tillsammans med lägre räntor och fler nya
abonnenter än man prognosticerat, gör att VA-verksamheten hade ett större
överskott än budgeterat under 2016. En ny, omarbetad, VA-taxa trädde i
kraft 1 juli 2017. Den innebar en minskning av intäkterna till VAverksamheten.
Det överskott som finns inom VA-verksamheten medför att det är möjligt
att sänka brukningsavgifterna ytterligare under 2018. Överskottet förbrukas
då lite fortare än det skulle gjort om man inte minskar avgifterna. Oavsett
om man minskar avgifterna 2018 eller inte, så kommer överskottet inom
VA-verksamheten att förbrukas inom några år, när de stora pågående
investeringarna aktiveras, och prognosen är att VA-avgifterna behöver höjas
om några år igen.
Förslaget är att sänka brukningsavgiften för VA (vatten, spillvatten och
dagvatten) med 2 % från och med 1 januari 2018. Det gäller både fasta och
rörliga avgifter
Beslutsunderlag
Förslag till ny VA-taxa
Tekniska nämndens beslut den 28 september 2017, § 93
Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

Yrkanden
Yrkande
Magnus Roessner (S) föreslår att taxan sänks med 3 % istället för 2 %.
Roger Wallentin (C), Lennart Larson (M) och Paul Carlsson (L) föreslår
bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på framkomna yrkanden var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till VA-taxa för 2018 enligt bilaga
Beslutet skickas till
Akten
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 221

KS 2017/0247-940

Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation
(organisationsöversyn)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tillsatte 2017-04-12 § 72 en parlamentarisk grupp som
fick i uppdrag att genomföra en översyn av nämnds- och
förvaltningsorganisationen. Gruppen skulle beröra följande frågeställningar:
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Antalet ledamöter i styrelse och nämnder
Struktur för nämnds- och förvaltningsorganisation
Kommunala bolagen
Gruppen har träffats vid fem tillfällen och har gjort ett antal överväganden
och kommit med några förslag. Gruppen föreslår bland annat att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige inte ändras medan antalet ersättare i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, miljöoch byggnadsnämnden och tekniska nämnden minskas från 11 till 9
ersättare. Inga ändringar föreslås i strukturen för nämnds- och
förvaltningsorganisation eller för de kommunala bolagen. Gruppen föreslår
en förändring i regelverket kring insynsplats i kommunstyrelsen samt ett
förtydligande av oppositionsrådets uppdrag. Vidare önskar gruppen att
kommunen erbjuder utbildning till politiker i samband med ny
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-12, § 72
Redovisning av översyn gällande nämnds- och förvaltningsorganisationen
Yrkanden
Magnus Roessner (S) föreslår att följande att-sats utgår: att uppdra åt
arvodeskommittén att hantera oppositionsrådets arvode inför ny
mandatperiod.
Roger Wallentin (C) föreslår bifall till beredningsförslaget.
Paul Carlsson (L) föreslår bifall till eget förslag
Lennart Larson (M) föreslår att kommunfullmäktige från och med nästa
mandatperiod har 37 ledamöter
att antalet ledamöter i tekniska nämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

att antal ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
omsorgsnämnden blir 7
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41
att antalet ledamöter i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
omsorgsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden är
11
att ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
omsorgsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden
minskas till 9 ersättare
att styrelsen för Tanums bostäder AB och Tanums Hamnar AB har fem
ledamöter och fem ersättare
att behålla nuvarande organisation för nämnder, förvaltningar och bolag
att insynsplats i kommunstyrelsen ska erbjudas de partier i
kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen
samt att det ska vara möjligt att utse en ersättare till den person som innehar
insynsplatsen för ett parti
att oppositionsrådets uppdrag förtydligas enligt följande:
Oppositionsrådet ska ägna sin arbetstid som oppositionsråd åt uppdrag för
kommunen
Uppdraget som oppositionsråd ska prioriteras och vid behov ska samråd om
prioritering ske med kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen beslutar om hur oppositionsrådet ska finnas tillgänglig
för allmänheten
I uppdraget ingår att hålla samtliga oppositionspartier informerade
Uppdragets omfattning föreslås vara oförändrat lika med 60 % av heltid
att uppdra åt arvodeskommittén att hantera oppositionsrådets arvode inför
ny mandatperiod

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

att Tanums kommun ska erbjuda utbildning i bland annat
sammanträdesteknik och grundläggande lagstiftning i samband med ny
mandatperiod
Reservationer
Moderaterna reserverar sig skriftligen genom Lennart Larson (M) mot
förslaget till förmån för eget förslag, bilaga.
Liberalerna reserverar sig skriftligen mot förslaget genom Paul Carlsson (L)
till förmån för eget förslag, bilaga.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

27 (34)

20171030 – Reservation angående politisk organisation inför nästa mandatperiod 2018-

Liberalernas ståndpunkt ang. politisk organisation inför nästa mandatperiod 2018/19 –
Vi menar att en del justeringar i organisationsstorleken bör göras. Organisationen känns för tung och
därmed också onödigt ineffektiv eller med andra ord dyr och trög. Därför föreslår vi nedanstående:
Vi bör sänka antalet fullmäktigeledamöter från nuvarande 41 (2,4% ett mandat). Om vi har 31
ledamöter så skulle det krävas 3,2% av rösterna för att få ett mandat. Under de senaste åren är
fullmäktigemöten både livesända och öppna för allmänheten både publikt och genom möjligheten
att ställa medborgarförslag direkt på fullmäktigemötet.
Viktigast tycker vi är att kallelserna (underlaget) i hela det politiska systemet finns på kommunens
hemsida, protokollen lika så. Invånarna har goda möjligheter att följa de ärenden som intresserar
dem under ärendets gång. Vidare så har vi genom att efterfråga återkoppling från brukarna
information om hur allmänheten värdesätter det som görs i kommunal regi. Vi har därmed under en
följd av år avsevärt stärkt demokratin vad gäller insyn och påverkan. Det vore konstigt om inte den
digitala verkligheten kunde ge större avtryck och få fram en mera tidsenlig storlek på den politiska
organisationen.
I linje med ovanstående så vill vi att alla partier som fått representation i fullmäktige skall ha plats i
kommunstyrelsen och vi tänker oss då en kommunstyrelse som kan bli större än dagens. Om man
inte av egen kraft eller i samverkan får plats i kommunstyrelsen bör den platsen bli en insynsplats
enligt det system vi nu har. Här menar vi att vi förstärker demokratin där den får mest effekt.
Övriga nämnder bör ner i storlek till nio ordinarie i varje nämnd förutom bolagens styrelser som kan
se ut som de gör just nu.
Ytterligare en viktig aspekt är att med färre ledamöter tror vi att kvalitén i nämndarbetet skulle öka.
Ersättare borde fortsatt finnas men med den förändringen att endast tjänstgörande uppbär fullt
arvode, i övrigt halvt arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det borde också gå att
diskutera antal ersättare.
Oppositionsrådets roll är delvis definierat i fyrbodalsammanhang. Där har man en struktur som ger
oppositionsråden stort utrymme med många möten som följd. Vi tycker att oppositionsrådet bör ha
samma ställning som nämndsordföranden dvs. 40% (tid och ersättning i relation till basbeloppet
tid/lön).
Våra åsikter är inte skrivna i sten och det har förts diskussioner som vi hoppas fortsätter i den
riktning vi utpekat här inför slutgiltigt förslag/beslut. Det känns lite olustigt att sitta på möten (om
framtida organisation) där alla inblandade mer eller mindre talar i egen sak. Tänk tanken att vi
frågade kommuninnevånarna i en folkomröstning om ett tydligt alternativ i den riktning som vi
skissat och att det ställs mot det majoritetsförslag som nu växer fram. Resultatet bland de dryga

10 000 röstberättigade skulle förmodligen inte bli den ståndpunkt som majoriteten intagit här. Vi har
långt över 100 förtroendevalda politiker vi tycker utifrån ovanstående argumentation att vi kunde
minska något på antalet utan att förlora i demokrati. Den utveckling som skissades ovan där
digitaliseringen och ökat brukaransvar slår igenom allt mer ställs mot en ålderdomlig organisation. I
skenet av det känns det otidsenligt att fastställa en politisk organisation som innebär status quo.
Nästan alla kommunala verksamheter är utsatta för förändringar och effektiviseringar. Varför skulle
inte politiken också vara en del av detta med utgångspunkten att vi har helt andra möjligheter nu än
tidigare?
20171030
För liberalerna i Paul Carlsson

2017-10-24
Tanums kommun
Kommunstyrelsen
Översyn av gällande nämnds- och förvaltningsorganisation.
Reservation från Moderaterna i Tanum.
På följande punkter i slutrapporten har vi en avvikande mening:
1

Antal ledamöter i kommunfullmäktige

Arbetsgruppens förslag är oförändrat 41 ledamöter:
Fullmäktige kan enl kommunallagen ha minst 31 ledamöter. Vi anser att det går att minska
antalet från 41 ner till 37 utan att det påverkar demokratin.
En tydligare markering emot innevånarna i Tanum om vilka som har ansvaret för politiken
blir följden av en minskning. Med färre men mer engagerade deltagare skulle demokratin
säkerligen även fortsättningsvis ha förankring hos Tanums invånare. Valda representanter
skulle känna och även ta ett större ansvar.
Vid en jämförelse på hur mandatfördelningen under nuvarande mandatperiod skulle se ut om
antalet ledamöter varit 37 konstateras att mindre partier med idag 1, 2 eller 3 mandat och
samma valresultat i % inte skulle få mindre antal mandat.
Med nuvarande arvodering av ledamöterna för mötena skulle minskningen även hålla nere
kostnaderna.
2

Antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder

Arbetsgruppens förslag är oförändrat 11 ledamöter respektive en minskning till 9 ersättare.
Vi har föreslagit en minskning av ledamöter / ersättare enligt följande:
Kommunstyrelsen
Barn och Utbildning
Omsorg
Miljö och Bygg
Tekniska

11 ledamöter
11 ledamöter
11 ledamöter
9 ledamöter
9 ledamöter

7 ersättare
7 ersättare
7 ersättare
5 ersättare
5 ersättare

Även här vill vi peka på ansvar och engagemang. Att besluten skulle fattas på ett mindre
demokratiskt sätt i och med detta är för oss främmande. Möjligheten för 18 respektive 14
personer att kunna delta i varje möte och därigenom framföra åsikter finns ju kvar.
Signalen till Tanums medborgare är att de som är valda har ansvaret och tar detsamma.
För Miljö och Bygg kan en minskning av antalet ledamöter och ersättare även ge möjlighet till
att öka antalet möten under året inom samma kostnadsram. Detta skulle ge en bättre service åt
våra kommunmedborgare.

Hur påverkas mindre partier med vårt förslag?
Fördelningen av antalet ledamöter i styrelse och nämnder baseras på representationen i
fullmäktige.
Utan valteknisk samverkan har mindre partier (1 eller 2 KF-mandat) av egen kraft inte en
plats i styrelse / nämnd med förslagets 11 ledamöter / 9 ersättare. Med 3 KF-mandat är det
lottdragning om en plats.
Vid 9 ledamöter är situationen densamma för partier med 1, 2 eller 3 KF-mandat.
Mindre partier påverkas därför inte av vårt förslag på en minskning till 9 ledamöter i några
nämnder.
Med möjlighet till insynsplatser får mindre partier delta i kommunstyrelsens möten.
Som helhet har Tanums nämndorganisation + bolagen idag 65 + 65 = totalt 130 uppdrag för
ledamöter och ersättare. Vid alla möten kan ersättare delta och få arvode.
Därtill kommer uppdrag i valnämnd, valberedning, revision och i fonder.
Arbetsgruppens förslag innebär en minskning till 65 + 55 = totalt 120 uppdrag för ledamöter
och ersättare.
Vårt förslag innebär en minskning till 61 + 41 = totalt 102 uppdrag för ledamöter och
ersättare.
I övrigt ställer sig Moderaterna bakom det förslag som lämnats av den parlamentariska
gruppen.
2017-10-24

Lennart Larson
Lennart Larson/Gruppledare

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 222

Information från Samförvaltningen Kosterhavet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information från samförvaltningen Kosterhavet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 223

Information från räddningstjänstutskottet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information från räddningstjänstutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 224

Information från folkhälsorådet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information om folkhälsorådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 225

Information från brottsförebyggande rådet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information om brottsförebyggande rådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 226

KS 2017/0124-976

Information från Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 31 oktober 2017
Direktionen i korthet, protokoll från 26 oktober 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 227

KS 2017/0061-941

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017
Sammanfattning
Protokoll
Nr 14-18
Övriga
Nr 21
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara meddelandena anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-08

KS § 228

KS 2017/0072-941

Anmälan av delegationsbeslut 2017
Sammanfattning
Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor
Serveringstillstånd
Nr 43-44
Avtal
Nr 48-51
Övrigt
Nr 52-57
Räddningstjänsten
Nr 62-66
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara delegationsbesluten anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

34 (34)

