Protokoll

1 (23)

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KS 2019/0098

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Matsalen i Tanumskolan, kl 18.30–19.30

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Reimbert, Sofia, Sekreterare
Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef, kommunstyrelsen

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 5 april 2019, klockan 10.00

Paragrafer

39–53

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Ann-Marie Olofsson , § 39, 42

Claes G Hansson § 40,41, 43-53

Justerare
Birgitta Nilsson

Louise Thunström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-01

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-08

Datum då anslaget tas ned

2019-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KS 2019/0098

Beslutande ledamöter

Justerandes signaturer

2 (23)

Ann-Marie Olofsson, Ordförande (C), § 39, 42
Claes G Hansson, Ordförande (M) § 40,41, 43-53, vice ordf. § 39, 42
Ronny Larsson, Andre vice ordförande (S)
Liselotte Fröjd (M)
Hans Schub (M)
Lennart Larson (M)
Ida Östholm (M)
Alf Johansson (M)
Birgitta Nilsson (M)
Agne Andrésen (M)
Ulf Bertilsson (M)
Kristina Frigert (M)
Karolina Aronsson Tisell (C)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Håkan Elg (C)
Lars Olrog (C)
Roger Wallentin (C)
Kajsa Mattsson (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Benny Svensson (L)
Linnea Hedemyr-Litmanen (L)
Berndt Hansson (KD)
Louise Thunström (S)
Oskar Josefsson (S)
Ida Jakobsson (S)
Roger Friberg (S)
Magnus Roessner (S)
Ann-Christin Antonsson (S)
Ramona Cully (S)
Annette Hellberg (V)
Michael Halvarsson (MP)
Lars-Erik Borg (SD)
Roar Olsen (SD)
Rolf Trohne (SD)
Ingrid Klingspor (M), tjänstgörande ersättare
Catarina Bertilsson (M), tjänstgörande ersättare
Christian Mattsson (L), tjänstgörande ersättare
Ronny Kallin (S), tjänstgörande ersättare
Andreas Johansson (V), tjänstgörande ersättare
Christian Askros (SD), tjänstgörande ersättare
Kristina Borg (SD), tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KS 2019/0098

3 (23)

Innehåll
Ärende

Sida

Ordförande under mötet

4

Val av justerare

5

Medborgarförslag om uppgraderingsbehov av vägen mellan Grebbestad och Havstenssund

6

Svar på motion från socialdemokraterna (S) om att alla skolor och förskolor ska ha brandväggar som
skyddar mot porr och våldsamma sidor på nätet

7

Finansrapport september-december 2018

10

Räddningstjänstens taxor för 2019

11

Riktlinjer för exploateringsavtal

12

Digitaliseringsstrategi

13

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019

16

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019

17

Redovisning av obesvarade motioner 2019

18

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägar underteckna borgensförbindelser som beslutats av
kommunfullmäktige 2019-2022

19

Redovisning av utbetalt partistöd för 2018

20

Utbetalning av partistöd 2019

21

Val efter Ann-Lis Kjellberg Olsson (L) av ny huvudman i Sparbanken Tanum

23

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 39

Ordförande under mötet
Sammanfattning av ärendet
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de godkänner att förste vice
ordförande leder sammanträdet under kvällen och finner att
kommunfullmäktige godkänner detta. Vid ärenden där det kan förväntas
votering tar ordförande över ordförandeklubban.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 40

Val av justerare
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Nilsson (M) och Louise Thunström (S) valdes att justera
protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

5 (23)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 41

KS 2019/0140-351

Medborgarförslag om uppgraderingsbehov av vägen
mellan Grebbestad och Havstenssund
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om uppgraderingsbehov av vägen mellan Grebbestad
och Havstenssund har lämnats in till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2019
Medborgarförslag
Yrkanden
Lennart Larson (M) föreslår avslag på medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 42

KS 2018/0226-600

Svar på motion från socialdemokraterna (S) om att alla
skolor och förskolor ska ha brandväggar som skyddar
mot porr och våldsamma sidor på nätet
Sammanfattning av ärendet
En motion från Socialdemokraterna har inkommit med förslag att skolor och
förskolor i Tanum ska ha brandväggar som skyddar mot porr och
våldsamma sidor.
Frågan kring pornografi/våldsfilter kan upplevas som enkel. Självklart ska
vuxenvärlden skydda barn och ungdomar från dylikt. Vid närmare analys
visar sig frågan vara oerhört komplex och ger sannolikt inte avsedd effekt
och riskerar att skapa andra följdproblem vilket problematiseras i skrivelse
från förvaltningen.
Skolverket föreskriver hur arbetet ska bedrivas på området och
Skolinspektionen beskriver hur brister i undervisningen kan förbättras. Detta
tillsammans med den forskning som finns på området samt underlag från
Ungdomsteamet i Tanums kommun kommer att ligga till grund för
kompetensutveckling inom området som en alternativ åtgärd till filter.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ge avslag på motionen.

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 27 november 2018, § 80
föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge avslag på motionen om att skolor och förskolor i Tanums kommun
ska ha brandväggar som skyddar mot porr och våldsamma sidor

Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomlysning och ta fram en
strategi för att barn och elever inte utsätts för våld, porr och sexuellt våld via
nätet
att uppdra åt förvaltningen att redovisa kostnader för inköp, drift och skötsel
för Netclean för att stoppa barnpornografi
att uppdra åt förvaltningen att redovisa hur skolan kan arbeta för att öka
kvaliteten i sex -och samlevnadsundervisning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019 att barn- och
utbildningsnämnden på kommunstyrelsen sammanträde den 28 augusti ska
informera om genomlysning och strategi i frågan
Beslutsunderlag
Motion från Ida Jakobsson (S) daterad 19 mars 2018
Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2018
Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 27 november 2018
kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2019, § 13
Yrkanden
Yrkanden
Ida Jakobsson (S) föreslår bifall till motionen i sin helhet (avslag till
beredningsförslaget)
Ida Östholm (M) föreslår avslag på motionen (bifall till beredningsförslaget)
Louise Thunström (S) föreslår bifall till motionen i sin helhet (avslag till
beredningsförslaget)
Karolina Aronsson Tisell (C) föreslår avslag på motionen (bifall till
beredningsförslaget)
Benny Svensson (L) föreslår avslag på motionen (bifall till
beredningsförslaget)
Yttrande
Ronny Larsson (S) yttrar sig
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Votering är begärd och ska genomföras
Ordförande redogör för tänkt omröstningsordning:
ja-röst för bifall till beredningsförslaget
nej-röst för bifall till motionen i sin helhet
Omröstningsordnignen godkänns av kommunfullmäktige.
Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster och 10-nej röster beslutar kommunfullmäktige enligt
beredningsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

att avslå motionen om att skolor och förskolor i Tanums kommun ska ha
brandväggar som skyddar mot porr och våldsamma sidor
Reservationer
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig skriftligen mot
beslutet
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Motionären

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 43

KS 2018/0003-903

Finansrapport september-december 2018
Sammanfattning av ärendet
Finansrapport ska upprättas och lämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige varje tertial, enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen
antagit för likviditetsförvaltning och finansiering.
Finansrapport för perioden september till december har upprättas.
Kommunens medelränta på låneskulden uppgår till 2,84 %. Under hela 2018
har kommunens låneskuld till kreditinstitut ökat med totalt 30 mkr.
Avstämning visar att kommunen följer riktlinjerna enligt finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2019
Finansrapport för perioden september till december 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga finansrapporten till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 44

KS 2019/0084-176

Räddningstjänstens taxor för 2019
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har en av kommunfullmäktige fastställd taxa för diverse
serviceuppdrag, automatlarmasanslutningar, nyckelförvaring och felaktiga
automatlarm. Räddningstjänsten har också en timtaxa för handläggningen i
bygg och tillsynsprocessen.
Nuvarande beräkningsmodell och taxa omarbetades enligt SKL s modell
2018 och antogs av KF 2018-03-26. Taxan skall justeras årligen och efter
avstämning med kommunens ekonomienhet skall värdet höjas med 2 %.
Beslutsunderlag
Bilaga Taxor 2019
Bilaga Taxetabeller
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för den myndighetsutövning och tillståndsgivning
räddningstjänsten bedriver enligt bilaga Taxetabeller,
att anta taxa för räddningstjänstens avgifter för service och tjänster
enligt bilaga Taxor 2019,
att anta att räddningschefen få besluta om undantag i särskilda skäl från
denna taxa och då debitera enligt särskild kostnadsredovisning.
Beslutet skickas till
Räddningschefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 45

KS 2019/0114-210

Riktlinjer för exploateringsavtal
Sammanfattning av ärendet
Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare och ingås mellan parterna då det är byggherren eller
fastighetsägaren som äger den mark som ska bebyggas. Syftet med
exploateringsavtalet är att så långt det är möjligt säkerställa att en detaljplan
kan antas och genomföras med dess intentioner och att i olika avseenden
reglera parternas åtaganden i samband med detta. Avtalet är också ett
verktyg för kommunen för att få ersättning för de kostnader som kommunen
har med anledning av exploateringen. En kommun som avser ingå
exploateringsavtal måste ha riktlinjer för exploateringsavtal.
Gällande riktlinjer för exploateringsavtal är daterade med anledning av de
ändringar som genomförts i plan- och bygglagen. Nya riktlinjer har tagits
fram med utgångspunkt i den nya lagtexten samt utifrån det förhållningssätt
kring exploatering som föreligger i Tanums kommun. Vid formulering av
riktlinjerna har särskild hänsyn till de många mindre exploatörer som
verkar, eller överväger att verka, inom kommunen tagits. Riktlinjerna ska
underlätta för den som vill exploatera inom kommunen genom att tydliggöra
de möjligheter och krav som ställs vid en exploatering just här. Riktlinjerna
förtydligar att utgångspunkten är att varje exploatering ska bära sina egna
kostnader och bidra till nödvändig infrastruktur i skälig omfattning.
Riktlinjerna innebär även att möjligheten för kommunen att vidaredebitera
kostnader på statlig infrastruktur, sk. medfinansieringsersättning,
tydliggörs.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för exploateringsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjerna för exploateringsavtal
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 46

KS 2019/0187-942

Digitaliseringsstrategi
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi,
kompetensförsörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt
att möta utmaningarna är att utveckla kommunens service och verksamhet
med hjälp av digitalisering.
Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala
strategier och handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra
inriktningen på Tanums kommun digitaliseringsarbete har
digitaliseringsstrategin tagits fram.
Strategin ska ge vägledning till kommunens förtroendevalda och chefer när
beslut gällande digitalisering ska fattas. Strategin ska vara vägledande för
chefer och medarbetare vid planering och genomförande av
digitaliseringsinitiativ.
Kommunfullmäktige fastställer mål och strategi för kommunens
digitalisering. Strategin revideras var femte år. Kommunövergripande
digitaliseringsinitiativ ingår ordinarie verksamhetsplanering och beslutas av
kommunstyrelsen. Nämndspecifika digitaliseringsinitiativ ingår i ordinarie
verksamhetsplanering och beslutas av respektive nämnd.
Strategiska mål
•

Digitala tjänster erbjuds när det är möjligt. Valet av tjänster baseras
på målgruppens behov och den nytta digitaliseringen medför.

•

Kommunens kärnverksamheter prioriteras i digitaliseringen.

•

Tanums kommun är en modern arbetsplats där information med rätt
säkerhet är tillgänglig oberoende av plats.

•

Medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig digital kompetens
för att hantera sina arbetsuppgifter.

Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi,
kompetensförsörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt
att möta utmaningarna är att utveckla kommunens service och verksamhet
med hjälp av digitalisering.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala
strategier och handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra
inriktningen på Tanums kommun digitaliseringsarbete har
digitaliseringsstrategin tagits fram.
Strategin ska ge vägledning till kommunens förtroendevalda och chefer när
beslut gällande digitalisering ska fattas. Strategin ska vara vägledande för
chefer och medarbetare vid planering och genomförande av
digitaliseringsinitiativ.
Kommunfullmäktige fastställer mål och strategi för kommunens
digitalisering. Strategin revideras var femte år. Kommunövergripande
digitaliseringsinitiativ ingår ordinarie verksamhetsplanering och beslutas av
kommunstyrelsen. Nämndspecifika digitaliseringsinitiativ ingår i ordinarie
verksamhetsplanering och beslutas av respektive nämnd.
Strategiska mål
•

Digitala tjänster erbjuds när det är möjligt. Valet av tjänster baseras
på målgruppens behov och den nytta digitaliseringen medför.

•

Kommunens kärnverksamheter prioriteras i digitaliseringen.

•

Tanums kommun är en modern arbetsplats där information med rätt
säkerhet är tillgänglig oberoende av plats.

•

Medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig digital kompetens
för att hantera sina arbetsuppgifter.

Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi,
kompetensförsörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt
att möta utmaningarna är att utveckla kommunens service och verksamhet
med hjälp av digitalisering.
Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala
strategier och handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra
inriktningen på Tanums kommun digitaliseringsarbete har
digitaliseringsstrategin tagits fram.
Strategin ska ge vägledning till kommunens förtroendevalda och chefer när
beslut gällande digitalisering ska fattas. Strategin ska vara vägledande för
chefer och medarbetare vid planering och genomförande av
digitaliseringsinitiativ.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

Kommunfullmäktige fastställer mål och strategi för kommunens
digitalisering. Strategin revideras var femte år. Kommunövergripande
digitaliseringsinitiativ ingår ordinarie verksamhetsplanering och beslutas av
kommunstyrelsen. Nämndspecifika digitaliseringsinitiativ ingår i ordinarie
verksamhetsplanering och beslutas av respektive nämnd.
Strategiska mål
•

Digitala tjänster erbjuds när det är möjligt. Valet av tjänster baseras
på målgruppens behov och den nytta digitaliseringen medför.

•

Kommunens kärnverksamheter prioriteras i digitaliseringen.

•

Tanums kommun är en modern arbetsplats där information med rätt
säkerhet är tillgänglig oberoende av plats.

•

Medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig digital kompetens
för att hantera sina arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag
Digitaliseringsstrategi 2019 – 2023
IT-chefens tjänsteskrivelse 2019-02-26
Kommunstyrelsens beslut 13 mars 2019, § 83
Yrkanden
Michael Halvarsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta digitaliseringsstrategin för Tanum kommun 2019 - 2023
Beslutet skickas till
IT-chef
Samtliga nämnder och bolag

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 47

KS 2019/0194-941

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019
Sammanfattning av ärendet
TN 2018/0151-351
Medborgarförslag om stationära cykelpumpar i Fjällbacka
ON 2018/0393-732
Medborgarförslag om förflyttning av utegymmet på Fjällbacka service
ON 2018/0292-730
Medborgarförslag om att ordna turer med minibuss till närliggande
livsmedelsaffärer för boende på Kalkåsliden
TN 2018/0149-351
Medborgarförslag om omstrukturering av hållplats vid Tanums
järnvägsstation
TN 2018/0150-351
Medborgarförslag om att iordningsställa gång- och cykelvägen nedanför
kyrkogården i Grebbestad
KS 2017/0636-267
Medborgarförslag om aktivitetsgym utanför Hedegården, Tanumshede
KS 2018/0412-442
Medborgarförslag om busshållplatser vid Riksvägen i Tanumshede
KS 2018-0479-600
Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2019
Bevarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 48

KS 2019/0195-941

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett
medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje
år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Detsamma gäller för medborgarförslag som ska beslutas i fullmäktige.
I nämndernas gemensamma reglemente framgår att nämnden två gånger per
år ska redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Beslutsunderlag
Sammanställning över obesvarade medborgarförslag
Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2019
kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2019, § 93
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 49

KS 2019/0196-941

Redovisning av obesvarade motioner 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett
medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje
år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Beslutsunderlag
Sammanställning över obesvarade motioner
Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2019
kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2019, § 95
Yrkanden
Louise Thunström (S) yrkar att redovisningen på ett tydligt sätt ska ange
vad som kommit fram vid beredningen när motionen inte kan behandlas
inom ett år.
Liselotte Fröjd (M) bifaller Louise Thunströms förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Louise Thunström med fleras
tilläggsyrkande var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt beredningsförslaget inklusive Louise Thunström med
fleras tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna, och
att redovisningen på ett tydligt sätt ska ange vad som kommit fram vid
beredningen när motionen inte kan behandlas inom ett år.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 50

KS 2019/0030-940

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägar
underteckna borgensförbindelser som beslutats av
kommunfullmäktige 2019-2022
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2019, § 91
Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som firmatecknare utse kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre
vice ordförande i förening med kommunchefen, kanslichefen eller HRchefen å kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser som beslutats
av kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 51

KS 2019/0063-941

Redovisning av utbetalt partistöd för 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015, § 101 om regler för
partistöd. I reglerna framgår det att partierna varje år ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. I 2 kap. 9 §
första stycket framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin.
Tillsammans med redovisningen ska även ett signerat granskningsintyg
lämnas in. En blankett för redovisningen av erhållet partistöd och
granskningsintyg har skickats ut till samtliga gruppledare.
Om ett parti inte lämnar in redovisning av erhållet partistöd med
granskningsintyg för 2018 kan kommunfullmäktige inte besluta om
utbetalning av partistöd för aktuellt parti 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inlämnad redovisning av erhållet partistöd med
granskningsintyg för 2018 avseende Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 52

KS 2019/0128-940

Utbetalning av partistöd 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015, § 101 om regler för
partistöd. Enligt reglerna ska partierna årligen lämna in en skriftlig
redovisning som visar att partistödet föregående år använts för ändamål som
anges i 2 kap. 9 § första stycket i kommunallagen.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 13 % av det
prisbasbelopp som gäller året före det år utbetalningen ska ske, per parti och
år, ett mandatstöd och ett utbildningsstöd. Mandatstödet motsvarar
grundstödet multiplicerat med antalet mandat i kommunfullmäktige, per år.
Utbildningsstödet är 700 kronor multiplicerat med antalet mandat i
kommunfullmäktige, per år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor. För 2019 blir då grundstödet
6000 kronor per part.
Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport för 2018
har lämnats in av Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag
Uträkning av partistöd
Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019
Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2019, § 90
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utbetala 86 400 kronor i partistöd för 2019 till Moderaterna i Tanum,
att utbetala 12 700 kronor i partistöd för 2019 till Miljöpartiet i Tanum,
att utbetala 59 600 kronor i partistöd för 2019 till Centerpartiet i Tanum,
att utbetala 26 100 kronor i partistöd för 2019 till Liberalerna i Tanum,
att utbetala 12 700 kronor i partistöd för 2019 till Kristdemokraterna i
Tanum,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

att utbetala 19 400 kronor i partistöd för 2019 till Vänsterpartiet i Tanum,
att utbetala 66 300 kronor i partistöd för 2019 till Socialdemokraterna i
Tanum och
att utbetala 39 500 kronor i partistöd för 2019 till Sverigedemokraterna i
Tanum.
Beslutet skickas till
Gruppledarna för kännedom
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen för utbetalning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-01

KF § 53

KS 2019/0179-111

Val efter Ann-Lis Kjellberg Olsson (L) av ny huvudman
i Sparbanken Tanum
Sammanfattning av ärendet
Ann-Lis Kjellberg Olsson (L) har den 21 februari 2019 skickat in en
avsägelse för sitt uppdrag som huvudman i Sparbanken Tanum.
Förslag till ny huvudman i Sparbanken Tanum är Christian Mattsson (L).
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 21 februari 2019
Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Ann-Lis Kjellberg Olsson (L) från uppdraget som huvudman i
Sparbanken Tanum, och
att till ny huvudman i Sparbanken Tanum utse Christian Mattsson (L) till
och med ordinarie Sparbanksstämma 2021
Beslutet skickas till
Christian Mattsson
Ann-Lis Kjellberg Olsson
Sparbanken Tanum

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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