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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS 2017/0034-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammanträdeslokal Bullaren i kommunhuset, Tanumshede, kl
08.30–12.00

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Dan Andersson, Folkhälsostrateg, § 154
Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef
Moa Leidzén, Planchef, § 148-150
Josefin Kaldo, Miljö- och byggnadschef, § 148-150
Jan Larsson, VD Tanums Hamnar AB, § 151
Marcus Staxäng, Utredare, § 152
Gunnar Ohlén, Räddningschef, § 152-153
Lennart Christensson, Barn- och utbildningschef, § 155-156
Sirene Johansson, Omsorgschef, § 155-157
Ulf Ericsson, Kommunchef
Marie-Louise Svensson, Sekreterare

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet

Paragrafer

145 - 166

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Fröjd
Justerare
Liselotte Fröjd

Håkan Elg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS 2017/0034-900

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)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Magnus Roessner (S)
Håkan Elg (MP)
Jan Andersson (S), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Hans Schub (M), ersättare
Birgitta Nilsson (M), ersättare
Rosita Jansson (M), ersättare
Jan Olsson (L), ersättare
Karolina Aronsson Tisell (C), ersättare
Ann-Christin Antonsson (S), ersättare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

Kommunstyrelsen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 145

KS 2017/0072-941

Anmälan av delegationsbeslut 2017
Sammanfattning
Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor
Serveringstillstånd
Nr 20-28
Övriga
Nr 17-19
Avtal
Nr 37-39
Räddningstjänsten
Nr 16-23
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara delegationsbesluten anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 146

KS 2017/0061-941

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017
Sammanfattning
Övrigt
Nr 10-14
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara meddelandena anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 147

KS 2017/0311-745

Permanent serveringstillstånd för The Harbour House,
Hamburgsund
Sammanfattning
Bryggan i Hamburgsund AB org. nr. 559094-7098 har ansökt om tillstånd
för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker.
Ansökan gäller servering till allmänheten året runt på The Harbour Hause
(f.d. Nolhåttens Krog) i Hamburgsund med tillhörande uteservering samt
cateringtillstånd.
Sökt serveringstid är kl. 11.00 – 03.00 fredag, lördag och vardag innan
storhelg och övriga dagar kl. 11.00 – 02.00.
Sökanden har lämnat in de handlingar som utredningen krävt. Ärendet har
varit på remiss hos berörda myndigheter.
Personer med betydande inflytande i serveringsrörelsen är Susanne Maxvall,
Felix Holmstedt, Oliver Holmstedt och Peter Holmstedt.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarens utredning daterad 6 juni 2017
Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att jml 8 kap 2 § Alkohollagen (AL) bevilja Bryggan i Hamburgsund AB
org. nr. 559094-7098 tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker
samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på The Harbour
House rest. nr. 1435 251 001 med tillhörande uteservering,
att jml 8 kap 4 § Alkohollagen (AL) bevilja Bryggan i Hamburgsund AB
org. nr. 559094-7098 tillstånd för catering av starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker samt mat till slutna sällskap året runt,
att jml 8 kap 19 § AL serveringstiden bestäms till kl. 11.00 – 02.00,
att jml 8 kap 19 § AL tillfälligt utökad serveringstid medges till kl. 11.00 –
03.00 fredag, lördag och vardag innan storhelg för både inne- och
uteserveringen under en prövotid av ett år t.o.m. den 2018-06-18,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

att infoga villkor om att fönster och dörrar ska hållas stängda då musik
spelas inomhus efter 23.00. Dock att in- och utsläpp av gäster får ske,
att infoga villkor om att ingen högtalarförstärkt musik får spelas på
uteserveringen efter kl. 23.00 och
att infoga villkoret om att högsta antal besökare på serveringsstället bestäms
till de antal som räddningstjänsten bedömer som högsta antal i sitt senaste
brand- och tillsynsprotokoll.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 148

KS 2017/0307-313

Godkännande av planlistan
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar ställning till vilka detaljplaner som ska vara pågående
två gånger om året. Detta sker i juni respektive december efter beredning i
plangruppen.
Förslaget till planlista har tagits fram i enlighet med ”handlingsplanen för en
tydlig och mer serviceinriktad planprocess med kortare ledtid och ökad
kvalitet”. Handlingsplanen anger bland annat att antalet pågående
detaljplaner ska förhålla sig till vad som effektivt kan handläggas utifrån
tillgängliga personalresurser vilket ger förutsättningar för kortare
handläggningstider. Följande förändringar har med anledning av
handlingsplanen genomförts:

Ärendet har bytt namn från prioritering av detaljplaner till planlistan då det
inte finns någon inbördes prioritering mellan de pågående detaljplanerna.
Kriterier för att värdera de pågående detaljplanernas betydelse finns inte
med.
Detaljplaner som medger verksamhetsmark och bostäder eller på annat sätt
är betydelsefulla för kommunen är pågående.
På planlistan ska endast detaljplaner som tecknat planavtal med miljö- och
byggnadsnämnden finnas med.

Förslaget till planlista har tagits fram med fokus att möjliggöra
verksamhetsmark samt att avsluta detaljplaner som kommit långt i
processen. Syftet är att få fram försäljningsbar tomtmark för verksamheter
som det idag är brist på. Syftet är också att planlistan på sikt ska nå målet
om att antalet pågående detaljplaner ska vara färre och anpassade i antal
efter vad som effektivt kan handläggas så att handläggningstiden, från när
en detaljplan startar till dess att den antas, blir kortare.

Fram till december när kommunstyrelsen ska ta ställning till vilka
detaljplaner som ska vara pågående under 2018 kommer planavdelningen att
informera miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott som ansvarar för att
planarbetet går i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

Beslutsunderlag
Planlista, daterad 2017-04-26
Plangruppens minnesanteckningar 10 maj 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna planlistan för perioden 1 juli t.o.m. 31 december 2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 149

KS 2017/0260-313

Planbesked Tanum Vik 1:105 m fl
Sammanfattning
Bohusläns Markutveckling inkom 2017-04-12 med en ansökan om att
upprätta en detaljplan för del av fastigheten Vik 1:105 med flera för att
möjliggöra en utveckling av cirka 40 bostäder i anslutning till Kämpersviks
samhälle. Inför beslut om planbesked har kommunstyrelsen översänt
ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen för yttrande.
Området ligger enligt ÖP 2030 inom Kämpersviks samhällsområde. Ny
bebyggelse på platsen bedöms kunna utgöra en naturlig komplettering av
Kämpersvik och bör underordna sig landskapet på samma sätt som
angränsande bebyggelse.
Sökanden har hos Trafikverket sökt och fått förhandsbesked gällande
väganslutning från fastigheten Vik 1:105 mot väg 163. Förhandsbeskedet
gäller under förutsättning att en ansökan om väganslutning inkommer inom
ett år från datumet för Trafikverkets yttrande och att förhållandena på
platsen inte har ändrats på sådant sätt att en annan bedömning måste göras.
Sammantaget bedömer miljö- och byggnadsförvaltningen att ansökan kan
ses som en naturlig komplettering till Kämpersviks samhälle. Miljö- och
byggnadsförvaltningen konstaterar att ansökan har stöd i kommunens
översiktsplan, ÖP 2030.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Yttrande från planavdelningen daterad den 7 juni 2017
Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om planbesked. Vid fortsatt planarbete ska följande
beaktas:
Vid all förändring ska hänsyn tas till Kämpersviks identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet och ska
utgöra en naturlig komplettering till Kämpersvik. Ny bebyggelse bör
underordna sig landskapet på samma sätt som angränsande bebyggelse.
Kontrasten mellan bebyggelsen och de omgivande bergen ska bevaras. Vid

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

placering och utformning ska de generella rekommendationerna i ÖP 2030
uppmärksammas.
Viktiga stråk och ytor för det rörliga friluftslivet och rekreation säkerställs.
Utrymme och nyttjanderätt för gång- och cykelväg ska säkerställas, i
synnerhet stråket som binder samman bebyggelse med befintlig
busshållplats på väg 163.
Inom ramen för detaljplanearbetet behöver områdets dagvattenhantering och
geotekniska förutsättningar utredas samt en naturvärdesinventering
genomföras.
I området finns fornlämningar, länsstyrelsen bör kontaktas i ett tidigt skede
för att klargöra om en exploatering direkt i anslutning till dessa är möjlig.
Val av huvudmannaskap.
Anpassa planområdesgräns för att innefatta det markområde som krävs för
exploatering, tillfartsväg, grönområde m.m.
En fastighetsutredning behöver utföras i ett tidigt skede.
Möjlighet för markåtkomst för utfart över annan fastighet bör utredas i ett
tidigt skede
Ansökan bedöms avse en ”medelstor åtgärd” i kommunens taxa för
prövning av planbesked. En detaljplan bedöms tidigast kunna antas 20252027.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 150

KS 2014/0548-314

Detaljplan Resö 8:69 m fl
Sammanfattning
Planområdet ligger på vägen ut mot Resö Hamn i höjd med infarten till
Valbostrand. Detaljplan för Resö 8:69 m fl syftar till att förtäta och skapa
nya byggrätter för bostäder.
Planområdet föreslås ha enskilt huvudmannaskap och angränsande vägar
förvaltas av Trafikverket samt samfällighetsförening. Området ligger inom
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp Genomförandet av
detaljplanen har varit beroende av att vattenkapaciteten på Resö byggs ut,
vilket påbörjades i vintras.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få några konsekvenser för
kommunen.
Kommunstyrelsen behandlade planen vid sitt sammanträde den5 november
2014, § 273. Kommunstyrelsen beslutade då att inte erinra över
planförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2017
Tjänsteskrivelse daterad 12 juni 2017
Planhandlingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte erinra över planförslaget
Beslutet skickas till
Planavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 151

KS 2017/0401-210

Nyttjanderättsavtal Väderöarna Transport AB,
förvaltare Tanums Hamnar AB
Sammanfattning
Ett förslag till nyttjanderättsavtal har upprättats mellan Tanum kommun och
Väderöarna transport AB. Avtalet omfattar en totalyta på 955 kvadratmeter
på del av fastigheten Tanum Hamburgsund 17:21. Området innefattas i de
mark- och vattenområden som Tanums Hamnar AB förvaltar.
Markägaren upplåter till nyttjanderättsinnehavaren rätt att utnyttja området
för att etablera och bibehålla knutpunkt och tilläggsplats för båtar som
trafikerar Väderöarnas värdshus och konferens och eller övriga brygg- och
båtsplatsändamål som stöder besöksnäringen i området.
Avtalet löper från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 december
2025.
Nyttjandeavgift utgår med 94 000 kronor per arrendeår. Nyttjandeavgiften
är indexreglerad.
Beslutsunderlag
Avtal
Tjänsteskrivelse daterad 12 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till nyttjanderättsavtal

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 152

Information om oljesanering
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information om läget kring oljesaneringen i
kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 153

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

2017-06-21

KS § 154

KS 2017/0381-114

Samverkansavtal med Polismyndigheten i Västra
Götaland samt åtgärdsplan 2017-2019
Sammanfattning
Kommunen och polisen har haft ett samverkansavtal sedan flera år tillbaka
som tagits fram av Brottsförebyggande rådet. I detta avtal ingår en
Åtgärdsplan som är den konkreta delen där åtaganden är specificerade.
Tidigare avtal har löpt under drygt ett år. Nytt för detta avtal är att det löper
under två år. De flesta åtgärderna är långsiktiga och finns med år för år, men
några är nya.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) behandlade ärendet vid sitt sammanträde
den 29 maj 2017.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal kommun-polis 2017-2019
Åtgärdsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Samverkansavtal kommun-polis 2017-2019 med åtgärdsplan
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg Dan Andersson
Ordförande brottsförebyggande rådet Louise Thunström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 155

KS 2017/0192-194

Revidering av handlingsplan för flyktingmottagning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog en ny handlingsplan för flyktingmottagning 20
april 2016 § 93. Sedan dess har situationen förändrats. Mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn är i stort sett obefintlig medan kommunen
under 2017, genom den så kallade bosättningslagen, ska ta emot 59 personer
som beviljats uppehållstillstånd. Kommunstyrelsen har utsett
förvaltningschefsgruppen till ny styrgrupp för flyktingmottagandet och
uppdragit åt kanslichefen, omsorgschefen och barn- och utbildningschefen
att ta fram förslag till ny handlingsplan.
Målet i den nya handlingsplanen är ändrat till att flyktingmottagandet i
kommunen ska vara god och ändamålsenlig med fokus på integration,
sysselsättning och egen försörjning. Handlingsplanen innehåller konkreta
åtgärder inom områdena integration, sysselsättning, arbete och utbildning,
egen försörjning samt boende.
Nya ändringar jämfört med tidigare handlingsplan är rödmarkerade, det som
är borttaget är överstruket medan det som är kvar är skrivet i svart text.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse den 22 mars 2017
Kommunstyrelsens beslut den 12 april 2017 § 79
Ny handlingsplan för flyktingmottagande 2017-2019
Kanslichefens tjänsteskrivelse den 8 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta handlingsplan för flyktingmottagande i Tanums kommun 2017 –
2019
att handlingsplanen ska följas upp i en särskild rapportering i samband med
delårsbokslut och bokslut
Beslutet skickas till
Kanslichefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 156

KS 2017/0332-194

Medel för flyktingmottagande, omdisponering
Sammanfattning
I juni 2016 beviljade kommunstyrelsen medel för ett antal aktiviteter och
tjänster för att ge förutsättningar för effektiv och god flyktingmottagning
och integration. Detta finansierades av de specialdestinerade medel för
flyktingmottagning kommunen fick av staten i slutet av 2015 och som var
avsedda för åren 2015 och 2016. Flera av dessa tjänster rekryterades först
under hösten 2016, varför inte lika stor del som planerat nyttjades under
2016. För att få en långsiktighet i arbetet bör vissa av tjänsterna förlängas
till 2017-12-31.
Situationen gällande flyktingmottagandet är annorlunda idag jämfört med
förra året då medlen delades ut. Förutom god mottagning och integration är
möjligheten att ordna egen sysselsättning och försörjning central. En
prioritering av vilka medel som ska kunna användas även sista halvåret
2017 behöver därför göras utifrån detta. Frågan har diskuterats i
förvaltningschefsgruppen, numera styrgrupp för flyktingfrågor.
Praktiksamordnare, integrationsutvecklare, kurator och bovärd TBAB är de
åtgärder till vilka återstående medel bör kunna nyttjas under hela 2017.
Utöver detta bör en ny åtgärd, extratjänster, tilldelas medel. Extratjänster är
en ny åtgärd för att öka möjligheten till sysselsättning och egen försörjning.
Det är ett stöd från Arbetsförmedlingen som innebär att en arbetsgivare får
ekonomiskt stöd om man anställer en person som exempelvis är nyanländ.
Tjänster kan finnas inom sjukvård, skola, äldrevård, barnomsorg och
funktionshinder. Extratjänst ska ses som extra resurs och ersätter inte
ordinarie arbetskraft. Som mest ges ett bidrag på 1 140 kr per arbetad dag.
För Tanums del kan extratjänster bidra till både sysselsättning och egen
försörjning för nyanlända och som en del i vår kompetensförsörjning.
Förvaltningschefsgruppen bedömer att det är realistiskt med 10-20 tjänster
inom kommunen. Beräknad kostnad per person och år för anställningar som
innefattar ob-ersättning är 19 tkr utöver bidragsdelen. Kostnaden för 20
extratjänster uppgår alltså till 380 tkr per år. Åtgärden faller väl i linje med
kommunens fokus på sysselsättning och försörjning.
Totalt återstår ca 2 500 tkr för 2017. En diskussion om behoven framåt och
hur det ska handhas hanteras av budgetberedningen för 2018.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse den 8 juni 2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fördela medel från specialdestinerade medel för flyktingmottagning
enligt följande:
bovärd TBAB
extratjänster
integrationsutvecklare
praktiksamordnare
kurator
Summa:

100 tkr
380 tkr
140 tkr
475 tkr
429 tkr
1 524 tkr

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Tanums Bostäder AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 157

KS 2017/0299-700

Rekommendation från SKL att stärka utveckling och
kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade i januari 2017 att
rekommendera samtliga kommuner i Sverige att anta en rekommendation
för hur arbetet med ökad kvalitet nattetid i äldreboenden ska bedrivas.
För att stärka och utveckla kvaliteten nattetid rekommenderas kommunerna
att arbeta inom fyra övergripande områden:
Koll på läget
Planera utifrån individens behov
Ledarskap
Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
Omsorgsnämnden har fått ärendet på remiss. Omsorgsnämnden skriver att
rekommendationen från SKL är positiv för nämndens verksamhetsområde
då den belyser två viktiga frågor; dels hur arbetet med kvalitetsutveckling
nattetid på kommunens äldreboenden bör ske, dels hur arbetet med att
kommunövergripande skapa goda förutsättningar för kvalitetsutvecklingen
bör ske.
Av de fyra övergripande områden ligger tre områdena inom ramen för
omsorgsnämndens ansvarsområde; koll på läget, planera utifrån individens
behov och ledarskap. Där pågår redan idag ett arbete inom
omsorgsförvaltningen som ligger i linje med rekommendationen.
När det gäller det fjärde området; att ta fram en strategi för att utveckla
digitaliseringens möjligheter menar SKL i rekommendationen att det är ett
arbete som bör bedrivas kommunövergripande och att kommunstyrelsen
därför bör besluta om en strategi för digital utveckling. Strategin bör täcka
in bland annat infrastrukturfrågor, juridik, upphandling och standarder för
informationssäkerhet.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut den 18 maj 2017, § 38
Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2017
Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) inkommen
20 januari 2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Kvalitet i särskilt boende – SKLs rekommendation för arbete med
ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
Beslutet skickas till
Omsorgschef
Avdelningschef äldreomsorg och funktionshinder
Kommunstyrelsens stab

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 158

KS 2017/0005-903

Internkontrollplaner för samtliga nämnder anvisningar
2017
Sammanfattning
Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av
kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde. I planen skall ingå:
Riskanalys
Vad som skall granskas under året
Vilka reglementen, regler eller policys som berörs
Vem som är ansvarig för granskningen
När granskningen skall rapporteras till nämnden
Granskningsområden
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i
sin internkontrollplan. För 2017 är det följande områden:
Inköpsrutiner
Anställningsavtal
PuL-hantering
Jämställdhetsintegrering
Beslutsunderlag
Anvisningar för internkontroll 2017
Tjänsteskrivelse daterad 12 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta anvisningar för internkontroll 2017
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och revisionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 159

KS 2017/0363-961

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA
T, utbildnings- och introduktionsanställning, BUI,
arbetslivsintroduktion BAL T samt traineejobb T
Sammanfattning
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalförbundet om att
göra ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Samtliga avtal gäller tillsvidare och ändringarna gäller från och med 1 maj
2017.
Kort punktlista om ändringarna:
Samtliga avtal har fått bokstaven T för att förtydliga att de är
tillsvidareavtal.
Arbetstagaren har en skyldighet att anmäla bisyssla till arbetsgivaren.
Vad gällande arbetstid kan man nu teckna lokalt kollektivavtal om uttag av
övertid och mertid.
Särskilda ersättningar kommer räknas upp med 2,2 % 2017, 2,0 % 2018 och
2,3 % 2019.
Förhöjd OB-tillägg mellan 22-06 ska även utges natt mot helgdagsafton.
Övrigt finns att läsa i respektive avtal.
Beslutsunderlag
Cirkulär SKL
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal
att efter förhandlingsframställan från riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal i enlighet med det centrala protokollet eller, avseende
Bestämmelser för Traineejobb T, att lämna protokollsutdrag över beslutet
till berörd arbetstagarorganisation som begär det.
Beslutet skickas till
HR-specialisterna
Anna Edvardsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 160

KS 2017/0128-905

Motion om gratis wifi till invånare och besökare i
Tanums kommun
Sammanfattning
Clas-Åke Sörkvist (C) har lämnat in en motion om gratis/öppet wifi för
invånare och besökare i Tanums kommun. Kommunfullmäktige har beslutat
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Motion från Clas-Åke Sörkvist (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-15
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna motionen om gratis wifi till invånare och besökare i Tanums
kommun till ekonomi- och utvecklingsavdelningen för beredning och
förslag till beslut
Beslutet skickas till
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen
Motionären

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 161

KS 2017/0109-371

Motion från Magnus Roessner (S) om simhall i
Tanumshede
Sammanfattning
Magnus Roessner (S) skickade den 1 februari in en motion om simhall i
Tanumshede. Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017 §19 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beslutsunderlag
Motion från Magnus Roessner om simhall i Tanumshede
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 19
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-15
Yrkanden
Roger Wallentin (C), Lennart Larson (M), Louise Thunström (S) yrkar på
bifall till beredningsförslaget
Benny Svensson (L) yrkar avslag på motionen
Beslutsgång
Ordförande frågor på beredningsförslaget mot Benny Svenssons (L) förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna motion om simhall i Tanumshede till barn- och
utbildningsnämnden för synpunkter på förslaget och till och tekniska
nämnden med följande uppdrag:
Tekniska nämndens ges i uppdrag att ge en grovkalkyl på
investeringskostnaderna samt driftskostnaderna av en ny simhall enligt
motionärens förslag
Remissvar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 29 november 2017
Reservationer
Benny Svensson (L) reserverar sig mot beslutet, bilaga
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 162

KS 2017/0248-941

Öppettider
Sammanfattning
Service är en prioriterad fråga i Tanums kommun. Tillgänglighet och
öppettider är en central del i att förbättra servicen. Idag stänger kundcenter
kl 12.00 dag före röd dag. För att förbättra servicen till allmänheten bör
kundcenter stänga kl 16.30 även dessa dagar. Öppettiderna skulle då bli
08.00-16.30 alla vardagar inklusive lunchöppet. Att kundcenter har öppet
innebär att det behöver vara bemannat i de administrativa verksamheterna
dessa tider, förutom lunchtiden.
KSAU beslutade 1977-06-15 § 543 att växeln skulle stänga kl. 12.00 dag
före röd dag och att kommunkontorets personal fick ledigt när växeln
stängde. 1991 beslutades om nya öppettider för växeln och arbetstider för
förvaltningskontoren. Förslaget om utökade öppettider påverkar personalens
möjlighet till ledighet. Förlängda öppettider dag före röd dag, eller
upphävande av beslutet 1977, innebär att rätten till ledighet när växeln
stänger tidigare inte längre finns kvar. Sedan 2006 har Tanums kommun ett
flextidsavtal för kontorsanställda. Flexibel arbetstid innebär att man inom
fastlagda ramar kan förlägga sin arbetstid dels med hänsyn till arbetets och
samarbetets krav, dels med hänsyn till personliga önskemål. Verksamheten
har möjlighet att bemanna efter behov och personal kan därför ges möjlighet
att flexa om det fungerar för verksamheten. Med anledning av
flextidsavtalet gäller i praktiken inte längre besluten från 1991 trots att de
inte är upphävda.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2017-06-08
Protokoll från kommungemensam samverkan (KSG) 22 maj 2017
Skrivelser från personal daterad 29 maj 2017
Reservation från Vision daterad 23 maj 2017
Protokoll från MBL § 11 förhandling den 7 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att öppettiderna är vardagar 08.00-16.30 från och med 1 september 2017
att upphäva kommunstyrelsens beslut 1991-02-12 § 66, 1991-05-07 § 149

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

26 (32)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

att uppmana kommunstyrelsens arbetsutskott att upphäva sitt beslut 197706-15 § 543
Beslutet skickas till
Förvaltningarna
Personalkontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 163

KS 2017/0380-941

Ny organisation för kundcenter
Sammanfattning
Kundcenter startades 1 januari 2015 som ett led i att förbättra service,
tillgänglighet och bemötande. Kundcenter ska vara första vägen in till
kommunen och så många frågor som det är möjligt ska besvaras av där.
Servicemätningar visar att Tanums kommun förbättrat servicen markant
sedan införandet av kundcenter.
Idag finns kundcenter centralt och kundcenter förvaltning på Tedacthuset
som miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen
bemannar. En utvärdering av kundcenterorganisationen som gjordes
hösten/vintern 2016 visar att en ökad samordning mellan kundcenter centralt
och kundcenter Tedact skulle förbättra servicen. En gemensam organisation
skulle förtydliga kundcenters roll, ansvar och uppgifter. Samtidigt som
gränserna mot förvaltningarna förtydligas skulle även sårbarheten minska.
Kanslichef, teknisk chef och miljö- och byggnadschef har gett arbetsledaren för kundcenter centralt och samordnaren för kundcenter Tedact i
uppdrag att planera för en eventuell sammanslagning av verksamheterna.
En arbetsmiljökonsekvensbeskrivning har gjorts och samverkan med facken
har skett.
Beslutsunderlag
Rapport sammanslagning kundcenter centralt och kundcenter Tedact
Kanslichefens tjänsteskrivelse den 7 juni 2017
Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning inklusive åtgärdsplan och riskanalys
Kommungemensam samverkansgrupp (KSG) 12 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kundcenter centralt och kundcenter förvaltning på miljö- och
byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen slås samman till en enhet
under kommunkansliet från och med 1 september 2017
Beslutet skickas till
Kansliet, personalavdelningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 164

KS 2017/0085-940

Medborgarförslag om en förnyad och uppdaterad
flagga för Tanums kommun
Sammanfattning
Magne De Bruycker, Bullaren, har lämnat in ett medborgarförslag om en
förnyad och uppdaterad flagga för Tanums kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 § 17 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Magne De Bruycker daterat 22 januari 2017
Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2017, § 17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna medborgarförslaget till ekonomi- och utvecklingsavdelningen
för beredning, och
att förslag till svar senast ska redovisas på kommunstyrelsen den 25 oktober
2017
Beslutet skickas till
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 165

KS 2016/0605-941

Medborgarförslag om demokratiprojekt (förslag på
aktiviteter/utveckling/konst) i Hamburgsund (Skäret)
Sammanfattning
Jonas Nilsson, Hamburgsund har den 14 november 2016 skickat in ett
medborgarförslag om demokratiprojekt där invånarna i Hamburgsund får
lämna förslag på aktiviteter/konst/utveckling.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2017 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2017
Medborgarförslag daterad den 14 november 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna över medborgarförslaget till kommunkansliet för beredning och att
förslag till beslut senast ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde
i november 2017
Beslutet skickas till
Kanslichefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-21

KS § 166

KS 2017/0124-976

Information från Fyrbodals kommunalförbund 2017
Sammanfattning
Kommunstyrelsen informeras om Fyrbodals Kommunalförbund via
Liselotte Fröjd och via protokoll från direktionsmötet i korthet daterat 8 juni
2017
Beslutsunderlag
Direktionsmötet i korthet daterat 8 juni 2017
Tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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