Protokoll

1 (42)

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS 2019/0089-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Bullaresalen, kl 08.30–12.30

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef
Reimbert, Sofia, Sekreterare
Ericsson, Ulf, Kommunchef, § 105-117
Johnsson, Linus, Exploateringsingenjör, § 117
Johansson, PeO, Teknisk chef, § 118-120
Almén, Glenn, Vaktmästare, AME, § 120
Lindell, Evelina, Chef AME, § 120
Magnusson, Lina, Barn- och utbildningschef, § 120-123
Andersson, Agneta, HR-chef, § 122
Nordin, Irma, Folkhälsostrateg, § 126
Alkoholhandläggaren, § 134

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 15 april 2019

Paragrafer

103, 105–134

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Fröjd
Justerare
Oskar Josefsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-10

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

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS 2019/0089-900

2 (42)

Beslutande ledamöter

Liselotte Fröjd, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Hans Schub (M)
Lennart Larson (M)
Karolina Aronsson Tisell (C)
Benny Svensson (L)
Karl-Erik Hansson (C)
Oskar Josefsson (S)
Jan Andersson (S)
Ingrid Almqvist (S), tjänstgörande ersättare
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Birgitta Nilsson (M), ersättare
Ida Östholm (M), ersättare, Närvarande § 103, 105-134. Jäv § 134
Clas-Åke Sörkvist (C), ersättare
Berndt Hansson (KD), ersättare
Ann-Christin Antonsson (S), ersättare

Insynsplats

Berta Valenzuela (MP), Närvarande § 103,105-133
Jonas Pettersson (V), Närvarande § 103,105-133

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS 2019/0089-900

3 (42)

Innehåll
Ärende

Sida

Val av justerare

5

Bokslut 2018 för Tanums kommun (årsredovisning)

6

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för hela kommunens verksamhet per den 28 februari 2019

7

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsens verksamhet per den 28 februari 2019

8

Årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport och protokoll bolagsstämma för
Tanums Bostäder AB

9

Årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport och protokoll bolagsstämma för
Tanums Hamnar AB

10

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Rambo AB

11

Prövning om verksamhet varit förenlig med kommunala ändamål och kommunala befogenheter Tanums Bostäder AB

12

Prövning om verksamhet varit förenlig med kommunala ändamål och kommunala befogenheter Tanums Hamnar AB

14

Prövning om verksamhet varit förenlig med kommunala ändamål och kommunala befogenheter Rambo AB

15

Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst 2018

17

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

18

Plangruppens arbetsordning

19

Anläggningsarrende för minigolf- och tennisbana inom Fjällbacka 187:51 och 187:54

20

Slutredovisning projekt med löpande anslag 2018, tekniska nämnden

21

Förändring av taxa för utsättning i samband med byggnation

22

Strandstädning 2019, Västkuststiftelsen

23

Svar på motion om ökade öppettider inom barnomsorgen, Louise Thunström för Socialdemokraterna

25

Svar på motion från Ida Jakobsson (S) om kompetensförsörjning genom Campus Futura

27

Svar på remiss om kulturstrategi 2019

30

Redovisning av investeringsanslag Lokalanpassning inom barn- och utbildningsnämnden samt
omsorgsnämnden

31

Namnändring av Arne Joelssons minnesfond med tillägg stiftelse enligt registreringsbevis

32

Arbetsgrupp för handlingsplan mot våld i nära relationer

33

Anmälan av delegationsbeslut 2019

35

Meddelanden till kommunstyrelsen 2018

36

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS 2019/0089-900

4 (42)

Information från räddningstjänstutskottet

37

Information från folkhälsorådet

38

Information från brottsförebyggande rådet

39

Information från samordningsförbundet väst

40

Information från Fyrbodals kommunalförbund

41

Åtgärd avseende serveringstillstånd

42

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 103

Val av justerare
Sammanfattning av ärendet
Oskar Josefsson (S) valdes att justera protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

5 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 105

KS 2019/0183-903

Bokslut 2018 för Tanums kommun (årsredovisning)
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd
årsredovisning sin redovisning för 2018 till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Bokslut 2018
Balanserade överskott
Yrkanden
Roger Wallentin (C) föreslår att det tillförs en not i bokslutet angående
vindkraftspremien 1395 tkr: pengarna kan komma att användas i
miljöstrategiarbetet och/eller för kostnader med uppdatering av
vindbruksplanen. Att diskutera vidare i budgetarbetet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
beredningsförslaget inklusive tilläggsförslaget om en not i bokslutet och
finner att kommunstyrelsen beslutar så.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att nämndernas balanserade överskott balanseras i ny räkning år 2019, och
att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för år
2018
Beslutet skickas till
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

6 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 106

KS 2019/0001-923

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för hela
kommunens verksamhet per den 28 februari 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunen beräknas göra ett resultat på 10,9 mkr vilket är4,5 mkr sämre än
budget. Detta förklaras dels av ökad volym inom förskola och grundskola
och dels på grund av ianspråktagande av tidigare överskott inom
kommunstyrelsens verksamhet. Prognostiserat resultat innebär att
kommunen når sitt finansiella mål och klarar det kommunala balanskravet
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per den 28 februari 2019
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för hålla budget
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 107

KS 2019/0002-923

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
kommunstyrelsens verksamhet per den 28 februari
2019
Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och utvecklingskontoret har tagit fram förslag till
budgetuppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamhetsområde för
perioden 1 januari till 28 februari 2019.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning kommunstyrelsen feb 2019 text
Budgetuppföljning kommunstyrelsen feb 2019 siffror
Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

8 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 108

KS 2019/0259-978

Årsredovisning, revisionsberättelse samt
granskningsrapport och protokoll bolagsstämma för
Tanums Bostäder AB
Sammanfattning av ärendet
Tanums Bostäder AB har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2018. Årsredovisningen behandlades vid Tanums
Bostäders styrelsemöte den 14 mars 2019 och fastställdes vid
bolagsstämman den 27 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2 april 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga årsredovisningen och revisionsberättelse 2018 för Tanums
Bostäder AB till handlingarna
Beslutet skickas till
Tanums Bostäder AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 109

KS 2019/0258-978

Årsredovisning, revisionsberättelse samt
granskningsrapport och protokoll bolagsstämma för
Tanums Hamnar AB
Sammanfattning av ärendet
Tanums Hamnar AB har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2018. Årsredovisningen behandlades vid Tanums
Hamnars styrelsemöte den 15 mars 2019 och fastställdes vid årsstämman
den 27 mars 2019
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse (granskningsrapport)
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Årsredovisning Tanums Hamnar AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Tanums Hamnar
AB till handlingarna
Beslutet skickas till
Tanums Hamnar AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 110

KS 2019/0292-978

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för
Rambo AB
Sammanfattning av ärendet
Rambo AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för
2018. Årsredovisningen behandlas vid Rambos årsstämma den 26 april
2019.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Rambo AB till
handlingarna
Beslutet skickas till
RAMBO AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 111

KS 2019/0279-978

Prövning om verksamhet varit förenlig med
kommunala ändamål och kommunala befogenheter Tanums Bostäder AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
10 kapitlet i Kommunallagen 3 och 4 §§ pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i de
kommunala bolagen. I bolagsordning och ägardirektiv anges ändamålet och
syftet med bolagets verksamhet liksom att det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheter som gäller för bolaget. Reglerna i kommunallagen
om de kommunala principernas genomslag i bolagen har skärpts från och
med 1 januari 2013.
Kommunstyrelsen har ålagts skärpt uppsiktsplikt över bolagen vad det gäller
verksamhetens förenlighet med den kommunala kompetensen. De nu
gällande ägardirektiven och bolagsordningen fastställdes av
kommunfullmäktige i februari 2014.
Kommunstyrelsen kallar representanter för bolagets styrelse och
verkställande ledning till överläggningar om bolagets verksamhet och
ekonomi i samband med budget, bokslut och delårsrapporter.
Under 2018 har fyra sådana uppföljningsmöten genomförts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att den verksamhet som Tanums Bostäder AB har bedrivit under 2018 har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

12 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

Beslutet skickas till
Tanums Bostäder AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 112

KS 2019/0278-978

Prövning om verksamhet varit förenlig med
kommunala ändamål och kommunala befogenheter Tanums Hamnar AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
10 kapitlet i Kommunallagen 3 och 4 §§ pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i de
kommunala bolagen. I bolagsordning och ägardirektiv anges ändamålet och
syftet med bolagets verksamhet liksom att det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheter som gäller för bolaget. Reglerna i kommunallagen
om de kommunala principernas genomslag i bolagen har skärpts från och
med 1 januari 2013.
Kommunstyrelsen har ålagts skärpt uppsiktsplikt över bolagen vad det gäller
verksamhetens förenlighet med den kommunala kompetensen. De nu
gällande ägardirektiven och bolagsordningen fastställdes av
kommunfullmäktige i februari 2014.
Kommunstyrelsen kallar representanter för bolagets styrelse och
verkställande ledning till överläggningar om bolagets verksamhet och
ekonomi i samband med budget, bokslut och delårsrapporter.
Under 2018 har fyra sådana uppföljningsmöten genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att den verksamhet som Tanums Hamnar AB har bedrivit under 2018 har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna
Beslutet skickas till
Tanums Hamnar AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

14 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 113

KS 2019/0277-978

Prövning om verksamhet varit förenlig med
kommunala ändamål och kommunala befogenheter Rambo AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
10 kapitlet i Kommunallagen 3 och 4 §§ pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i de
kommunala bolagen. I bolagsordning och ägardirektiv anges ändamålet och
syftet med bolagets verksamhet liksom att det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheter som gäller för bolaget. Reglerna i kommunallagen
om de kommunala principernas genomslag i bolagen har skärpts från och
med 1 januari 2013.
Kommunstyrelsen har ålagts skärpt uppsiktsplikt över bolagen vad det gäller
verksamhetens förenlighet med den kommunala kompetensen. Tanums
kommun och övriga ägarkommuner har beslutat om ägardirektiv och
bolagsordning för Rambo AB.
Kommunstyrelsen kallar representanter för bolagets styrelse och
verkställande ledning till överläggningar om bolagets verksamhet och
ekonomi i samband med budget, bokslut och delårsrapporter.
Under 2018 har fyra sådana uppföljningsmöten genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att den verksamhet som Rambo AB har bedrivit under 2018 har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

15 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

Beslutet skickas till
Rambo AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 114

KS 2019/0273-978

Årsredovisning, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst
2018
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet väst har lämnat in årsredovisning och
revisionsberättelse för 2018. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse
Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för 2018, och
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet väst

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 115

KS 2019/0153-942

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting
Sammanfattning av ärendet
Regeringen tillsatte 2016 en särskild utredning med uppgift att göra en
översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting.
Uppdraget innefattade att se över om det nuvarande systemet i tillräcklig
grad fångar upp större samhällsförändringar samt att analysera
möjligheterna att förenkla utjämningen.
Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt
syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens
villkor, och att det finns ett genomgående behov av uppdatering av systemet
så att utjämningen mellan olika delar av landet förstärks.
Ekonomikontoret har tagit fram ett förslag till remissvar där Tanums
kommun i huvudsak ställer sig positiv till utredningens förslag. Det är dock
viktigt att utjämningssystemet utformas så att löpande uppdateringar ej ger
ett för stort utslag på enskilda kommuner. Stora förändringar enskilda år på
kostnadsutjämningen riskerar att betydligt försvåra
planeringsförutsättningarna för kommunerna
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Ekonomikontorets remissvar avseende översyn av kostnadsutjämning för
kommuner och landsting, SOU 2018:7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna remissvaret och översända det till Finansdepartementet
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 116

KS 2019/0044-940

Plangruppens arbetsordning
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 30 september 2015 en
arbetsordning för kommunstyrelsen. I arbetsordning definieras plangruppens
syfte och uppdrag.
Ett förslag till reviderad arbetsordning för plangruppen har framarbetats.

De huvudsakliga förändringarna i förslaget är att:
Plangruppen förslås bli styrgrupp vid översiktlig planering
En tydliggörande av plangruppens roll att vara ett forum där
kommunövergripande mark- och bostadsfrågor diskuteras

Plangruppens tidigare uppgift att bereda planbesked och planprioriteringar
till kommunstyrelsen överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut
om planbesked och planprioriteringar sker fortsatt i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019
Förslag till reviderad arbetsordning
Yrkanden
Hans Schub (M) föreslår bifall till förslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ny arbetsordning för plangruppen,

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereder planbesked och
planprioriteringar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 117

KS 2018/0336-250

Anläggningsarrende för minigolf- och tennisbana inom
Fjällbacka 187:51 och 187:54
Sammanfattning av ärendet
Sedan många år bedrivs minigolf och tennisverksamhet med stöd av arrende
på kommunens mark inom fastigheterna Fjällbacka 187:51 och 187:54.
Fjällbacka Tennis & Äventyrsgolf AB övertog under 2018 verksamheten
och arrenderar sedan 2018-05-03 området.
Arrendatorn planerar fortsatt utveckling av anläggningen och har under
hösten/vintern planerat för byggnation av en paddeltennisbana samt en
utvidgning av det ianspråktagna utrymmet för minigolfbana. Bygglov för
dessa åtgärder har sökts och hanteras av kommunens bygglovsavdelning i
ärende MBN 2019/211. Planerna har bl.a. inneburit att en mindre
arkeologisk undersökning genomförts. Utredningen fann inga spår av
arkeologisk betydelse vilket underlättar omdisponering inom området.
Arrendatorn vill för att säkerställa en rimlig finansiering av satsningen få en
längre upplåtelsetid. Föreslagen upplåtelsetid är ca 9,5 år. Därefter återgår
upplåtelsetiden till ett år i sänder. Utöver den förlängda upplåtelsetiden
medger avtalet vissa lättnader kring nyttjandet av området samt
förhållningsregler kring detta. Avtalet innehåller förtydliganden kring
skyltning samt en anpassning av arrendeavgiften i förhållande till det
tidigare arrendeavtalet.
Beslutsunderlag
Förslag till arrendeavtal med kartbilaga
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avtalsförslaget
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjören
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KS § 118

KS 2019/0188-903

Slutredovisning projekt med löpande anslag 2018,
tekniska nämnden
Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har granskat tekniska nämndens slutredovisning av
löpande investeringsanslag 2018 och meddelar att slutredovisningen från
tekniska nämnden stämmer med beviljade medel och redovisat belopp.
Utvecklad ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har granskat tekniska nämndens slutredovisning av
löpande investeringsanslag 2018 och meddelar att slutredovisningen från
tekniska nämnden stämmer med beviljade medel och redovisat belopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 1 april 2019
Sammanställning slutredovisning löpande anslag
Tekniska nämndens beslut 25 februari 2019 § 25
Bilaga till tekniska nämndens beslut 25 februari 2019 § 25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektens över- och underskott
ombudgeteras till 2019
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Akten
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KS § 119

KS 2019/0272-340

Förändring av taxa för utsättning i samband med
byggnation
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2011-06-20 § 47 ny plan- och bygglovstaxa.
Denna taxa berör också mät- och karttjänster, bland annat utsättning av
byggnader.
När kommunen utfärdat nybyggnadskarta över en fastighet, har utredning
och inmätning av fastighetens gränser utförts, och dessa är digitalt lagrade i
kommunens primärkarta.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 20 mars 2019, § 34. Tekniska
nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att reducera taxan för
utsättning av byggnader med 35 % i de fall situationsplanen utgörs av en av
kommunen utfärdad nybyggnadskarta.
Taxan för komplementbyggnad berörs ej av taxeändringen
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 20 mars 2019, § 34
Taxa för 2019
Tjänsteskrivelse från kansliet daterad 1 april 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att reducera taxan för utsättning av byggnader med 35 % i de fall
situationsplanen utgörs av en av kommunen utfärdad nybyggnadskarta.
Taxan för komplementbyggnad berörs ej av taxeändringen
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden för verkställighet
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KS § 120

KS 2019/0181-835

Strandstädning 2019, Västkuststiftelsen
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag är det kommunerna som ansvarar för städningen av stränder och
andra områden där allmänheten har tillgång, men när lagen skrevs hade man
ingen aning om hur stora de utifrån kommande skräpmängderna skulle bli.
Även en begränsad strandstädning kostar många miljoner årligen. För de
enskilda kommunerna, en del av dem tämligen små, blir kostnaderna en
betungande utgift.
Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det
gemensamma projektet Ren och Attraktiv kust i Bohuslän. Sedan 2019
omfattar samarbetsplattformen tolv kommuner då Kungsbacka kommun
också ingår i samarbetet. Projektet har bland annat syftat till att utveckla en
samverkans-plattsform för kustkommunerna kring strandstädningsarbetet
samt för att uppnå en hållbart finansierad miljö- och naturvårdsförvaltning
för kust och skärgård längs västkusten. En regional samverkansplattform
bidrar till en mer långsiktig och effektiv strandstädning.
I december 2018 genomfördes en enkätundersökning med syfte att samla
information om kommunernas tankar och önskemål inför kommande
strand-städning. Kommunerna ansåg att det behövs en sammanhållande
organisation och ett mellankommunalt samarbete. Kommunerna utryckte
också en önskan om att nuvarande organisation Ren Kust, att som en del av
Västkuststiftelsen samordnar, söker och fördelar beviljat anslag.
För 2019 är statliga medel avsatta för strandstädning. Av dessa medel kan
kommunerna längs Västkusten ansöka om upp till 17 miljoner kronor för att
stödja arbetet med att samla in och hantera plastavfall och annat avfall som
flutit i land på stränder vid havet. Förslaget innebär att kommunerna
gemensamt ansöker om 15,3 miljoner och uppdrar åt Västkuststiftelsen att
ansöka och fördela bidraget, samordna och administrera en utökad
strandstädning under 2019. Förslaget förutsätter en medfinansiering från de
tolv västkustkommunerna på minst 10 % av totalen och det förväntas att
nuvarande kommunala satsning på strandstädning inte reduceras.
Beslutsunderlag
Projektplan Västkuststiftelsen 2019
Överenskommelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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att tillsammans med övriga 12 västkustkommuner ingå i ett långsiktigt
regionalt samarbete och uppdrar åt Västkuststiftelsen att ansöka och fördela
bidraget, samordna och administrera en utökad strandstädning under 2019.
att kommunen bidrar med medfinansiering genom operativa städinsatser
att bidra i projektet med representanter till relevanta arbetsgrupper.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsenheten
Västkuststiftelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

24 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 121

KS 2017/0372-600

Svar på motion om ökade öppettider inom
barnomsorgen, Louise Thunström för
Socialdemokraterna
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utökade att öppettider för
barnomsorg. I motionen föreslås att öppettiderna generellt ska vara 06.0018.30 istället för som nu 06.30 till 18.30.
Barn- och utbildningsförvaltningen behandlade ärendet under 2018. Den 11
september 2018, § 53 beslutade barn- och utbildningsnämnden bland annat
föreslå kommunfullmäktige att inte införa generella öppettider mellan 06.00
och 18.30 men att i möjligaste mån anpassa tiderna efter föräldrarnas behov.
Detta innebär att man kan öppna kl. 06:00 om behovet finns men då ha
möjlighet att stänga kl. 18:00
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2018, § 118
återremitterade ärendet för vidare utredning.
Barn- och utbildningsnämnden har nu utrett frågan igen och beslutade den
26 mars 2019, § 22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionens första att-sats om att omgående utöka barnomsorgens öppettider
till 6.00-18.30 och att motionens andra att-sats anses vara besvarad i och
med att barn- och utbildningsförvaltningen vid bland annat nybyggnation
samt vid planering av den pedagogiska omsorgen
(familjedaghemsverksamheten) kommer att beakta arbetsmarknadens och
föräldrars förändrade behov av barnomsorg.
Beslutsunderlag
Motion från Louise Thunström (S)
Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2017
Yrkanden
Oskar Josefsson (S) föreslår bifall till motionen som helhet.
Benny Svensson (L) föreslår bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionens första att-sats om att omgående utöka barnomsorgens
öppettider till 6.00-18.30 och
att motionens andra att-sats anses vara besvarad i och med att barn- och
utbildningsförvaltningen vid bland annat nybyggnation samt vid planering
av den pedagogiska omsorgen (familjedaghemsverksamheten) kommer att
beakta arbetsmarknadens och föräldrars förändrade behov av barnomsorg.
Beslutet skickas till
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
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KS 2017/0684-607

Svar på motion från Ida Jakobsson (S) om
kompetensförsörjning genom Campus Futura
Sammanfattning av ärendet
Ida Jakobsson har för Socialdemokraterna i Tanum lämnat in en motion om
kompetensförsörjning av barnskötare och undersköterskor genom campus
Futura. I motionen framgår att man vill satsa på gymnasiet och yrkesvux på
Campus Futura och att man öppnar för antagning till barn- och
fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet på Campus Futuras
gymnasium och yrkesvux. De som antas till dessa program ska erhålla
tillsvidareanställning på heltid som barnskötare eller undersköterska i
Tanums kommun när de slutfört och fått betyg minst godkänd examen på
hela utbildningsprogrammet under förutsättning att den studerande är bosatt
i Tanums kommun.
Det finns även en önskan om att yrkesvux eleverna erbjuds startpaket för
körkortsutbildning på likartat sätt som gymnasieelever.
Utvecklad ärendebeskrivning
Utifrån aktuell fakta från Futura finns det 18 elever som håller på att
utbildas till barnskötare och elevassistenter, alla 18 elever är boende i
Tanums kommun. De kommer att gå ut sin utbildning i januari 2020. Av
dessa 18 elever arbetar 9 elever på förskolor i kommunen och en jobbar på
förskola i Strömstad. Det finns planer på att till hösten starta ytterligare en
klass på 1,5 år + en klass på 2,5 år med förstärkt svenska.
På Vård och omsorgsutbildningen finns 29 elever, varav 3 kommer från
Strömstad och studerar utifrån samarbetet med Strömstad inom Vård och
omsorgscollege, och en student är från annan kommun övriga är boende i
Tanums kommun.
Vård- och omsorgsutbildning erbjuds på tre perioder alternativt fem
perioders utbildning (inkl. förstärkt svenska). Ett lokalt Vård och
omsorgscollege har nyligen startats upp och den befintliga Vård-och
omsorgsutbildningen har certifierats och därmed fått en kvalitetssäkring.
Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan Tanum och Strömstads
kommuner. Syftet är att trygga personalförsörjningen och kunna erbjuda en
kvalitetssäker utbildning för undersköterskor i närområdet. En samverkan
har skapats kring utbildningen mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare
och fackförbundet Kommunal. Avdelningschef från Tanums kommun är
ordförande i styrgruppen för det lokala Vård och omsorgscolleget. Kopplat
till utbildningen finns handledare på praktikplatserna och även dessa
handledare får en handledarutbildning som uppnår kraven för Vård och
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omsorgscollege. Elever som har en utländsk utbildning får en chans att
validera gamla kunskaper. Även medarbetare i kommunen som har lång
erfarenhet kan validera sina kunskaper.
I motionen finns ett förslag att personer som antas till aktuella program ska
erhålla tillsvidareanställning på heltid som barnskötare eller undersköterska
i Tanums kommun när de slutfört och fått betyg minst godkänd examen på
hela utbildningsprogrammet. De som antas ska vara bosatta i Tanums
kommun.
Av de elever som går Vård och omsorgsutbildningen är några redan
tillsvidareanställda i kommunen. Skulle samtliga elever som studerar på
Vård- och omsorgsutbildningen tillsvidareanställas skulle det behövas ett
stort antal vakanta tillsvidareanställningar. Enligt Omsorgsförvaltningens
beräkningar finns inte detta att erbjuda.
Inom Barn och utbildningsförvaltningen finns inte heller tillräckligt många
vakanta tillsvidaretjänster som barnskötare för att kunna täcka behovet för
dem som inte redan jobbar i Tanums kommun.
En viktig faktor som har betydelse i sammanhanget är den
rekryteringsprocess som tillämpas i Tanums kommun.
Rekryteringsprocessen syftar till att upprätthålla en hög kvalitet i urvalet
och att kunna nå grupper med rätt kompetens. I exempelvis
Omsorgsförvaltningens kompetensplan för 2019 framgår att man vill öka
antalet anställningsbara personer med rätt kompetens. Tanums kommun
tillämpar professionella rekryteringsrutiner och detta innebär att man inte
kan anställa personer enbart med utgångspunkt i en relevant utbildning utan
att först ha gjort ett gediget urvalsarbete om lämplighet för
arbetet. Därutöver gäller att innan rekrytering blir aktuell tas alltid hänsyn
till Lagen om anställningsskydd (LAS). Detta innebär att personal som
anmält intresse för företräde till tjänster tillfrågas innan extern anställning
blir aktuell.
En kompetensstrategi antogs av Kommunstyrelsen KS 2018-04-11 där
uppdrag gavs till förvaltningarna att formulera kompetensförsörjningsplaner
inom resp. verksamhetsområde. Det finns många insatser som planeras inom
resp. nämnds område för att stärka kompetensförsörjningen i stort.
Sammanfattning
Motionen anses besvarad genom de skäl som lyfts fram och föranleder
därför ingen åtgärd. De aktuella förvaltningarna inom Tanums kommun har
inte tillräckligt många vakanta tillsvidareanställningar som kan matcha
antalet färdigutbildade elever/år. Kommunen kan inte heller särbehandla
personer som är bosatta i Tanums kommun framför andra sökande som
kommer från andra delar av upptagningsområdet. Tanums kommun arbetar
utifrån en rekryteringsprocess för att kunna anställa medarbetare med rätt
kompetens och lämplighet.
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Omfattande åtgärder planeras i förvaltningarnas kompetensplaner.
Den del i motionen som avser ett grundpaket i körkortsutbildning är en
fråga för Barn- och utbildning och innebär en kostnadsökning för
utbildningar.
Beslutsunderlag
Motion 2017-12-18
Kommunfullmäktiges beslut den 15 januari 2018 § 6
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-28 § 38
Svar på motion 2018-04-24
Personalutskottets beslut 2018-05-02 § 7
Svar på motion den 26 mars 2019
Yrkanden
Oskar Josefsson (S) förselsår bifall till motionen i sin helhet
Hans Schub (M) Roger Wallentin (C) och Benny Svensson (L) föreslår
bifall till beredningsförslaget
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Beslutet skickas till
Motionären
Förvaltningschefer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

29 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 123

KS 2019/0190-640

Svar på remiss om kulturstrategi 2019
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till kulturstrategi
som skickats på remiss till bland annat kommunstyrelsen. Förslaget till
strategi är framtaget av kultur- och fritid i samverkan med kulturaktörer i
kommunen. Barn- och utbildningsnämnden önskar svar på remissen senast
15 april 2019.
Visionen i kulturstrategin är att skapa stolthet och sänka trösklar kring
deltagande i kulturlivet, att vi ser till att kultur i olika former och uttryck når
alla invånare och alla delar av kommunen. Vi är alltid aktiva ambassadörer
får vår kultursektor och vi ska stötta och främja produktionen av
verksamheter och utbud av hög kvalitet som skapas lokalt men som sprids
internationellt.
Strategin omfattar områdena arrangörsutveckling, stöd till arrangemang och
föreningar, verksamhetsstöd genom uppdrag, utbud av barn- respektive
vuxenkultur, skapande skola-insatser, marknadsföring, insatser i kommunal
regi, gestaltad livsmiljö och konst i offentlig miljö, musik- och kulturskola,
folkbibliotek samt lov- och fritidsverksamhet.
Beslutsunderlag
Förslag till kulturstrategi 2019
Kanslichefens tjänsteskrivelse den 25 mars 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Kommunstyrelsen påtalar vikten av att stötta kulturarrangemang som
anordnas av föreningar framför att ordna kulturarrangemang i kommunal
regi. Strategin är omfattande och kommunstyrelsen förutsätter att strategin
kan uppfyllas inom barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ramar.
Gällande gestaltad livsmiljö och konst i offentlig miljö bör berörda
förvaltningar och bolag ingå i arbetet med att ta fram en handlingsplan. I
övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot kulturstrategin.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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KS § 124

KS 2018/0229-903

Redovisning av investeringsanslag Lokalanpassning
inom barn- och utbildningsnämnden samt
omsorgsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden av
investeringsanslag för lokalanpassning 2018 avseende Bun och Omsorg.
Slutredovisningen från tekniska nämnden stämmer med beviljade medel och
redovisade belopp.
Investeringsanslagens överskott från 2018 uppgår för lokalanpassning Bun
till 488 311 kr samt för lokalanpassning Omsorg till 1 406 878 kr.
Investeringsanslagens överskott ombudgeteras till 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2 april 2019
Tekniska nämndens beslut 25 februari 2019 § 24
Bilaga till tekniska nämndens beslut 25 februari 2019 § 24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektens överskott
ombudgeteras 2019
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Akten
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KS § 125

KS 2019/0244-978

Namnändring av Arne Joelssons minnesfond med
tillägg stiftelse enligt registreringsbevis
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har skickat registreringsbevis avseende Arne Joelssons
Minnesfond till Tanums kommun. Tillsammans med registreringsbeviset
uppmanar länsstyrelsen kommunen att lägga till stiftelse i namnet på Arne
Joelssons minnesfond.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2019
Skrivelse om stiftelsen registrerade uppgifter 12 mars 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra namn på Arne Joelssons minnesfond till Stiftelsen Arne Joelssons
minnesfond
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
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KS § 126

KS 2019/0151-972

Arbetsgrupp för handlingsplan mot våld i nära
relationer
Sammanfattning av ärendet
Definition:
”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller
kränker försöker påverka annan person att göra något mot sin vilja eller
avstå att göra något den vill” (Per Isdal; Alternativ til vold).
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem som
Tanums kommun behöver arbeta mer långsiktigt med. Omkring var femte
person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära
relation (BRÅ, 2014).
Fyrbodals kommunalförbund gjorde 2015–2016 en kartläggning av arbetet
mot våld i nära relationer i kommunernas socialtjänst. Resultatet påvisade
stora skillnader mellan kommunerna. Med anledning av detta gav
Närsjukvårdsgruppen i Tanum hösten 2016 i uppdrag till tidigare
folkhälsostrateg att bilda en arbetsgrupp och ta fram en handlingsplan ”Våld
i nära relationer – Handlingsplaner i Tanum” för interna och externa
aktörer. Inom omsorgsförvaltningen samt barn- och
utbildningsförvaltningen har arbetet fortsatt. Däremot saknas en
övergripande inriktning och implementering för arbetet mot våld i nära
relation i Tanums kommun. Vidare finns det ett behov av en
kommunövergripande handlingsplan för arbetet mot våld i nära relation i
Tanums kommun och att insatsområden specificeras.
Inriktning:
Tanums kommun – fritt från våld i nära relationer
Folkhälsorådet beslutade vid sitt möte 190305 att anta föreslagna förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 feb 2019
Processkarta våld i nära relation
Förtydligande information om föreslagna insatsområden
Våld i nära relationer – Handlingsplaner i Tanum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
att anta föreslagen inriktning som ska gälla i Tanums kommun.
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att ställa sig bakom folkhälsorådets beslut att ge folkhälsostrategen i
uppdrag att bilda en arbetsgrupp och tillsammans med denna arbeta fram en
övergripande handlingsplan för Tanums kommun.
Beslutet skickas till
Folkhälsorådets ordförande
Folkhälsostrategen
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34 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 127

KS 2019/0066-941

Anmälan av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor
Avtal
Nr 21
Serveringstillstånd
Nr 8
Räddningstjänsten
Nr 57-72
Övrigt
Nr 4-5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara delegationsbesluten anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

35 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 128

KS 2019/0067-941

Meddelanden till kommunstyrelsen 2018
Sammanfattning av ärendet
Protokoll
Nr 9

Avtal
Nr 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara meddelandena anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

36 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 129

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

37 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 130

Information från folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har inte haft något sammanträde sedan förra
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

38 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 131

Information från brottsförebyggande rådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information från brottsförebyggande rådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

39 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 132

Information från samordningsförbundet väst
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information från samordningsförbundet väst.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

40 (42)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 133

KS 2019/0168-976

Information från Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund, bland
annat genom protokollet direktionen i korthet från 28 mars 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

41 (42)

Protokoll

1 (4)

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS 2019/0089-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Bullaresalen, kl 08.30–12.30

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef
Reimbert, Sofia, Sekreterare
Ericsson, Ulf, Kommunchef

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 10 april , klockan 09.30

Paragrafer

104

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Fröjd
Justerare
Oskar Josefsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-10

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

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS 2019/0089-900

Beslutande ledamöter

Liselotte Fröjd, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Hans Schub (M)
Lennart Larson (M)
Karolina Aronsson Tisell (C)
Benny Svensson (L)
Karl-Erik Hansson (C)
Oskar Josefsson (S)
Jan Andersson (S)
Ingrid Almqvist (S), tjänstgörande ersättare
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Birgitta Nilsson (M), ersättare
Ida Östholm (M), ersättare
Clas-Åke Sörkvist (C), ersättare
Berndt Hansson (KD), ersättare
Ann-Christin Antonsson (S), ersättare

Insynsplats

Berta Valenzuela (MP)
Jonas Pettersson (V)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Ärendenummer

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS 2019/0089-900

3 (4)

Innehåll
Ärende

Sida

Val av ombud föreningsstämmor för Kommuninvest ekonomisk förening 2019-2022

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

4

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-10

KS § 104

KS 2019/0056-111

Val av ombud föreningsstämmor för Kommuninvest
ekonomisk förening 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 40
att utse Liselotte Fröjd (M) som stämmoombud vid föreningsstämmor för
Kommuninvest Ekonomisk Förening under mandatperioden 2019-2022,
med Louise Thunström (S) som ersättare
Varken Liselotte Fröjd (M) eller Louise Thunström (S) har möjlighet att
delta vid stämman 2019.
Kommunchef Ulf Ericsson föreslå bli kommunens ombud vid
föreningsstämman för Kommuninvest ekonomiska förening 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för 2019 utse kommunchef Ulf Ericsson som stämmoombud för
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunchef Ulf Ericsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

4 (4)

