Protokoll

1 (48)

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS 2017/0032-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammanträdeslokal Bullaren, kommunhuset i Tanumshede, kl
08.30–12.30

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Ulf Ericsson, Kommunchef, §§ 60-73
Ida Aronsson Hammar, Kanslichef
Sofia Reimbert, Kommunsekreterare
Dan Andersson, Folkhälsostrateg, §§ 75-76
Lennart Christensson, Barn- och utbildningschef, § 78
Sirene Johansson, Omsorgschef, § 78
Linus Johnsson, Exploateringsingenjör, § 81
Moa Leidzén, Planchef, § 82-83
Olof Jönsson, Planarkitekt, § 84

Justeringens plats och tid
Paragrafer

60 - 96

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Fröjd
Justerare
Michael Halvarsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-12

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

2017-04-12

KS 2017/0032-900

2 (48)

Beslutande ledamöter

Liselotte Fröjd, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Lennart Larson (M)
Paul Carlsson (L), Närvarande § 61-96
Benny Svensson (L)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Magnus Roessner (S)
Ingrid Almqvist (S)
Jan Olsson (L), tjänstgörande ersättare § 60
Gunilla Eitrem (V), tjänstgörande ersättare
Michael Halvarsson (MP), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Hans Schub (M), ersättare
Birgitta Nilsson (M), ersättare
Jan Olsson (L), ersättare § 61-89

Insynsplats
Gobben O Haugland (SD)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS 2017/0032-900

3 (48)

Innehåll
Ärende

Sida

Bokslut för Tanums kommun 2016

5

Budgetuppföljning för hela kommunens verksamhet per den 28 februari 2017

6

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhet per den 28 februari 2017

7

Årsredovisning och revisionsberättelse för Tanums Hamnar AB 2016

8

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Tanums Bostäder AB

9

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Rambo AB

10

Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst 2016

11

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

12

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

13

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

14

Slutredovisning Tekniska nämndens investeringsprojekt som har löpande anslag

15

Redovisning av investeringsanslag barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i bokslut
2016 (slutredovisning)

16

Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation (organisationsöversyn)

17

Rekrytering av HR-chef

19

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun, revidering

20

Uppföljning av åtgärdsplan 2016 gällande samverkansavtal med Polisen

21

Välfärdsbokslut 2016

22

Kommunal säkerhetsskyddschef

23

Information om flyktingmottagningen i kommunen

24

Revidering av handlingsplan för flyktingmottagning

25

Information om öppettider dag före röd dag

26

Detaljplan Hamburgsund centrum södra, Änghagen

27

Översyn av öppna detaljplaneärenden samt överensstämmelse med prioritering av detaljplaner

28

Uttvidgning av planbesked för fastigheten Tanum Fjällbacka 175:7 m fl, Lunnemyren

30

Planbesked Kville-Bräcke 2:3, Fjällbacka

33

Redovisning av obesvarade motioner

37

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS 2017/0032-900
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag

38

Mötesanteckningar plangruppen 2017

39

Meddelande om granskningsrapport näringslivsverksamhet samt kortrapport, (revisionsrapport 2016)

40

Meddelande om granskningsrapport avseende internkontroll för Tanums kommun 2016

41

Information från Fyrbodal från direktionsmöte 9 feb 2017

42

Information från räddningstjänstutskottet

43

Information från folkhälsorådet

44

Information från brottsförebyggande rådet

45

Information från FINSAM

46

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017

47

Anmälan av delegationsbeslut 2017

48

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 60

KS 2017/0161-903

Bokslut för Tanums kommun 2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd
årsredovisning sin redovisning för 2016 till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2017
Bokslut för Tanums kommun 2016
Yrkanden
Benny Svensson (L) Lennart Larson (M) och Roger Wallentin (C) föreslår
bifall till beredningsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att nämndernas balanserade överskott balanseras i ny räkning år 2017,
bilaga,
att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för år
2016

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 61

KS 2017/0001-923

Budgetuppföljning för hela kommunens verksamhet
per den 28 februari 2017
Sammanfattning
Kommunen beräknas göra ett resultat på 10,9 mkr vilket är 3,5 mkr sämre
än budget. Nämnderna beräknas överskrida budgeten med 13,0 mkr.
Tekniska nämnden prognostiserar överskott med 4,8 mkr för VAverksamheten. Avsättning av överskottet görs till resultatfond. I bokslut
2016 uppgick resultatfonden för VA till 10,0 mkr, vilket innebär att
resultatfonden beräknas uppgå till 14,8 mkr i 2017 års bokslut. Övriga
nämnder prognostiserar underskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2017
Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 28 februari 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget, och

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 62

KS 2017/0002-923

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhet
per den 28 februari 2017
Sammanfattning
Kommunstyrelsens resultat beräknas till -1,4 mkr per den 31 december
2017, vilket avser slutförande av projekt utbyggnad bredband samt
färdigställande av ny översiktsplan. Kommunstyrelsen löpande verksamhet
bedrivs inom av kommunfullmäktige tilldelad budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2017
Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhet per den 28 februari
2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa budgetuppföljningsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 63

KS 2017/0229-978

Årsredovisning och revisionsberättelse för Tanums
Hamnar AB 2016
Sammanfattning
Tanums Hamnar AB har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2016. Årsredovisningen behandlades vid Tanums
Hamnars styrelsemöte den 24 mars 2017 och fastställdes vid årsstämman
den 5 april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 Tanums Hamnar AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Tanums Hamnar
AB till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 64

KS 2017/0228-978

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för
Tanums Bostäder AB
Sammanfattning
Tanums Bostäder AB har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2016.
Årsredovisningen behandlades vid Tanums Bostäders styrelsemöte den 21
mars 2017 och fastställdes vid bolagsstämman den 5 april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 Tanums Hamnar AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelse 2016 för Tanums
Bostäder AB till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 65

KS 2017/0227-978

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för
Rambo AB
Sammanfattning
Rambo AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för
2016. Årsredovisningen behandlades vid styrelsemöte i Rambo AB den 24
februari 2017 och behandlas vid årsstämman den 28 april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Rambo AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Rambo AB till
handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 66

KS 2017/0205-978

Årsredovisning, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst
2016
Sammanfattning
Sammanfattning Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2016.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
samordningsförbundet väst 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för 2016, och
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 67

KS 2017/0231-978

Prövning om verksamhet varit förenlig med
kommunala ändamål och kommunala befogenheter Tanums hamnar AB
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
3 kapitlet i Kommunallagen 17 och 18 §§ 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 2016 har fem sådana
uppföljningsmöten genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att den verksamhet som Tanums Hamnar AB har bedrivit under 2016 har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 68

KS 2017/0230-978

Prövning om verksamhet varit förenlig med
kommunala ändamål och kommunala befogenheter Tanums Bostäder AB
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
3 kapitlet i Kommunallagen 17 och 18 §§ 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 2016 har fem sådana
uppföljningsmöten genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att den verksamhet som Tanums Bostäder AB har bedrivit under 2016 har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 69

KS 2017/0240-978

Prövning om verksamhet varit förenlig med
kommunala ändamål och kommunala befogenheter Rambo AB
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
3 kapitlet i Kommunallagen 17 och 18 §§ 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. Nu gällande ägardirektiv och bolagsordning fastställdes av
kommunfullmäktige i maj 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 2016
har tre sådana uppföljningsmöten genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att den verksamhet som Rambo AB har bedrivit under 2016 har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 70

KS 2017/0162-903

Slutredovisning Tekniska nämndens
investeringsprojekt som har löpande anslag
Sammanfattning
Ekonomikontoret har granskat slutredovisningen och meddelar att
slutredovisningen från tekniska nämnden stämmer med beviljade medel och
redovisat belopp.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 23 februari 2017 § 9
Bilaga till tekniska nämndens beslut 23 februari 2017 § 9
Tjänsteskrivelse 29 mars 2017
Sammanställning slutredovisning löpande anslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektens över- och underskott
ombudgeteras till 2017. Överskott från projekt 50399, markköp,
ombudgeteras inte
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 71

KS 2017/0235-903

Redovisning av investeringsanslag barn- och
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i bokslut
2016 (slutredovisning)
Sammanfattning
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden av
investeringsanslag för lokalanpassning 2016 avseende barn- och
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Slutredovisningen från tekniska
nämnden stämmer med beviljade medel.
Redovisade utgifter för lokalanpassning barn- och utbildningsnämnden
uppgår till 1 859 217 kr. Investeringsprojektens överskott uppgår därmed till
2 941 125 kr.
Redovisade utgifter för lokalanpassning omsorgsnämnden uppgår till
1 878 441 kr. Investeringsprojektens överskott uppgår därmed till 743 601
kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 23 februari 2017 § 8
Bilaga till tekniska nämndens beslut 23 februari 2017 § 8
Tjänsteskrivelse 29 mars 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektens överskott uppgår till
2 941 125 kr för lokalanpassning barn-och utbildningsnämnden och
ombudgeteras till 2017. Investeringsprojektens överskott uppgår till 743 601
kr för lokalanpassning omsorgsnämnden och ombudgeteras till 2017.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 72

KS 2017/0247-940

Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation
(organisationsöversyn)
Sammanfattning
Frågan om utvärdering och översyn av gällande nämnds- och
förvaltningsorganisation har aktualiserats inför varje ny mandatperiod under
1990 och 2000-talen. Nuvarande nämnds- och förvaltningsorganisation
grundas på den organisationsöversyn som gjordes 2005/2006 och som
fastställdes av kommunfullmäktige den 24 april 2006. Efter det har mindre
justeringar gjorts av framförallt ansvarsfördelningen mellan olika nämnder
och mellan olika förvaltningar.
Den senaste översynen gjordes under 2013 och beslutades i
kommunfullmäktige den 16 december 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen
att översynen ska beröra följande frågeställningar
antalet ledamöter i kommunfullmäktige
antalet ledamöter i styrelser och nämnder
struktur nämnds- och förvaltningsorganisation
kommunala bolagen
att styrgruppen är en parlamentarisk grupp som består av:
ordinarie
Lennart Larson (M)
Paul Carlsson (L)
Clas-Åke Sörkivsit (C)
Berndt Hansson (KD)
Magnus Roessner (S)
Bengt Andersson (MP)

Justerandes signaturer

ersättare (deltar när ordinarie har förhinder)
Hans Schub (M)
Benny Svensson (L)
Karolina Aronsson Tisell (C)
Sonny Haglund (KD)
Louise Thunström (S)
Berta Valenzuela (MP)

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

Gunilla Eitrem (V)
Gobben O Haugland (SD)

Lena Köllerström (V)
Lars-Erik Borg (SD)

att utse Lennart Larson (M) till sammankallande
att utse kommunstyrelsens stab till utredningsresurs och sekreterare
att resultatet av översynen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde
den 8 november 2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 73

KS 2017/0213-943

Rekrytering av HR-chef
Sammanfattning
Personalchef Olle Tillquist går i pension i sommaren 2017 och en ny HRchef ska anställas.
Rekryteringsprocessen har lett fram till att en kandidat är klar för
anställning. I rekryteringsprocessen har politiker, tjänstemän och fackliga
företrädare varit delaktiga.
En förhandling enligt MBL § 11 har genomförts och de fackliga
organisationerna hade inget att erinra mot förslaget att anställa Agneta
Andersson som HR-chef.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommungemensamma samverkansgruppen den 3 april
2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anställa Agneta Andersson som HR-chef
Beslutet skickas till
Agneta Andersson
Personalkontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 74

KS 2017/0199-961

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums
kommun, revidering
Sammanfattning
Eftersom frågor uppkommit gällande regleringar i arvodesreglementet så
har arvodeskommittén behandlat dessa och därefter kommit fram till
följande förtydliganden och förändringar:
Ett förtydligande gällande grundarvode förs in under 10 § i bilagan med
följande lydelse; Grundarvode utgår endast en gång per sammanträde eller
motsvarande, oavsett om en ny dagordning lämnas/skickas som åtföljs av ett
protokoll.
Ett förtydligande om rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst flyttas
till 3 § med lydelsen; Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar, förutom
tiden för sammanträdet eller motsvarande, även tid för resa till och från
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Under 7 § första stycket görs tillägget att ersättning för mer tid än ovan pga
särskilda arbetsförhållanden ska motiveras av den förtroendevalde.
Rätten till ersättning för förlorad sjukpenning tillförs 6 §.
Beslutsunderlag
Förslag till arvodesreglemente
Tjänsteskrivelse 170324
Yrkanden
Magnus Roessner (S) föreslår bifall till beredningsförslaget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat arvodesreglemente
Beslutet skickas till
Personalchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 75

KS 2017/0221-114

Uppföljning av åtgärdsplan 2016 gällande
samverkansavtal med Polisen
Sammanfattning
Kommunen och polisen har sedan flera år ett samverkansavtal och i detta
ingår en åtgärdsplan. Innan nytt avtal skrivs följs den tidigare åtgärdsplanen
upp och det är nu dags att följa upp 2016 års samverkansavtal med
åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen har behandlats i Brottsförebyggande rådet och de ansvariga
har lämnat in uppföljning av åtgärder som sedan sammanställts i
dokumentet.
Beslutsunderlag
Uppföljning av Åtgärdsplan 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av åtgärdsplan
Beslutet skickas till
Dan Andersson
Louise Thunström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 76

KS 2017/0222-972

Välfärdsbokslut 2016
Sammanfattning
Välfärdsbokslut tas fram varje år och nu är 2016 års upplaga klar. Delar ur
denna presenteras i kommunens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Välfärdsbokslut 2016

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 77

KS 2017/0214-970

Kommunal säkerhetsskyddschef
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2015 § 153 att utse
säkerhetssamordnare Peter Berborn till säkerhetsskyddschef med
räddningschef Gunnar Ohlén som ersättare.
Peter Berborn har avslutat sin anställning och hanteringen av
säkerhetsfrågor i kommunen har ändrats. Tjänsten som säkerhetssamordnare
köps in av Sotenäs kommun och som komplement finns en utredare med
säkerhetsinriktning på kansliet. Det blir naturligt att dessa två arbetar
operativt med säkerhetsfrågor i kommunen. Ansvaret för säkerhetsskyddet
bör dock ligga på chefsnivå.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse den 27 mars 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse räddningschef Gunnar Ohlén till säkerhetsskyddschef med
kommunkansliets utredare Marcus Staxäng som ersättare
Beslutet skickas till
Gunnar Ohlén
Ida Aronsson Hammar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 78

KS 2017/0068-194

Information om flyktingmottagningen i kommunen
Sammanfattning
Omsorgschefen Sirene Johansson och Barn- och utbildningschefen Lennart
Christensson informerar kommunstyrelsen om läget i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 79

KS 2017/0192-194

Revidering av handlingsplan för flyktingmottagning
Sammanfattning
Med anledning av den stora ökningen av flyktingmottagandet hösten 2015
och dess påverkan på flera av kommunens verksamheter övertog
kommunstyrelsen i november 2015 samordningsansvaret för styrgruppen för
flyktingfrågor. Den 20 april 2016 § 93 antog kommunstyrelsen en ny
handlingsplan för flyktingmottagande.
Sedan dess har situationen förändrats. Mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn är i stort sett obefintlig medan kommunen genom den så
kallade bosättningslagen under 2017 ska ta emot 59 personer som beviljats
uppehållstillstånd. Den nya situationen gör att även kommunens arbete
förändras. Handlingsplanen är därför i behov av revidering. Målet med
flyktingverksamheten idag är att ha en så effektiv och god mottagning och
integration som möjligt, vilket bör kompletteras med målet att ordna egen
sysselsättning och försörjning. Styrgruppen, som i är utsedd efter tidigare
behov att snabbt ordna boenden för ensamkommande flyktingbarn, har nu
mer strategiska frågor att arbeta med, varför förvaltningschefsgruppen vore
lämplig som ny styrgrupp. Redan idag finns olika arbetsgrupper som arbetar
med olika praktiska frågor över verksamhetsgränserna.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse den 22 mars 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse förvaltningschefsgruppen till ny styrgrupp för kommunens
flyktingmottagande
att uppdra åt kanslichefen att tillsammans med omsorgschefen och barn- och
utbildningschefen ta fram förslag till ny handlingsplan för
flyktingmottagande. Planen ska vara klar till kommunstyrelsens
sammanträde den 21 juni 2017.
Beslutet skickas till
Kanslichefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 80

KS 2017/0248-941

Information om öppettider dag före röd dag
Sammanfattning
Kanslichefen informerar kommunstyrelsen om öppettider i kommunhuset
dag för röd dag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 81

KS 2016/0096-314

Detaljplan Hamburgsund centrum södra, Änghagen
Sammanfattning
Vid plangruppens sammanträde den 14 september 2016 lämnades
information om förutsättningarna för planarbetet samt vilka konsekvenser
en eventuell delning av planarbetet innebär, alternativt vad det skulle
innebära att avbryta planarbetet. Informationen repriseras på mötet.
I det pågående detaljplanearbetet finns förslag på en kompletterande
byggrätt i direkt anslutning till de lokaler omsorgsförvaltningen disponerar i
dagsläget. Enligt de prognoser som omsorgsförvaltningen uppvisade under
hösten föreligger inte behov av utökade lokaler i Hamburgsund förrän om 67 år. Lokalbehoven är givetvis beroende av på vilket sätt och nivå
servicebehoven beslutas tillhandahållas på. Arbetet med en boendeplan
pågår och förväntas redovisas senare delen av 2017.
Trots att flera åtgärder vidtagits för att förbättra bussangöringen vid
Hamburgsundsskolan finns det enligt skolans ledning fortfarande
säkerhetsproblem i samband med bussangörningen utanför skolan. Att
möjliggöra relevanta åtgärder för att förbättra situationen bedöms som
nödvändig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå miljö- och byggnämnden att dela av detaljplanen. Arbetet ska
inriktas på att ta fram en detaljplan som möjliggör en rationell och säker
bussangöring till Hamburgsundsskolan. Övriga delar av planarbetet bör
avvakta boendeplanen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2017-04-12

KS § 82

KS 2017/0143-313

Översyn av öppna detaljplaneärenden samt
överensstämmelse med prioritering av detaljplaner
Sammanfattning
Planavdelningen har gjort en utredning av öppna detaljplaneärenden samt
hur de öppna ärendena överensstämmer med prioriteringen av detaljplaner.
Utredningen redovisas i bilaga tillsammans med planavdelningens
rekommendation om hur respektive detaljplan bör hanteras. Utredningen
visar att det finns öppna detaljplaneärenden som har varit inaktiva under
lång tid samt att det finns ärenden på prioriteringslistan av detaljplaner som
inte har ett ärende hos kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden.
Detaljplaner som inte har varit aktiva föreslås avbrytas. För några
detaljplaner rekommenderas vidare utredning inför ställningstagande från
kommunstyrelsen om detaljplanens fortsättning. De detaljplaner som inte
finns på prioriteringslistan men som inte har beställts från kommunstyrelsen
föreslås tas bort från prioriteringslistan.
Att avbryta en detaljplan hindrar inte kommunen från att påbörja ny
detaljplan i ett senare skede.
Kommunala detaljplaner som föreslås avbrytas:
Edsvik 1:2, 1:3, Sandkullen
Ulmekärrsand, Grebbestad
Norra Vinbäck, ändring av stadsplan
Sibiren, Tegelstrand-Heestrand
Kommunala detaljplaner som föreslås tas bort från prioriteringslistan då det
saknas beställning från kommunstyrelsen:
Översyn av äldre detaljplaner i Fjällbacka
Tanum 1:78, Oppen 3:4, Vinbäck
Oppen 3:4, Storhagen

Kommunala detaljplaner som föreslås utredas vidare inför ställningstagande
från kommunstyrelsen om detaljplanens fortsättning:
Hamburgsunds centrum, norr
Källviken, Fjällbacka

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

Del av Fåraby 1:5, Lökholmen Havstenssund
Beslutsunderlag
Översyn av öppna detaljplaneärenden samt överensstämmelse med
prioritering av detaljplaner, 2016-12-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återkalla beställningen till miljö- och byggnadsnämnden av följande
detaljplaner:
Edsvik 1:2, 1:3, Sandkullen
Ulmekärrsand, Grebbestad
Norra Vinbäck, ändring av stadsplan
Sibiren, Tegelstrand-Heestrand
samt att ta bort följande detaljplaner från prioriteringen av detaljplaner:
Översyn av äldre detaljplaner i Fjällbacka
Tanum 1:78, Oppen 3:4, Vinbäck

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

KS § 83

KS 2016/0088-313

Utvidgning av planbesked för fastigheten Tanum
Fjällbacka 175:7 m fl, Lunnemyren
Sammanfattning
Fjällbacka by AB som äger fastigheten Fjällbacka 175:7 inkom 2016-01-21
med en ansökan om planbesked. Ansökan avsåg planläggning av ett nytt
bostadsområde med både en- och flerbostadshus samt en båttrailerpark på
fastigheterna 175:7, 175:17 och 176:124. Planbesked medgavs 2016-03-09.
Fjällbacka by AB inkom 2016-12-16 med ansökan om att utvidga
planområdet som anges i planbeskedet. Enlig ansökan vill man pröva
förutsättningar för förskola och bostäder. Ansökan omfattar ett område
väster om nuvarande planområde för Lunnemyren. Berörda fastigheter
enligt ansökan är de privatägda fastigheterna Fjällbacka 176:7, 176:72,
175:28 samt den kommunala fastigheten Fjällbacka 176:124.
Plangruppen beslutade 2016-11-16 att; ”Planavdelningen får i uppdrag att
titta på lämpliga områden för förskola i Fjällbacka.”
I samband med prövningen av utvidgningen har chef för barn- och
utbildningsförvaltningen meddelat att området kring den befintliga skolan är
intressant vad gäller lokalisering av ny förskola i Fjällbacka. Mot den
bakgrunden har också planavdelningen undersökt förutsättningarna för
förskola inom det område som är markerat med rött i bilden till höger.
Yttrande
En exploatering av området skulle kunna innebära en tydlig
sammankoppling av bebyggelse mellan bostadsområdena Flig, Lunnemyren
och centrala Fjällbacka. En planering för förskola och bostäder med fokus
på bevarande av natur- och rekreationsområden i led med övervägande i den
fördjupade översiktsplanen skulle kunna bidra till att stärka naturområdet
genom förbättrad tillgänglighet och bevarande i detaljplan med kommunalt
huvudmannaskap. En sådan planering skulle kunna innebära positiva
effekter för Fjällbacka samhälle både i fråga om bebyggelse och
naturområden.
Med hänvisning till ovanstående kan miljö- och byggnadsförvaltningen
konstatera att området enligt ansökan om utökat planområde av detaljplan
för Lunnemyren inte har stöd i den fördjupade översiktsplanen för
Fjällbacka (2004). Dock kan området i sig anses intressant då det ligger i ett
centralt läge med närhet till service, skola och omsorg.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

En eventuell utvidgning av detaljplanen behöver bland annat utreda:
Lämplig anslutning via Föreningsgatan.
Viktiga stråk och ytor för rekreation och grönstruktur behöver säkerställas i
detaljplanen.
Anpassa planområdesgräns för att innefatta det markområde som krävs för
exploatering, tillfartsväg, grönområde m.m.
I ett tidigt skede utreda vilka gränser som är osäkra, och om det eventuellt
blir nödvändigt med en fastighetsbestämning för att klargöra var gränserna
går.
En naturvärdesinventering för att utreda områdets betydelse för djur- och
växtliv ska göras tidigt i processen.
Bostädernas utformning och placering med hänsyn till den kringliggande
bebyggelsen.
Förskola och bostäders placering anpassas för att skapa stråk och ytor för
rekreation och grönstrukturenligt intentionerna i den fördjupade
översiktsplanen.
Inom området lämplig placering av förskola med hänsyn till nuvarande
skolverksamhet samt tillkommande trafik.
Prövning av förskola och bostäder ska ingå som en del i planprogram för
Lunnemyren.
Beslutsunderlag
Yttrande från planavdelningen daterad 8 mars 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besluta att
utöka planområde av detaljplan för Lunnemyren så att området från skolan i
norr till infartsväg för detaljplaneområdet Flig 1:6 i söder ingår i
planområdet.
En utvidgning av detaljplanen behöver bland annat utreda:
Lämplig anslutning via Föreningsgatan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2017-04-12

Viktiga stråk och ytor för rekreation och grönstruktur behöver säkerställas i
detaljplanen.
Anpassa planområdesgräns för att innefatta det markområde som krävs för
exploatering, tillfartsväg, grönområde m.m.
I ett tidigt skede utreda vilka gränser som är osäkra, och om det eventuellt
blir nödvändigt med en fastighetsbestämning för att klargöra var gränserna
går.
En naturvärdesinventering för att utreda områdets betydelse för djur- och
växtliv ska göras tidigt i processen.
Bostädernas utformning och placering med hänsyn till den kringliggande
bebyggelsen.
Förskola och bostäders placering anpassas för att skapa stråk och ytor för
rekreation och grönstrukturenligt intentionerna i den fördjupade
översiktsplanen.
Inom området lämplig placering av förskola med hänsyn till nuvarande
skolverksamhet samt tillkommande trafik.
Prövning av förskola och bostäder ska ingå som en del i planprogram för
Lunnemyren.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 84

KS 2016/0642-313

Planbesked Kville-Bräcke 2:3, Fjällbacka
Sammanfattning
Kjell Carlsson inkom 2016-12-06 med en ansökan om planbesked för cirka
20 småhus inom en del av fastigheten Kville-Bräcke 2:3. Området är beläget
strax norr om Fjällbacka, längs Bräckevägen och Anråsälvens södra strand, i
höjd med golfbanan.
Kommunstyrelsen har översänt ansökan till planavdelningen för yttrande.
Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan. Platsen ligger enligt
gällande översiktsplan från 2002 inom det område som betecknas som den
yttre kustzonen. Översiktsplanens rekommendationer för området anger
bland annat att landskapsbild, natur och kulturmiljövård ska ägnas särskilt
stor omsorg, och att särskilda krav ska ställas på byggnaders anpassning till
landskapet och lokal byggnadstradition. Ny bebyggelse bör kunna
tillkomma, i första hand som komplettering till befintlig bebyggelse. Platsen
ligger även inom område som betecknas som skyddszon kring Anrås
flygfält. Ingen ny bebyggelse får tillkomma som kan påverka hinderfriheten
kring flygfältet eller som kan störas av buller.
I den kommande nya översiktsplanen ÖP 2030, som för närvarande är på
planutställning, ingår området i Fjällbackas samhällsområde.
Området omfattas av riksintresse för den obrutna kusten samt för turism och
rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.
Den nya tillfartsvägen som föreslås ligger inom område som omfattas av
strandskydd. Inom området finns i övrigt inga kända naturvärden eller kända
fornlämningar. På motsatt sida av Bräckevägen finns ett ädellövskogsobjekt,
klass 3.
Upphävande av strandskydd kan prövas i detaljplan, men detta förutsätter att
det finns särskilda skäl i enlighet med miljöbalken.
Nordväst och sydväst om det föreslagna planområdet finns
vattenskyddsområden. Den föreslagna exploateringen sträcker sig delvis in
inom det sydvästra skyddsområdet, som i övrigt innefattar ett befintligt
pumphus. Inom vattenskyddsområden får inga åtgärder ske som skadar eller
förorenar vattentäkten. Tillstånd krävs för åtgärder inom
vattenskyddsområden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Området föreslås trafikförsörjas via den närbelägna Bräckevägen, som är en
enskild väg. Anslutning av nya tomter till Bräckevägen förutsätter
lantmäteriförrättning. Den nya lokalvägen beskrivs få en något brantare
lutning än 10% vilket kan ge problem med framkomligheten vintertid. Via
Bräckevägen ligger Fjällbacka centrum ca 2,5 km från området. Detta
innebär att service finns inom cykelavstånd. Förutsättningarna för att nå
centrum till fots eller cykel har inte studerats närmare.
Området i sig består av skog och hällmarker och sluttar mot nordväst.
Området är exponerat mot älven och golfbanan, samt i vissa partier mot
havet. Det nordvästliga läget innebär inte en gynnsam förutsättning för ett
bra lokalklimat under vinterhalvåret. Kommande tomter kan få en relativt
brant lutning, vilket behöver beaktas vid fortsatt planläggning. Det
exponerade läget innebär att kommande byggrätter bör anpassas med
hänsyn till landskapsbilden.
Strax sydväst om området finns ett detaljplanelagt småhusområde med
huvudsakligen fritidshus.
Gällande försörjning av vatten och avlopp har den sökande tidigare fört en
dialog med kommunens miljöavdelning och VA-avdelning.
Miljöavdelningen pekar på att området bör anslutas till det kommunala
avloppsnätet, samt att det är komplicerat att ordna en enskild vattentäkt för
området. VA-avdelningen har utrett förutsättningarna för att nyttja
Fjällbackas gamla vattentäkt för områdets vattenförsörjning, men detta är i
nuläget inte aktuellt då den bl.a. är utarrenderad till golfklubben. I övrigt
ligger området inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp, men ett angränsande småhusområde är anslutet till det kommunala
nätet via avtal. Det finns dock kapacitet i det kommunala avloppsnätet för
att ta hand om avlopp från området. Anslutning till avloppsnätet skulle
kunna ske via en pumpstation ca 600m från området. Gällande
dricksvattenförsörjning är kapaciteten i det kommunala nätet idag
begränsad, men förutsatt att de åtgärder som idag planeras genomförs
kommer kapacitet att finnas för en anslutning av området omkring 2020
Ärendebeskrivning
Bedömning
Översiktsplanen från 2002 ger inte något direkt stöd för den önskade
utbyggnaden på platsen, men det bedöms finnas förutsättningar för att inom
ramen för ett detaljplanearbete anpassa kommande bebyggelse så att hänsyn
ändå tas till översiktsplanens rekommendationer. Nedan framgår vilka
hänsyn som behöver beaktas i ett detaljplanearbete.
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I den kommande nya översiktsplanen ÖP 2030 innefattas området i
Fjällbacka samhällsområde. Då ÖP 2030 planeras antas inom kort
förespråkas att en ny detaljplan på platsen med fördel kan utgå från de
rekommendationer som för platsen anges i den nya översiktsplanen.
Det höglänta och branta läget innebär att bostäder och tomter behöver
anpassas väl till de landskapliga förutsättningarna. Med hänsyn till
landskapsbilden bör ny bostadsbebyggelse placeras i nedkant hällmarken.
Delar av bebyggelsen kan med fördel anpassas med utgångspunkt i den nya
översiktsplanens rekommendationer för byggande på berg.
Förhållandet mellan flygfältet och kommande bebyggelse behöver utredas.
Detta med avseende på frågan om buller.
Bostädernas placering och orientering studeras särskilt med hänsyn till
väderstreck och lokalklimat.
En ny tillfartsväg bör inte luta mer än 10%. En alternativ vägsträckning som
inte berör strandskyddat område bör studeras, då det är tveksamt om något
särskilt skäl finns för att upphäva strandskydd på platsen. Om särskilt skäl
saknas kan vägen inte byggas inom strandskydd. Då en alternativ sträckning
sannolikt kommer beröra vattenskyddsområde bör tidigt i processen utredas
huruvida det är möjligt att dra vägen över sådant område. Detta då en ny väg
är en förutsättning för att området ska kunna byggas ut. Fastighetsrättsliga
frågor för anslutning till Bräckevägen studeras.
Förhållandet mellan flygfältet och kommande bebyggelse behöver utredas.
Detta med avseende på frågan om buller.
Förutsättningar för att nå Fjällbacka centrum för gående och cyklister
studeras, liksom eventuellt behov av åtgärder för att förbättra dessa
förutsättningar.
Eventuell påverkan från kommande bebyggelse och andra åtgärder som kan
påverka vattenskyddsområden inom och i anslutning till planområdet
behöver utredas.
Vatten och avloppsförsörjning bör i första hand lösas genom att området
ansluts till kommunens anläggningar genom avtal. Planering och
plangenomförande kan behöva anpassas med hänsyn till planerad
kapacitetshöjning i dricksvattennätet.
Gällande huvudmannaskap så gäller enskilt huvudmannaskap i det
närbelägna befintliga planområdet, samtidigt som området kommer ligga
inom Fjällbacka samhällsområde i den nya översiktsplanen.
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Samråd har skett med berörda delar av miljö- och byggförvaltningen, samt
tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Yttrande från planavdelningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja planbesked
att en detaljplan för området behöver behandla:
• Val av huvudmannaskap
• Förhållande till strandskyddsbestämmelserna
• Förhållande till vattenskyddsområden
• Förhållande till Anrås flygfält
• Vatten och avloppsförsörjning bör i första hand ske genom anslutning till
det kommunala nätet. Planering och plangenomförande anpassas till
åtgärder för ökad kapacitet i dricksvattennätet.
• Platsens lokalklimat
• Gestaltning och placering av bebyggelse anpassas till landskapet.
• Lämplig ti1lfart till planområdet, vägen bör ej luta mer än 10%
• Förutsättningar för fotgängare och cyklister att nå Fjällbacka centrum
Ansökan bedöms avse en ”medelstor åtgärd” i kommunens taxa för
prövning av planbesked.
Beslut om att anta detaljplanen bedöms tidigast kunna tas under 2025-2027.
Tidsåtgången kan dock ändras beroende på när detaljplanen startar, om
detaljplanen blir prioriterad, behovet av eventuella utredningar och
oförutsägbara händelser.
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KS § 85

KS 2017/0233-941

Redovisning av obesvarade motioner
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap 33§ 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.
Beslutsunderlag
Redovisning över obesvarade motioner
Tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
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KS § 86

KS 2017/0232-941

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap 33§ 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
Tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2017
Redovisning över obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
att lägga redovisningen till handlingarna
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KS § 87

KS 2017/0234-940

Mötesanteckningar plangruppen 2017
Sammanfattning
Mötesanteckningar från plangruppen 22 mars 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara plangruppens mötesanteckningar anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 88

KS 2017/0203-926

Meddelande om granskningsrapport
näringslivsverksamhet samt kortrapport,
(revisionsrapport 2016)
Sammanfattning
Kommunens revisorer har den 17 och 22 mars 2017 lämnat in
granskningsrapporter avseende kommunens näringslivsverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2017
Granskningsrapport från Ernst &Young AB inkommen 17 mars 2017
Kommunrevisorernas rapport inkommen 22 ars 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
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KS § 89

KS 2016/0684-903

Meddelande om granskningsrapport avseende
internkontroll för Tanums kommun 2016
Sammanfattning
Ernst & Young AB inkom den 21 december 2016 med granskningsrapport
avseende internkontroll för räkenskaps 2016
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2017
Granskningsrapport från Ernst & Young inkommen 21 december 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes signaturer
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KS § 90

KS 2017/0124-976

Information från Fyrbodal från direktionsmöte 9 feb
2017
Sammanfattning
Kommunstyrelsen informeras om Fyrbodals kommunalförbund muntligen
genom kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd och via protokoll från
direktionsmötet i korthet daterat den 16 mars 2017
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2017
Direktionsmötet 16 mars 2017 i korthet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 91

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 92

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 93

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 94

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 95

KS 2017/0061-941

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017
Sammanfattning
Protokoll
Nr 7-9
Övriga
Nr 6-8
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara meddelandena anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 96

KS 2017/0072-941

Anmälan av delegationsbeslut 2017
Sammanfattning
Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor
Serveringstillstånd
Nr 11-14
Övriga
Nr 12-15
Personalärenden
Nr 1
Avtal
Nr 26-34
Räddningstjänsten
Nr 8-9
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara delegationsbesluten anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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