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Beslutande ledamöter

Liselotte Fröjd, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Louise Thunström, 2:e v. ordf. (S)
Hans Schub (M)
Lennart Larson (M)
Karolina Aronsson Tisell (C)
Benny Svensson (L)
Karl-Erik Hansson (C)
Oskar Josefsson (S)
Jan Andersson (S), Närvarande § 1-9
Gobben O Haugland (SD)

Ersättare

Birgitta Nilsson (M), ersättare
Ida Östholm (M), ersättare
Clas-Åke Sörkvist (C), ersättare
Jan Olsson (L), ersättare
Ingrid Almqvist (S), ersättare, Ersättare § 1-9, Tjänstgörande
ersättare § 10-52
Ann-Christin Antonsson (S), ersättare
Roar Olsen (SD), ersättare
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Michael Halvarsson (MP)
Jonas Pettersson (V)
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Innehåll
Ärende

Sida

Svar på motion från Socialdemokraterna om simhall i Tanumshede

5

Svar på motion från Karolina Tisell (C) om policy för användning av bilder och symboler i
kommunens förvaltningar

7

Motion från Miljöpartiet Tanum (Michael Halvarsson) och Vänsterpartiet Tanum (Gunilla Eitrem)
om att stärka hållbarhetsarbetet med en kommunal miljöstrateg

8

Internkontrollplan och uppföljning för nämnder 2018

9

Exploateringsavtal 2018 för Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 m fl

10

Förvärv av del av norra Magasinet, Havstenssund

11

Exploateringsavtal för Hamburgsund 3:9 m fl

12

Förstudie krisberedskap, revisionsgranskning

14

Upphandling av lokalvård 2019

15

Slutredovisning utbyggnad av väg- och VA ledningar Norgård 2:156, Hamburgö

17

Slutredovisning Säkerhetsåtgärder Siljevi idrottsplats Grebbestad

19

Taxa färdtjänstresor

21

Svar på motion från socialdemokraterna (S) om att alla skolor och förskolor ska ha brandväggar som
skyddar mot porr och våldsamma sidor på nätet
23
Svar på motion från socialdemokraterna (S) om att skoldagen ska vara mobilfri tid

25

Folkhälsoplan och budget 2019

26

Svar på medborgarförslag om aktivitetsgym utanför Hedegården, Tanumshede

27

Insynsplats i kommunstyrelsen för vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP)

28

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som
godkänts av kommunfullmäktige 2019-2022

30

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

31

Firmatecknare för stiftelser där kommunstyrelsen är förvaltare 2019-2022

32

Firmatecknare för Tanums kommun

33

Rätt att teckna avtal för kommunstyrelsen löpande verksamhet

34

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

35

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i
krisledningsnämnd
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Val av budgetberedning för 2019-2022

38

Val av arvodeskommitté 2019-2022

39

Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i räddningstjänstutskottet 2019-2022

41

Val av ledamot och ersättare från Tanums kommun till styrelsen för Tanum Turist från och med
föreningsstämman 2019-2022

43

Val av ombud vid årsstämman för Tanum Turist 2019-2022
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68
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Svar på motion från Socialdemokraterna om simhall i
Tanumshede
Sammanfattning av ärendet
Magnus Roessner (S) skickade den 1 februari 2017 in en motion om simhall
i Tanumshede. Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017 §19 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsens beslutade vid sitt sammanträde den 21 juni 2017 att
överlämna motion om simhall i Tanumshede till barn- och
utbildningsnämnden för synpunkter på förslaget och till och tekniska
nämnden med följande uppdrag: Tekniska nämndens ges i uppdrag att ge
en grovkalkyl på investeringskostnaderna samt driftskostnaderna av en ny
simhall enligt motionärens förslag.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en grov kalkyl för drift- och
investeringskostnader för en simhall. Kallkylen har tagits fram genom att
utgå från publikationen Badhus från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), NCC:s Badhuskoncept, Tagebad – ett företag som bygger och driver
simhallar samt rapporter från några olika byggnationer.
Investeringskostnaden enligt motionärens förslag uppskattas till 90 - 120
mkr i 2017 års prisnivå med en årlig nettodriftskostnad på ca 10 - 15 mkr
beroende på materialval, avskrivningstider, intäkter från badavgifter mm
Vid tekniska nämndens sammanträde den 23 november 2017 beslutade
nämnden att överlämna förvaltningens redovisning till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande från 7 november 2017, §
79 angett att man ur verksamhetssynpunkt ställer sig positiv till motionen.
I investeringsplan för 2019-2021 finns investeringar för mer än 500 mkr
upptagna. Även åren efter 2021 är investeringsboven stora. För att klara
finansieringen av investeringarna krävs en omfattande upplåning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån den påfrestning på investerings- och driftbudget som byggnation
och drift av en simhall innebär avslå motionen, och
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att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten att träffa avtal med
befintliga sim- och badanläggningar i närområdet om förbättrade
möjligheter till bad för Tanumsborna
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KS § 2

KS 2018/0293-940

Svar på motion från Karolina Tisell (C) om policy för
användning av bilder och symboler i kommunens
förvaltningar
Sammanfattning av ärendet
Karolina Tisell, centerpartiet, har lämnat in en motion om policy för bilder
och symboler i kommunens förvaltningar.
Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att en policy för
användning av bilder och symboler ska tas fram alternativt att ett fördjupat
avsnitt om användning av bilder och symboler läggs till något annat
lämpligt dokument.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2018 att
överlämna motionen till ekonomi- och utvecklingsavdelningen för
beredning och förslag till beslut
Beslutsunderlag
Motion om policy för bilder och symboler
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, och
att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag till policy för
användning av bilder och symboler
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunchefen
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KS 2018/0699-910

Motion från Miljöpartiet Tanum (Michael Halvarsson)
och Vänsterpartiet Tanum (Gunilla Eitrem) om att
stärka hållbarhetsarbetet med en kommunal
miljöstrateg
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Eitrem (V) och Michael Halvarsson (MP) har lämnat in en motion
om att stärka hållbarhetsarbetet i Tanums kommun genom att skapa en tjänst
som miljöstrateg. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, §
149 att översända ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion daterad 15 november 2018
Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna motionen till kommunchefen för beredning och förslag till
beslut

Justerandes signaturer
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KS § 4

KS 2018/0447-903

Internkontrollplan och uppföljning för nämnder 2018
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll för Tanums kommun har varje nämnd
skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
Avrapportering av genomförd internkontroll skall göras till
kommunstyrelsen senast i början på efterföljande år, en kopia skall också
lämnas till kommunrevisionen.
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i
sin internkontrollplan. För 2018 är det följande områden:
Spårbarhet och identifiering av handlingar
Kravverksamhet
Arbetsmiljö tillbud arbetsskador
Uppföljning av föregående års intern kontroll
Nämndspecifik granskning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 januari 2019
Internkontroll sammanställning 2018
Samtliga nämnders internkontrollrapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till nämnderna att åtgärda de brister som framkommit vid
granskningen, och
att i övrigt godkänna rapporten.
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KS 2018/0717-212

Exploateringsavtal 2018 för Tanums-Rörvik 1:101, 1:58
m fl
Sammanfattning av ärendet
Tanums kommun upprättar en ny omarbetad detaljplan för småhus inom del
av fastigheterna Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58. Planområdet ligger längs
med Rörviksvägen, mellan Grebbestad camping och Sportshopen.
Historik:
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-21 § 87 att anta detaljplan för
området. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som 2016-03-10 som
beslutade att avslå överklagandena och fastställa detaljplanen.
Beslutet överklagades till Mark och Miljödomstolen som 2016-1205 upphävde kommunens beslut om att anta detaljplan för området.
Mark- och miljödomstolen menade att detaljplanen kunde innebära att
bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet på
grund av oklarheter kring risken för framtida skred.
Kommunen överklagade 2016-12-07 § 281, domen till Mark- och
Miljööverdomstolen men nekades 2017-02-23 prövningstillstånd i ärendet.
Detta innebär att domen ligger fast.
En omarbetad detaljplan har nu tagits fram av Norrlandia Fastigheter AB
med samma inriktning som tidigare. Nya geotekniska undersökningar
kompletterar de tidigare.
I samband med detta har ett nytt exploateringsavtal tecknats mellan
kommunen och exploatören. Avtalet ska godkännas av Kommunstyrelsen
innan detaljplanen antas.
Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Exploateringsavtalet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna exploateringsavtalet för Tanums-Rörvik 1:101. 1:58 m fl
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Förvärv av del av norra Magasinet, Havstenssund
Sammanfattning av ärendet
Byggnaden Norra Magasinet, (NM), ligger i dag på de två fastigheterna
Fåraby 1:13 som ägs av Tanums kommun och Fåraby 1:208 som ägs av
Fastighets AB Hättan, c/o Jan Eriksson.
Huvdelen av byggnaden ligger på kommunens fastighet, se kartbilaga till
överenskommelsen.
Norra Magasinet är planlagd för ändamålet handel och hänsyn ska tas till
byggnadens kulturvärde. 2010 inleddes ett planarbete enligt ett beslut i
Kommunfullmäktige 2008. Syftet var att medge bostäder i byggnaden.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-30, § 275, att avsluta planarbetet och
byggnadsplan från 1984 gäller fortfarande.
Fasaden på NM har renoverats 2018.

Tanums kommun och fastighetsägaren till Fåraby 1:208 har kommit överens
om marköverlåtelse av norra delen av fastigheten Fåraby 1:208 och den del
av NM som står inom den delen av fastigheten.
Marköverlåtelsen sker genom en fastighetsreglering, som innebär att hela
byggnaden NM efter fastighetsregleringen kommer att ligga på kommunens
fastighet Fåraby 1:13.
Den överenskomna köpeskillingen för mark och byggnad uppgår till en
miljon sek.
Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Överenskommelse om fastighetsreglering med kartbilaga
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förvärv av del av Norra Magasinet enligt överenskommelsen
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Exploateringsavtal för Hamburgsund 3:9 m fl
Sammanfattning av ärendet
Kommunen avser ingå exploateringsavtal med exploatörerna rörande
detaljplanen Hamburgsund 3:9 m.fl, även kallad Humleviken.
Exploateringsavtalet innebär bland annat att exploatören bygger ut och
bekostar dagvattendamm/fördröjningsmagasin och att kommunen ska
godkänna exploatörernas lösning för anläggande av tryckbank, redan innan
byggnation, så denna inte riskerar skada kommunens befintliga valedningar.
Utvecklad ärendebeskrivning
Bakgrund
Som grund för exploateringen ligger förslag till ” Hamburgsund 3:9 mfl”,
som avses skickas ut på utställning inom kort.
Området som är föremål för planläggning har föregåtts av ett planprogram
och har pågått under ett antal år på grund av olika orsaker som vautbyggnad, inväntande av ny fördjupad översiktsplan och geotekniska frågor
att hantera. Inom området möjliggörs 17 stycken bostadsfastigheter vilka
tillsammans med fastställande av befintlig bebyggelse är syftet med
detaljplanen. Exploateringen omfattar fastigheterna Hamburgsund 2:2, 3:3,
3:9, 3:10, 3:111, 3:45, 3:195, 3:305 och 3:306 samtliga privatägda.
Ärendet
Med anledning av detaljplanen som antas antagas inom kort behöver
kommunen ingå exploateringsavtal med exploatörerna för att säkerställa att
tekniska anläggningar byggs ut som planerat.
Detaljplanen föreslås få enskilt huvudmannaskap och ligger i huvudsak
inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Ledningar för vatten och avlopp anlades i samband med att området intill,
Smörhagen, byggdes ut. Återstående arbete innebär utbyggnad av ett fåtal
servisledningar.
Inom planområdet planeras en dagvattendamm/magasin vilken
exploatören ansvarar för att bygga ut och bekosta, tillhörande ritningar ska
ha godkänts innan byggnation får påbörjas. Exploatören står även för
kostnad för flytt av dike med anledning av att detta behöver flyttas på grund
av tillkommande bebyggelse. Exploatören överlåter marken till kommunen
utan krav på ersättning.
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Då planområdet har dålig geoteknik planeras en tryckbank. För att
säkerställa att de kommunala ledningarna inte kommer till skada med
anledning av planerad tryckbank kommer exploatören behöva redovisa på
vilket sätt tryckbanken kan anläggas utan att ledningarna påverkas. Innan
byggnation får påbörjas ska kommunen ha granskat och godkänt
konstruktionen/tillvägagångssättet så att konstruktionen eller byggnationen
inte påverkar ledningarna och orsakar sättningar.
Inom området kommer exploatören tillse så att en gemensamhetsanläggning
skapas för hantering av avfall.
I och med att enskilt huvudmannaskap föreslås för planen bygger
exploatören ut och bekostar vägar med belysning. Om exploatören önskar
att kommunen ska drifta anläggningen för belysning kommer exploatören in
med en särskild ansökan i saken.
Beslutsunderlag
Exploateringsavtal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna exploateringsavtal för Hamburgsund 3:9 med flera, och
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att
underteckna exploateringsavtal för kommunens räkning.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjören
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KS § 8

KS 2018/0749-162

Förstudie krisberedskap, revisionsgranskning
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har granskat krisberedskapen i kommunen. Det övergripande
syftet har varit att kartlägga kommunstyrelsens organisation i arbetet med
krisberedskap i Munkedal, Orust, Tanum och Strömstad.
Revisorerna har identifierat följande risker för Tanums kommun:
• Risk att verksamheterna inte får tillräcklig stöttning i
krisberedskapsarbetet
• Risk för bristande tillgänglighet avseende TiB eftersom TiB även är
räddningschef i beredskap
• Risk för otillräcklig samverkan inom ramen för det geografiska
områdesansvaret
Revisionen vill att kommunstyrelsen senast 2019-01-31 ska återkoppla om
vilka eventuella åtgärder som planeras för att hantera riskerna.
Beslutsunderlag
Förstudie avseende krisberedskap
Munkedal, Orust, Strömstad och Tanums kommuner – förstudie avseende
krisberedskap
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande svar till revisorerna:
Kommunstyrelsen arbetar med en plan för arbetet med krisberedskap för
mandatperioden som omfattar prioritering av olika uppgifter, inklusive
utbildning och stöttning till nämnderna. I samband med att räddningschef i
beredskap utsågs till tjänsteman i beredskap fick kommunstyrelsen ett
uppdrag att se över funktionen tjänsteman i beredskap. Kommunen har i
oktober 2018 presenterat en plan för hur kommunen kommer att arbeta med
det geografiska områdesansvaret. Ett krishanteringsråd har bildats under året
och en frivillig resursgrupp har utbildats. Nätverket för det geografiska
områdesansvaret samordnas av kommunens säkerhetssamordnare.
Beslutet skickas till
Revisionen

Justerandes signaturer
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KS § 9

KS 2018/0773-203

Upphandling av lokalvård 2019
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden 2018-10-18 beslutade att säga upp avtalet för
lokalvårdentreprenad med Alliance+ från och med 2019-05-01. Tekniska
nämnden gav förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
underlag för en ny upphandling, samt beräkna kostnaden för att återta
lokalvårdsentreprenaden helt eller delvis i egen regi.
I underlaget presenteras 4 olika förslag som i korthet innebär
1: Att som tidigare avtal upphandla hela kommunen som ett
upphandlingsområde. Samtliga städrelaterade tjänster inkluderade.
2. Återta lokalvården till kommunal regi. Vissa tjänster behöver köpa in till
exempel fönsterputs, golvvård med mera
3.Att ha ett stort upphandlingsområde men bryta ut objekt i mindre
lokalvårdsområden i Lur, Backa, Östad och Rabbalshede till egen regi.
Vissa tjänster behöver köpa in till dessa mindre områden till exempel
fönsterputs, golvvård med mera.
4. Att dela upp kommunen i fyra mindre upphandlingsområden, samt att
byta ut Backa, Östad och Rabbalshede precis som i alternativ 3. Vissa
tjänster behöver köpas in separat tillexempel fönsterputs, golvvård med
mera

Tekniska nämnden beslutade den 13 december 2018, § 106 att föreslå
kommunfullmäktige att kommunen återtar lokalvården i egen regi.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 13 december 2018, 1 106
Beslutsunderlag städtjänster, daterad 28 november 2018
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019
Yrkanden
Roger Wallentin (C), Hans Schub (M), Lennart Larson (M), Karl-Erik
Hansson (C) och Benny Svensson (L) förelslår att lokalvårdsområdena i
Lur, Backa, Östad och Rabbalshede ska hanteras i egen regi,
att lokalvården i övriga delar av kommunen ska delas upp i mindre
geografiska upphandlingsområden med möjlighet att lägga anbud på
helheten samt varje geografiskt område för sig.
Oskar Josefsson (S), Louise Thunström (S) och Gobben O Haugland (SD)
föreslår att lokalvården återtas i kommunal regi.
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Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen bifaller Roger Wallentin med fleras förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lokalvårdsområdena i Lur, Backa, Östad och Rabbalshede ska hanteras i
egen regi och,

att lokalvården i övriga delar av kommunen ska delas upp i mindre
geografiska upphandlingsområden med möjlighet att lägga anbud på
helheten samt varje geografiskt område för sig.
Reservationer
Reservation
Louise Thunström (S), Oscar Josefsson (S) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Gobben O Haugland (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Protokollsanteckning för insynsplats
Jonas Pettersson (V) och Michael Halvarsson (MP) stöder förslaget att
återta lokalvården i egen regi.
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KS § 10

KS 2018/0771-903

17 (69)

Slutredovisning utbyggnad av väg- och VA ledningar
Norgård 2:156, Hamburgö
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har anslagit mellan åren 2013-2018, totalt 5 230 854 kr
för detaljplan samt utbyggnad av gata och VA inom området Norgård,
Hamburgsund. Projektet omfattar framtagande av fyra kommunala tomter
samt fem tomter genom extern exploatör.
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden.
Slutredovisning överensstämmer med beviljade medel. Efter slutredovisning
i tekniska nämnden har en utgift på 27 372 kr tillkommit. Redovisade
investeringsutgifter uppgår därmed till 4 287 602 kr. Totalt överskott mot
investeringsbudget beviljad av kommunfullmäktige uppgår därmed till 1
051 892 kr.
Tekniska nämnden har upprättat efterkalkyl som visar på ett beräknat
överskott för exploateringsprojektet som helhet på 4 367 198 kr. Totala
inkomster uppgår till 8 654 800 kr och består av tomtförsäljning,
anslutningsavgifter för VA samt ersättning enligt exploateringsavtal.
Investeringsutgifter uppgår till 4 287 602 kr.
1. Avstämning mot investeringsbudget
Budgeterade investeringsutgifter anläggningsarbeten 4 900 000 kr
Budgeterade utgifter för detaljplan
330 854 kr
Summa budgeterade investeringsutgifter
5 230 854 kr
Redovisade investeringsutgifter anläggningsarbeten
Redovisade investeringsutgifter för detaljplan
Summa redovisade investeringsutgifter
Överskott

3 956 748 kr
330 854 kr
4 287 602 kr
943 252 kr

Budgeterade investeringsbidrag
Redovisade investeringsbidrag
Överskott
Totalt överskott mot kommunfullmäktiges
investeringsbudget

1 051 892 kr

2. Efterkalkyl, exploateringsprojekt
Inkomster
Försäljning av tomter (4 stycken)

5 800 000 kr

Justerandes signaturer
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Anslutningsavgift VA (9 anslutningar)
Ersättning enligt exploateringsavtal
Summa inkomster

1 946 160 kr
908 640 kr
8 654 800 kr

Investeringsutgifter
Gata
Vatten- och avlopp
Tomter
Detaljplan
Summa investeringsutgifter

1 545 456 kr
1 625 255 kr
786 037 kr
330 854 kr
4 287 602 kr

Nettoresultat exploateringsprojektet

4 367 198 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 januari 2019
Tekniska nämndens beslut 13 december 2018 § 102
Bilaga till tekniska nämndens beslut 13 december 2018 § 102
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets överskott läggs till
eget kapital.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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KS § 11

KS 2018/0772-903

Slutredovisning Säkerhetsåtgärder Siljevi idrottsplats
Grebbestad
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige anslog i budgeten 2018, 600 000 kr till
förbättringsåtgärder fritidsanläggningar, säkerhet Siljevi.
Tanums kommun har upphandlat och bekostat tjänster och material till
Siljevi idrottsplats, till nödvändiga insatser för att klara krav för division 1
spel från svenska fotbollsförbundet.
Det som utförts är:
• Säkerhetsstängsel runt om anläggningen 2000 mm högt, inkl. 7 st.
grindar med låssystem.
• Avverkning av träd längs med linje för Säkerhetsstängsel.
• Schakt och sprängningsarbeten med bergsklack som låg för nära
spelplanen inkl. rullgräs för att återställa gräsyta.
• Inköp av modul för att möjliggöra fler WC och utrymme för
sjukvårdspersonal inkl. grundläggning, el och VVS arbeten,
takavvattning med mera.
• Material till planavgränsande markering 3 meter runt spelplanen.
• Installation av ny högtalaranläggning till idrottsplats.

Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och
meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat
belopp.
Säkerhetsåtgärder Siljevi, (projekt 63033)
Budgeterade utgifter
600 000 kr
Budgeterade inkomster
0 kr
Redovisade utgifter
530 793 kr
Redovisade inkomster
0 kr
Överskott
69 207 kr
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Projektets överskott läggs till eget kapital.
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Beslutet skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
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KS § 12

KS 2018/0759-704

Taxa färdtjänstresor
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsförvaltningen har gjort en genomlysning av
färdtjänstverksamheten. Detta har resulterat i förslag på nya riktlinjer för
färdtjänst och riksfärdtjänst samt ett förslag att ändra taxan/egenavgiften för
färdtjänstresor.
Nuvarande taxa baseras på ett baspris (detta sätts av trafiklevrantören
Västtrafik) plus 75 procent. Det nya förslaget är att taxan ska baseras på
baspriset plus 15 procent.
Fakta om färdtjänstresor:
• Kommunens avgift för resor får enligt lag inte överstiga kommunens
självkostnad.
• Översyn av kostnader har visat att Tanums kommun har högsta
avgifter i Sverige för korta resor inom kommun.
• Jämförelse med 15% påslag på baspriset för en enkelresa med
färdtjänst inom kommun blir det en kostnad på 60 kr. Vid 75%
påslag är det en kostnad på 90 kr enligt 2019 prislista.
• Det pågår ett harmoniseringsarbete av riktlinjerna inom Västra
Götaland där idag kostnaden är 15% i de flesta kommuner.
• 60 kr för en färdtjänstresa inom kommun är mer i balans med
närtrafiktaxan som är 44 kr för 2019. Finns seniorkortet från 75 år
är närtrafikresan gratis.
• De nya riktlinjerna 2019 för färdtjänst utökar färdtjänstområdet till
hela Västra Götaland med angränsande kommuner. Detta ger de
färdtjänstberättigade större frihet att resa utan att behöva ansöka om
riksfärdtjänst. För längre resor till exempelvis Göteborgsområdet
ökar kostnaden något i jämförelse mot idag.
• Med nuvarande resemönster för 2019 skulle detta ge en
kostnadsökning på cirka 100´ på grund av taxejusteringen.
• Vid utbyggd närtrafik och att de längre resorna som tidigare var
riksfärdtjänst ökar kommer också avgiftsintäkterna och den
eventuella kostnadsökningen bli marginell.
Vid tydliga riktlinjer och kostnadskontroll skapas en större insyn och ger en
tydlig överblick och bättre service
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut den 6 december 2018, § 129
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att taxan/egenavgiften för färdtjänstresor justeras från ett baspris plus 75
procent till ett baspris plus 15 procent
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
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Utdragsbestyrkande

22 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 13

KS 2018/0226-600

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

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 27 november 2018, § 80
föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge avslag på motionen om att skolor och förskolor i Tanums kommun
ska ha brandväggar som skyddar mot porr och våldsamma sidor
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomlysning och ta fram en
strategi för att barn och elever inte utsätts för våld, porr och sexuellt våld via
nätet
att uppdra åt förvaltningen att redovisa kostnader för inköp, drift och skötsel
för Netclean för att stoppa barnpornografi
att uppdra åt förvaltningen att redovisa hur skolan kan arbeta för att öka
kvaliteten i sex -och samlevnadsundervisning
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Beslutsunderlag
Motion
Barn- och utbildningsnämndens beslut 27 november 2018
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019
Yrkanden
Karolina Tisell (C) och Louise Thunström (S) föreslår bifall till
beredningsförslaget med tillägget att kommunstyrelsen ska få information
från barn- och utbildningsnämnden om genomlysning och strategi i frågan
vid kommunstyrelsens möte i augusti 2019
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget med Louise Thunströms
tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om att skolor och förskolor i Tanums kommun ska ha
brandväggar som skyddar mot porr och våldsamma sidor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att barn- och utbildningsnämnden på kommunstyrelsens sammanträde 28
augusti ska informera om genomlysning och strategi i frågan
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
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KS § 14

KS 2018/0260-941

Svar på motion från socialdemokraterna (S) om att
skoldagen ska vara mobilfri tid
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har skrivit en motion om mobilfri skoldag.
Socialdemokraterna vill att skoldagen ska vara mobilfri för att öka
arbetsron.
I utredning som barn- och utbildningsförvaltningen gjort framkommer att
mobiltelefonen fungerar som ett kraftfullt multiverktyg för dagens
ungdomar, men att den samtidigt kan vara ett störningsmoment.
Professionen ges i 5 kap 5 § skollagen, stöd i arbetet med detta. Skolorna i
Tanums kommun har strategier och ordningsregler kring
mobiltelefonanvändning i skolan, som beslutats av professionen
tillsammans med eleverna.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 27 november 2018, § 81
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2018
Yrkanden
Ajournering begärs. Mötes ajourneras klockan 11.00-11.05.
Lennart Larson (M), Roger Wallentin (C) och Louise Thunström (S)
föreslår att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för
ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för
ytterligare beredning
Beslutet skickas till
Motionären
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KS § 15

KS 2018/0689-972

Folkhälsoplan och budget 2019
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoplan och budget tas fram varje år och föreläggs kommunstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden norra. Folkhälsorådet beslutade att
godkänna folkhälsoplan och budget för 2019 vid sitt möte den 11 december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 17 december 2018
Folkhälsoplan 2019
Budget 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta folkhälsoplan och budget för 2019
Beslutet skickas till
Folkhälsorådets ordförande
Folkhälsostrategen
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KS § 16

KS 2017/0636-267

Svar på medborgarförslag om aktivitetsgym utanför
Hedegården, Tanumshede
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om aktivitetsgym utanför Hedegården som är öppet
för alla har lämnats in. Kommunfullmäktige har lämnat över ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Nämnderna och folkhälsorådet
har fått lämna in synpunkter på förslaget.
Omsorgsnämnden är i grunden positiv till förslaget men anser att det innan
eventuellt införande behöver tydliggöras vem som ansvarar för finansiering
och underhåll för gymmet. Dessutom behövs instruktioner för hur gymmet
fungerar. Folkhälsorådet är positivt till ett gym men kan inte finansiera det.
Tekniska nämnden föreslår att förslaget avslås då bedömningen är att det
inte kommer användas i den grad att det är motiverar kostnaderna. Barnoch utbildningsnämnden föreslår att ärendet utreds vidare i samband med att
en plan för investering för Sparvallen tas fram.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-15 § 4
Omsorgsnämndens protokoll 2018-03-22 § 22
Folkhälsorådets protokoll 2018-03-27 § 5
Tekniska nämndens protokoll 2018-04-26 § 41
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-20 § 20
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-11-27 § 78
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2018-12-18
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
avslå medborgarförslaget med hänvisning till de kostnader ett aktivitetsgym
innebär.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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KS § 17

KS 2019/0042-940

Insynsplats i kommunstyrelsen för vänsterpartiet (V)
och miljöpartiet (MP)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 142, att anta
kommunstyrelsens reviderade reglemente. I reglementet framgår följande
om insynsplats i kommunstyrelsen:
45 § Insynsplats i kommunstyrelsen ska erbjudas de partier som inte av egen
kraft erhåller plats som ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.
Parti som ingår i en valteknisk samverkan inte har rätt till insynsplats om
något av samverkanspartierna har plats som ledamot eller ersättare i
kommunstyrelsen.
Partierna med rätt till insynsplats har rätt att utse ersättare till den person
som har insynsplatsen.
Ersättaren inte har rätt att närvara när den ordinarie representanten för
insynsplatsen är närvarande.
Insynsplats innebär yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad i
protokollet. Närvarorätten inte gäller myndighetsutövning.
Representanten och dess ersättare ska vara förtroendevald i lagens mening,
det vill säga vara invald i kommunfullmäktige eller annan nämnd.
Representanten och dess ersättare utses av respektive parti och att berört
parti lämnar in namnen skriftligt i samband med kommunstyrelsens första
sammanträde för mandatperioden.
För mandatperioden 2019-2022 innebär detta att Miljöpartiet (MP) och
Vänsterpartiet (V) har rätt till insynsplats i kommunstyrelsen.
Miljöpartiet har anmält Michael Halvarsson som ordinarie representant med
Berta Valenzuela som ersättare.
Vänsterpartiet har anmält Jonas Pettersson med Gunilla Eitrem som
ersättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslut
att notera att Michael Halvarsson blir representant till insynsplats för MP
med Berta Valenzuela som ersättare, och
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att notera att Jonas Pettersson blir representant till insynsplats för V med
Gunilla Eitrem som ersättare
Beslutet skickas till
Valda personer
Troman
Personalkontoret (Anna Edvardsson)
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KS § 18

KS 2019/0029-940

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar
underteckna köpeavtal och andra avtal som godkänts
av kommunfullmäktige 2019-2022
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att som firmatecknare utse kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre
vice ordförande i förening med kommunchefen, kanslichefen eller HRchefen å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som
godkänts av kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
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KS § 19

KS 2019/0030-940

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägar
underteckna borgensförbindelser som beslutats av
kommunfullmäktige 2019-2022
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att som firmatecknare utse kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre
vice ordförande i förening med kommunchefen, kanslichefen eller HRchefen å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som
godkänts av kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och utvecklingskontoret
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KS § 20

KS 2019/0031-940

Firmatecknare för stiftelser där kommunstyrelsen är
förvaltare 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M), 1:e vice
ordförande Roger Wallentin (C), 2:e vice ordförande Louise Thunström (S)
i förening med antingen kommunchef Ulf Ericsson eller kanslichef Ida
Aronsson Hammar bemyndigas att å kommunens vägnar teckna firma för
stiftelser där kommunstyrelsen är förvaltare
Beslutet skickas till
Liselotte Fröjd (M), Roger Wallentin (C), Louise Thunström (S)
Kommunchef Ulf Ericsson, kanslichef Ida Aronsson Hammar
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

32 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 21

KS 2019/0013-940

Firmatecknare för Tanums kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2017, § 132 att kommunstyrelsens
ordförande Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Roger
Wallentin eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Louise Thunström i
förening med endera kommunchef Ulf Ericsson, kanslichef Ida Aronsson
Hammar eller HR-chef Agneta Andersson bemyndigas att å kommunens
vägnar underteckna avtal, köpehandlingar, borgensförbindelser, fullmakter
och liknande handlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande Roger Wallentin eller kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Louise Thunström i förening med endera kommunchef Ulf
Ericsson, kanslichef Ida Aronsson Hammar eller HR-chef Agneta
Andersson bemyndigas att å kommunens vägnar underteckna avtal,
köpehandlingar, borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar,
och
att upphäva kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2017, § 132
Beslutet skickas till
Liselotte Fröjd (M), Roger Wallentin (C), Louise Thunström (S)
Ulf Ericsson, Ida Aronsson Hammar, Agneta Andersson
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

33 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 22

KS 2019/0014-940

Rätt att teckna avtal för kommunstyrelsen löpande
verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunchefen, kanslichefen, räddningschefen och HR-chefen ges rätt
att var för sig inom sitt verksamhetsområde och inom befintlig budget
teckna avtal gällande den löpande verksamheten.
Beslutet skickas till
HR-chef, kanslichef, räddningschef och kommunchef
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

34 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 23

KS 2019/0034-111

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice
ordförande samt andre vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt gällande reglemente utse ett arbetsutskott för
perioden 2019-2022. Arbetsutskottet bestar av 5 ledamöter och 8 ersättare.
Enligt reglementet är arbetsutskottets presidium samma som
kommunstyrelsens presidium. Det innebär att kommunstyrelsen har att utse
ytterligare två ordinarie ledamöter samt 8 ersättare till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsen arbetsutskott är tillika personalutskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens reglemente
Yrkanden
Hans Schub (M) föreslår att Lennart Larson (M), Birgitta Nilsson (M) och
Ida Östholm (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Roger Wallentin (C) föreslår att Karolina Tisell (C) och Karl-Erik Hansson
(C) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Benny Svensson (L) föreslår Jan Olsson (L) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott
Louise Thunström (S) föreslår Oskar Josefsson (S) och Jan Andersson (S)
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja följande ordinarie, ersättare och ordföranden i kommunstyrelsens
arbetsutskott mandatperioden 2019-2022:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

35 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

Ordinarie
Liselotte Fröjd (M)
Hans Schub (M)
Roger Wallentin (C)
Benny Svensson (L)
Louise Thunström (S)

Ersättare
Lennart Larson (M)
Birgitta Nilsson (M)
Ida Östholm (M)
Karolina Tisell (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Jan Olsson (L)
Oskar Josefsson (S)
Jan Andersson (S)

Ordförande: Liselotte Fröjd (M)
1:e vice ordförande: Roger Wallentin (C)
2:e vice ordförande: Louise Thunström (S)
Beslutet skickas till
Valda personer
Troman
Kommunsekreteraren
Personalkontoret (Anna Edvardsson)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 24

KS 2018/0639-111

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice
ordförande samt andre vice ordförande i
krisledningsnämnd
Sammanfattning av ärendet
Enligt krisledningsnämndens reglemente ska krisledningsnämnden vara
samma som kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden ska
därmed bestå av 5 ordinarie ledamöter med 8 ersättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja följande ordinarie, ersättare och ordföranden i krisledningsnämnden
mandatperioden 2019-2022:
Ordinarie
Ersättare
Liselotte Fröjd (M)
Lennart Larson (M)
Hans Schub (M)
Birgitta Nilsson (M)
Ida Östholm (M)
Roger Wallentin (C)
Karolina Tisell (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Benny Svensson (L)
Jan Olsson (L)
Louise Thunström (S)
Oskar Josefsson (S)
Jan Andersson (S)
Ordförande: Liselotte Fröjd (M)
1:e vice ordförande: Roger Wallentin (C)
2:e vice ordförande: Louise Thunström (S)
Beslutet skickas till
Berörda politiker
Troman
Personalkontoret (Anna Edvardsson)
Kommunsekreteraren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

37 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 25

KS 2019/0035-111

Val av budgetberedning för 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse en budgetberedning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens ordinarie ledamöter utgör budgetberedning 20192022,
att ledamot som inte kan delta kallar ersättare, och
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska fungera som beredningsorgan i
budgetfrågor och andra ärenden som behandlas av budgetberedningen.
Beslutet skickas till
Berörda politiker
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

38 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 26

KS 2019/0036-111

Val av arvodeskommitté 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare för varje parti som
finns representerat i kommunfullmäktige att ingå i arvodeskommittén 20192022. Ersättare kallas bara när ordinarie ledamot inte kan närvara.

HR-chefen är arvodeskommitténs sekreterare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Yrkanden
Hans Schub (M) föreslår Lennart Larsson (M) som ordinarie med Hans
Schub (M) som ersättare.
Hans Schub (M) föreslår Berndt Hansson (KD) som ordinarie med Sonny
Haglund (KD) som ersättare.
Karolina Tisell (C) föreslår Karl-Erik Hansson som ordinarie med Clas-Åke
Sörkvist (C) som ersättare. Karl-Erik Hansson (C) föreslås även som
ordförande
Benny Svensson föreslår Benny Svensson (L) som ordinarie och Jan Olsson
(L) som ersättare
Louise Thunström (S) föreslår Oskar Josefsson (S) som ordinarie och
Ronny Larsson(S) som ersättare
Louise Thunström (S) föreslår Bengt Eriksson (V) som ordinarie med Jonas
Pettersson (V) som ersättare
Louise Thunström (S) föreslår Berta Valenzuela (MP) som ordinarie med
Michael Halvarsson (MP) som ersättare
Gobben O Haugland (SD) föreslår på Rolf Trohne (SD) som ordinarie med
Gobben O Haugland (SD)som ersättare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

39 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse följande ledamöter, ersättare och ordförande i arvodeskommittén
2019-2022:
Ordinarie
Ersättare
Lennart Larson (M)
Hans Schub (M)
Karl-Erik Hansson (C)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Benny Svensson (L)
Jan Olsson (L)
Berndt Hansson (KD)
Sonny Haglund (KD)
Oskar Josefsson (S)
Ronny Larsson (S)
Bengt Eriksson (V)
Jonas Pettersson (V)
Berta Valenzuela (MP)
Michael Halvarsson (MP)
Rolf Trohne (SD)
Gobben O Haugland (SD)
Ordförande: Karl-Erik Hansson (C), och
att utse HR-chefen Agneta Andersson som arvodeskommitténs sekreterare
Beslutet skickas till
HR-chef Agneta Andersson
Troman
Valda ledamöter och ersättare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 27

KS 2019/0037-111

Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice
ordförande i räddningstjänstutskottet 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente består räddningstjänstutskottet av tre
ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen ska även utse en ordförande
och en vice ordförande för räddningstjänstutskottet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Yrkanden
Ordinarie ledamöter
Beredningsförslaget är att utse följande ledamöter och ordförande
räddningstjänstutskottet 2019-2022:
Lennart Larson (M)
Karl-Erik Hansson (C)
Jan Andersson (S)
Ordförande: Lennart Larson (M)
Vice ordförande: Karl-Erik Hansson (C)

Gobben O Haugland (SD) föreslår att Roar Olsen (SD) väljs till ordinarie
ledamot istället för Karl-Erik Hansson (C).
Louise Thunström (S) föreslår att Jan Andersson (S) väljs till vice
ordförande istället för Karl-Erik Hansson (C)
Ersättare
Hans Schub (M) föreslår Lennart Larson (M) Benny Svensson (L) till
ersättare.
Karolina Tisell (C) föreslår Clas-Åke Sörkvist (C) till ersättare
Louise Thunström (S) föreslår Oskar Josefsson (S) till ersättare
Gobben O Haugland (SD) föreslår att Roar Olsen (SD) väljs till ersättare
istället för Benny Svensson (L)
Beslutsgång
Ordinarie ledamöter och ordförande
Ordförande frågar först på beredningsförslaget och Gobben O Hauglands
ändringsyrkande var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
beredningsförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

41 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

Därefter frågar ordförande på Louise Thunströms ändringsförslag om att Jan
Andersson blir vice ordförande i stället för Karl-Erik Hansson och finner att
kommunstyrelsen utser Jan Andersson (S) till vice ordförande.

Ersättare
Ordförande frågar därefter på framlagda förslag till ersättare och finner att
kommunstyrelsen utser följande ersättare i räddningstjänstutskottet:
Benny Svensson (L)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Oskar Josefsson (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse följande ledamöter, ersättare och ordförande räddningstjänstutskottet
2019-2022:
Ordinarie
Ersättare
Lennart Larson (M)
Benny Svensson (L)
Karl-Erik Hansson (C)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Jan Andersson (S)
Oskar Josefsson (S)
Ordförande: Lennart Larson (M)
Vice ordförande: Jan Andersson (S)
Beslutet skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Troman
Personalkontoret (Anna Edvardsson)
Räddningschefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 28

KS 2019/0041-111

Val av ledamot och ersättare från Tanums kommun till
styrelsen för Tanum Turist från och med
föreningsstämman 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tanums Turist består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Tanum
Turists föreningsstämma utser 6 ledamöter och 6 ersättare.
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ledamot.
Fram till och med föreningsstämman 2019 representeras kommunen av
kommunchef Ulf Ericsson som ordinarie med näringslivsutvecklare Elenor
Olofsson som ersättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till och med föreningsstämman 2022 utse kommunchef Ulf Ericsson som
ordinarie med näringslivsutvecklare Elenor Olofsson som ersättare
Beslutet skickas till
Tanums Turist
Troman
Ulf Ericsson och Elenor Olofsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 29

KS 2019/0052-111

Val av ombud vid årsstämman för Tanum Turist 20192022
Sammanfattning av ärendet
Tanums kommun har att utse ombud jämte ersättare till årsstämma med
Tanum Turist.
Liselotte Fröjd (M) sitter idag som ombud vid årsstämma med Tanum Turist
med Louise Thunström (S) som ersättare
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) som ombud vid årsstämma med Tanum Turist
från stämman 2019 till och med stämman 2022, med Louise Thunström (S)
som ersättare
Beslutet skickas till
Tanum Turist
Troman
Liselotte Fröjd (M) och Louise Thunström (S)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

44 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 30

KS 2019/0053-111

Val av revisor och revisorsersättare till Tanum Turist
ekonomisk förening 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Enligt stadgarna för Tanum Turist ekonomisk förening ska det för ett år i
taget väljas två revisorer och två revisorsersättare. En revisor och en
revisorsersättare väljs av årsstämman och en revisor och revisorsersättare
utses av kommunstyrelsen i Tanums kommun.
Revisorerna ska granska räkenskaperna för det år de är valda och ska vid
nästa ordinarie stämma framlägga fullständig revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anita Älgemon (S) som ordinarie revisor, med Johan Ulriksson
(M), som revisorsersättare för perioden 2019-2022
Beslutet skickas till
Tanum Turist
Troman
Anita Älgemon (S) och Johan Ulriksson (M)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 31

KS 2019/0045-111

Val av ordförande och ledamot till Tanums
Folkhälsoråd 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Varje kommunal nämnd ska utse en ledamot och en tjänsteman att ingå i
folkhälsorådet. Kommunstyrelsen ska även utse ordförande i rådet.
Under mandatperioden 2015-2018 var Lennart Larson (M) ledamot, Louise
Thunström (S) ordförande och folkhälsostrategen tjänsteman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019.
Yrkanden
Lennart Larson (M) föreslår att Han Schub (M) utses till ledamot istället för
Lennart Larson(M)
Beslutsgång
Ordförande frågar på beredningsförslaget och beredningsförslaget med
Lennart Larsons (M) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Lennart Larson ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Louise Thunström (S) som ordförande i Tanums Folkhälsoråd 20192022,
att utse Hans Schub (M) som ledamot i Tanums Folkhälsoråd 2019-2022,
och
att uppdra åt personalkontoret att utse en tjänsteman att ingå i
Folkhälsorådet 2019-2022
Beslutet skickas till
Folkhälsorådet
Valda personer
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

46 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 32

KS 2019/0046-111

Val av ordförande och ledamot till Brottsförebyggande
rådet 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Brottförebyggande rådet i Tanums kommun utgörs idag av
chefstjänstemännen för, barn- och utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen, kommunens
säkerhetssamordnare, två politiker från kommunstyrelsen, varav en är rådets
ordförande, folkhälsostrategen som är rådets sekreterare och en representant
för polisen.
Under mandatperioden 2015-2018 utså kommunstyrelsen Louise Thunström
(S) till ordförande och Jan Olsson (L) till ledamot i Brottsförebyggande
rådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Louise Thunström (S) som ordförande i Brottsförebyggande under
mandatperioden 2019-2022, och
att utse Hans Schub (M) som ledamot i Brottsförebyggande rådet under
mandatperioden 2019-2022
Beslutet skickas till
Louise Thunström (S) och Hans Schub (M)
Troman
Brottsförebyggande rådet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 33

KS 2019/0048-111

Val av förhandlingsdelegation för
kollektivavtalsförhandlingar 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i egenskap av kommunalt personalorgan att utse en
förhandlingsdelegation för löne- och anställningsvillkor där Tanum
kommun är arbetsgivare.
Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter med ersättare att ingå i
förhandlingsdelegationen
Mandatperioden 2015-2018 utsåg kommunstyrelsen följande ledamöter och
ersättare:
Ordinarie Ersättare
Liselotte Fröjd (M)
Lennart Larson (M)
Roger Wallentin (C)
Paul Carlsson (L)
Louise Thunström (S)
Michael Halvarsson (MP)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse en förhandlingsdelegation för perioden 2019-2022 med rätt att
genomföra kollektivavtalsförhandlingar där Tanums kommun är
arbetsgivare, och
att utse följande personer att ingå i förhandlingsdelegationen 2019-2022:
Ordinarie Ersättare
Liselotte Fröjd (M)
Roger Wallentin (C)
Louise Thunström (S)

Hans Schub (M)
Benny Svensson (L)
Oskar Josefsson (S)

Beslutet skickas till
Liselotte Fröjd (M), Hans Schub (M), Roger Wallentin (C), Benny Svensson
(L), Louise Thunström (S), Oskar Josefsson (S)
Troman
Personalkontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 34

KS 2019/0051-111

Val av representant, stämmoombud samt ersättare till
Svinesundskommittén 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare i
Svinesundskommittén 2019-2022 samt ett stämmoombud med ersättare.
Till och med årsmötet 2019 sitter Liselotte Fröjd (M) som ordinarie
representant samt stämmoombud med Roger Wallentin (C) som ersättare i
Svinesundskommittén.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2+19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) till ledamot med Roger Wallentin (C) som
ersättare i Svinesundskommittén från och med årsmötet 2019 till och med
årsmötet 2022, och
att utse Liselotte Fröjd (M) till stämmoombud med Roger Wallentin (C)
som ersättare i Svinesundskommittén från och med årsmötet 2019 till och
med årsmötet 2022
Beslutet skickas till
Svinesundskommittén
Liselotte Fröjd (M) och Roger Wallentin (C)
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 35

KS 2018/0664-111

Val av kommunala representanter till kommunala
nätverket Fiskekommunerna 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun inklusive västra Götalandsregionen inom Fiskekommunerna,
FK, har utsett en politiker att ingå i Ledningsgruppen. Därutöver ingår en
tjänsteman per kommun
(näringslivsutvecklare eller motsvarande). FK har funnits i mer än 20 år och
idag finns det som en projektfinansierad verksamhet inom
Kommunalförbundet Fyrbodal. Nuvarande finansiering från medverkande
kommuner och VGR sträcker sig fram till den 31 dec 2020. FK är en
påverkansorganisation inom fiske och vattenbruk.
Under mandatperioden 2015-2018 representerades Tanums kommun av
Clas-Åke Sörkvist med Elisabeth Jonsson som tjänsteman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) som politisk representant i Fiskekommunerna
under mandatperioden 2019-2022 med Elisabeth Jonsson som
tjänstemannarepresentant.
Beslutet skickas till
Liselotte Fröjd (M)
Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson
Fiskekommunerna
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 36

KS 2019/0054-111

Val av ombud vid bolagsstämmor för Tanums Bostäder
AB 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente § 4 framgår bland annat att
kommunstyrelsen ska tillvarata kommunens intresse vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i och utse ombud
att representera kommunen.
Kommunstyrelsen ska därmed utse kommunens ombud vid bolagsstämma
för Tanums Bostäder AB 2019-2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Yrkanden
Benny Svensson (L) och Hans Schub (M) yrkar bifall till
beredningsförslaget
Beslutsgång
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Louise Thunströms
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
beredningsförslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) som kommunens ombud vid bolagsstämmor
2019-2022 för Tanums Bostäder AB, med Roger Wallentin (C) som
ersättare.
Beslutet skickas till
Tanums Bostäder AB
Troman
Liselotte Fröjd (M) och Roger Wallentin (C)
Personalkontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

51 (69)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 37

KS 2019/0055-111

Val av ombud vid bolagsstämmor för Tanums hamnar
AB 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente § 4 framgår bland annat att
kommunstyrelsen ska tillvarata kommunens intresse vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i och utse ombud
att representera kommunen.
Kommunstyrelsen ska därmed utse kommunens ombud vid bolagsstämma
för Tanums Hamnar AB 2019-2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) som kommunens ombud vid bolagsstämmor
2019-2022 för Tanums Hamnar AB, med Roger Wallentin (C) som ersättare
Beslutet skickas till
Tanums Hamnar AB
Troman
Liselotte Fröjd (M) och Roger Wallentin (C)
Personalkontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 38

KS 2019/0033-111

Val av representant i KIMO (Kommunernas
internationella miljöorganisation) 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse en politisk representant att representera Tanums
kommun i KIMOs arbete under kommande mandatperiod. Enligt KIMO
Sveriges stadgar ska varje kommun efter val till kommunfullmäktige utse en
politiker att vara kommunens politiska representant.
KIMO är en organisation där kommuner runt Nordostatlanten samverkar för
en renare havsmiljö. KIMO Sverige är det svenska nätverket inom KIMO
International. KIMO är främst en lobbyorganisation som för in
kommunernas perspektiv på internationell nivå.
En tjänsteman ska också utse att representera kommunen.
Utvecklad ärendebeskrivning
KIMO är en organisation där kommuner runt Nordostatlanten samverkar för
en renare havsmiljö. I KIMO International finns dessa länder med aktiva
kommuner idag: Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland,
Danmark, Norge, Färöarna och Sverige. KIMO Sverige är det svenska
nätverket och har idag 13 medlemskommuner, en ökning med två
kommuner senaste året. KIMO Sverige brukar ha fyra möten per år, där
kommunerna turas om att vara värdkommun. Ett internationellt årsmöte håll
varje år där länderna turas om att arrangera och det anordnas alltid en
konferens i samband med årsmötet, oftast under en helg på hösten. Den
internationella styrelsen har två fysiska möten per år. KIMO Sveriges vice
ordförande Jerry Ahlström (M) Lomma har blivit vald till Junior Vice
President i KIMO International. KIMO International har ett sekretariat på
Shetlandsöarna där två personer är anställda.
KIMO är främst en lobbyorganisation som för in kommunernas perspektiv
på internationell nivå. KIMO agerar internationellt inom OSPAR och
HELCOM, två viktiga arenor för havsmiljöfrågor och politiska beslut.
KIMO är med och ser till att frågor såsom marint skräp står högt på
dagordningen. Senaste framgången för KIMO var att lyfta upp problemet
för många kustkommuner där stränder förorenas med paraffinutsläpp, vilket
släpps ut från fartyg som rensar sina tankar ute till havs. KIMO Sverige har
varit drivande i frågor kring mikroplast de senaste åren. En handlingsplan
mot utsläpp av mikroskräp från kommunala anläggningar och verksamheter
togs fram inom det nationella nätverket och antogs av KIMO Sverige 2017.
Inför det internationella årsmötet 2018 hade KIMO Sverige en avgörande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

roll i formulering av en resolution kring att minska spridning av mikroplast
från konstgräsplaner.
Miljöförvaltningen i Göteborg koordinerar KIMO Sveriges arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Hans Schub (M) att vara politisk representant i KIMO under
kommande mandatperiod, och
att utse kommunbiolog Lilja Gunnarsson som tjänstemannarepresentant
Beslutet skickas till
Hans Schub (M)
Kommunbiolog Lilja Gunnarsson
KIMO

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 39

KS 2018/0571-111

Val av kommunala företrädare till styrelsen för Leader
Bohuskust och gränsbygd 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun i Norra Bohuslän (Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad)
har vardera utsett en ordinarie och en ersättare till styrelsen/LAG till den
ideella föreningen Leader Bohuskust och gränsbygd. Därmed uppfyller
Leader (Lokalt Ledd Utveckling) kravet från förvaltningsmyndigheten,
Jordbruksverket, och EU att cirka en tredjedel av styrelsen ska representera
offentliga sektorn.
Nuvarande Leaderperiod pågår till 2020 men där beslutade projekt får
arbeta vidare fram till 2022 och en styrelse behöver troligen finnas kvar
minst till och med 2023.
Under mandatperioden 2015-2018 var Clas-Åke Sörkvist ordinarie ledamot
med Louise Thunström som ersättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Yrkanden
Benny Svensson (L), Hans Schub (M), Liselotte Fröjd (M) bifaller
beredningsförslaget
Gobben O Haugland (SD) föreslår Clas-Åke Sörkvist i stället för Roger
Wallentin (C)
Ajournering begärs. Möte ajourneras klockan 11.50-11.55.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på beredningsförslaget och Gobben O Haugland (SD)
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
beredningsförslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Roger Wallentin (C) som ordinarie ledamot med Louise Thunström
(S) som ersättare under mandatperioden
Gobben O Haugland (SD) reserverar sig muntligen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

Reservationer
Gobben O Haugland (SD) reserveras sig muntligen mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Beslutet skickas till
Leader Bohuskust och gränsbygd
Troman
Roger Wallentin (C) och Louise Thunström (S)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 40

KS 2019/0056-111

Val av ombud föreningsstämmor för Kommuninvest
ekonomisk förening 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente § 4 framgår bland annat att
kommunstyrelsen ska tillvarata kommunens intresse vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i och utse ombud
att representera kommunen
Kommunstyrelsen ska därmed utse kommunens ombud vid
föreningsstämmor för Kommuninvest Ekonomisk Förening.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) som stämmoombud vid föreningsstämmor för
Kommuninvest Ekonomisk Förening under mandatperioden 2019-2022,
med Louise Thunström (S) som ersättare
Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Liselotte Fröjd (M) och Louise Thunström (S)
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2019-01-16

KS § 41

KS 2019/0058-111

Val av styrelseledamöter till Åke och Nancy Bergqvists
donationsfond 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade bland annat den 23 mars 2008 att tacksamt
motta den testamenterade gåvan.
Efter att sex personer erhållit legat och arvsskatten är erlagd har resterande
medel genom testamentet avsätts till en donationsfond; Åke och Nancy
Bergqvist donationsfond. Fondens förvaltning sker externt.
Fondens styrelse beslutar om utdelning i enlighet med det i testamentet
uppräknade ändamålet. Donationsfondens syfte är att årligen utdela
avkastning till välgörande, främst sociala, ändamål inom Fjällbacka tätort.
Fonden ska förvaltas av Sparbanken Tanum och Tanums kommun
gemensamt där vardera parten ska utse två styrelseledamöter
Mandatperioden 2015-2018 utsågs Hans Schub (M) och Ingrid Almqvist (S)
att ingå i styrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Hans Schub (M) och Ingrid Almqvist (S) att ingå i styrelsen för
mandatperioden 2019-2022
Beslutet skickas till
Sparbanken Tanum
Hans Schub (M) och Ingrid Almqvist (S)
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2019-01-16

KS § 42

KS 2019/0059-111

Val av representant i Kosterhavsdelegationen 20192022
Sammanfattning av ärendet
Tanums kommun ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare i
Kosterhavsdelegationen.
Länsstyrelsen eftersträvar en jämn könsfördelning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dateras 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att som Tanums kommuns ordinarie representant i Kosterhavsdelegationen
föreslå Liselotte Fröjd (M) med Louise Thunström (S) som ersättare.
Beslutet skickas till
Kosterhavsdelegationen
Liselotte Fröjd (M)
Louise Thunström (S)
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 43

KS 2019/0060-111

Val av representant i styrgruppen för
samförvaltningsinitiativet Koster-Väderöfjorden 20192022
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) som representant i samförvaltningsinitiativet
Koster-Väderöfjorden, med Hans Schub (M) som ersättare
Beslutet skickas till
Liselotte Fröjd (M) och Hans Schub (M)
Samförvaltningsinitiativet Koster-Väderöfjorden
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2019-01-16

KS § 44

KS 2019/0038-111

Val av ombud till Kommunforskning i Västs (KFI)
årsmöten 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunchef Ulf Ericsson till kommunens ombud vid
Kommunforskning i Västs årsmöten under perioden 2019-2022
Beslutet skickas till
Kommunforskning i väst (KFI)
Ulf Ericsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 45

KS 2019/0039-111

Val av förvaltningsråd för Tanums Hällristningar,
Världsarvet 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län initierade under 2011 behovet av en
översyn av programmet och organisationen. Förvaltningsplanen och
organisation och arbetsformer antogs av kommunstyrelsen den 3 oktober
2012, § 215
Det övergripande ansvaret och styrningen av världsarvarbetet har en
ledningsgrupp bestående av en representant vardera från länsledningen på
Länsstyrelsen, Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen och
kommunstyrelsen i Tanums kommun.
Under ledningsgruppen ska det finnas ett förvaltningsråd som bland annat
planerar den operativa verksamheten och tar fram en förvaltningsplan. Till
förvaltningsrådet utser vardera parten två representanter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselotte Fröjd (M) som kommunens representant i ledningsgruppen
med Louise Thunström (S) som ersättare
Beslutet skickas till
Liselotte Fröjd (M) och Louise Thunström (S)
Förvaltningsrådet för Tanums hällristningar, Världsarvet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 46

KS 2019/0067-941

Meddelanden till kommunstyrelsen 2019
Sammanfattning av ärendet
Protokoll
Nr 1-5
Övrigt
Nr 1-3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara meddelandena anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 47

KS 2019/0066-941

Anmälan av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor
Avtal
Nr 1-5
Räddningstjänsten
Nr 1-38
Övrigt
Nr 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara delegationsbesluten anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 48

Information från räddningstjänstutskottet
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information från ordförande Lennart Larson (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 49

Information från folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrel.sen får information från folkhälsorådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 50

Information från brottsförebyggande rådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen för information från ordförande Louise Thunström (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 51

Information från Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information från Roger Wallentin (C)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-16

KS § 52

Information från Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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