
 

 Protokoll 1 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Kommunfullmäktige 2019-01-21 KS 2018/0766-900 

    
 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-01-21 
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
Underskrift  

 Sofia Reimbert 
  
 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Matsalen i Tanumskolan, kl 18.30–19.00 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef, kommunstyrelsen 

Reimbert, Sofia, Sekreterare 
Justeringens plats och tid kommunkansliet 2019-01-28, klockan 15.00 
Paragrafer 1–14 
  
Sekreterare  

 Sofia Reimbert 
  
Ordförande  

 Ann-Marie Olofsson 
  
Justerare  

 Birgitta Nilsson Oskar Josefsson 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Kommunfullmäktige 2019-01-21 KS 2018/0766-900 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutande ledamöter Ann-Marie Olofsson, Ordförande (C) 
Claes G Hansson, Vice ordförande (M) 
Ronny Larsson, Andre vice ordförande (S) 
Liselotte Fröjd (M) 
Hans Schub (M) 
Lennart Larson (M) 
Ida Östholm (M) 
Alf Johansson (M) 
Birgitta Nilsson (M) 
Agne Andrésen (M) 
Lisbeth Hansson (M) 
Ulf Bertilsson (M) 
Kristina Frigert (M) 
Håkan Elg (C) 
Lars Olrog (C) 
Kajsa Mattsson (C) 
Karl-Erik Hansson (C) 
Benny Svensson (L) 
Jan Olsson (L) 
Linnea Hedemyr-Litmanen (L) 
Berndt Hansson (KD) 
Louise Thunström (S) 
Oskar Josefsson (S) 
Ida Jakobsson (S) 
Roger Friberg (S) 
Gunilla Palm (S) 
Ramona Cully (S) 
Annette Hellberg (V) 
Gunilla Eitrem (V) 
Michael Halvarsson (MP) 
Gobben O Haugland (SD) 
Lars-Erik Borg (SD) 
Roar Olsen (SD) 
Rolf Trohne (SD) 
Ingrid Klingspor (M), tjänstgörande ersättare för Rosita Jansson (M) 
Magnus Aronsson (C), tjänstgörande ersättare för Karolina Tisell (C) 
Linda Hermansson (C), tjänstgörande ersättare för Roger Wallentin (C) 
Kerstin Fransson (C), tjänstgörande ersättare för Clas-Åke Sörkvist (C) 
Ronny Kallin (S), tjänstgörande ersättare för Magnus Roessner (S) 
Glenn Sandsten (S), tjänstgörande ersättare Ann-Christin Antonsson (S) 
Christian Askros (SD), tjänstgörande ersättare för May Hedström (SD) 
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Innehåll 
Ärende Sida 
Val av justerare 4 

Omreglering av tomträttsavgäld för Grebbestad 2:413 5 

Omreglering av tomträttsavgäld för Resö 3:70 6 

Revidering av omsorgsnämndens reglemente 7 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente 8 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 9 

Revidering av tekniska nämndens reglemente 10 

Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 11 

Slutredovisning av ombyggnad f d veterinärkliniken i Tanumshede, Ekdungevägen LSS 12 

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som 
godkänts av kommunfullmäktige 2019-2022 14 

Val av representant till Samordningsförbundet Väst inom rehabiliteringsområdet 2019-2022 15 

Anmälningsärende av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 2018 16 

Meddelande om  röstsammanräkning efter Johan Eriksson (MP), ny ersättare i kommunfullmäktige 
Michael Norlind (MP) 18 

Fråga till kommunalrådet om förbud mot fyrverkerier 19 
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KF § 1  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Nilsson (M) och Oskar Josefsson (S) valdes att justera protokollet.  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 2 KS 2018/0683-210 

Omreglering av tomträttsavgäld för Grebbestad 2:413 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Grebbestad 2:413 (Grebbestadsfisk) är upplåten med tomträtt. 
Ny tomträttsavgäld för tiden 2020-01-01 till 2029-12-31 ska i enlighet med 
Jordabalkens regler vara överenskomna ett år innan nuvarande 
avgäldsperiods utgång. 
  
Marktaxeringsvärdet för fastigheten bedöms inte kunna utgöra 
avgäldsunderlag. Avgälden beräknas istället genom att den tidigare 
avgälden uppräknas med konsumentprisindex. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018 
Ändringsavtal Grebbestad 2:413 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten 
Grebbestad 2:413 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjören  
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KF § 3 KS 2018/0684-210 

Omreglering av tomträttsavgäld för Resö 3:70 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Resö 3:70 (Resö hamnmagasin) är upplåten med tomträtt. Ny 
tomträttsavgäld för tiden 2020-01-01 till 2029-12-31 ska i enlighet med 
Jordabalkens regler vara överenskomna ett år innan nuvarande 
avgäldsperiods utgång. 
  
Avgälden beräknas genom att fastigheten värderas i avröjt skick, 
råtomtmark, det vill säga utan byggnad, anläggning och VA. 
Tomträttsavgälden utgörs av mark taxeringsvärdet multiplicerat med 
avgäldsräntan på 3,00 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2018 
Ändringsavtal Resö 3:70 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten 
Resö 3:70 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjören  



 

 Tanums kommun Protokoll 7 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2019-01-21  
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KF § 4 KS 2018/0685-700 

Revidering av omsorgsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 21 april 2008, § 46 revidering av 
omsorgsnämndens reglemente. Inför ny mandatperiod ses samtliga 
reglementen över. 
  
Förslag till nytt reglemente innehåller språkliga förändringar och 
förtydligande samt en revidering av nämndens ersättare ändras utifrån 
organisationsutredningen.  
  
Flytt av tillsyn och prövning enligt tobakslagen, lagen om handel med 
receptfria läkemedel, e-cigaretter och folköl från omsorgsnämndens till 
miljö- och byggnadsnämndens föreslås. 
  
Ändringar är markerade med rött, överstruken text föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2018 
Förslag till reviderat reglemente 
Nu gällande reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta reviderat reglemente för omsorgsnämnden, och 
  
att tidigare reglemente för omsorgsnämnden därmed upphör att gälla 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden  
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KF § 5 KS 2018/0686-800 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 14 december 1998, §124 revidering av 
miljö- och byggnadsnämndens reglemente. Inför ny mandatperiod ses 
samtliga reglementen över. 
  
Förslag till nytt reglemente innehåller språkliga förändringar och 
förtydligande samt en revidering av nämndens ersättare ändras utifrån 
organisationsutredningen. 
  
En flytt av tillsyn och prövning enligt tobakslagen, lagen om handel med 
receptfria läkemedel, e-cigaretter och folköl till miljö- och 
byggnadsnämndens föreslås också. 
  
Ändringar är markerade med rött, överstruken text föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2018 
Förslag till nytt reglemente 
Nuvarande reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, och 
  
att tidigare reglemente för miljö- och byggnadsnämnden därmed upphör att 
gälla 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 6 KS 2018/0687-600 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 18 december 2006, § 131 revidering av 
barn- och utbildningsnämndens reglemente. Inför ny mandatperiod ses 
samtliga reglementen över. 
  
Förslag till nytt reglemente innehåller i stort språkliga förändringar och 
förtydligande. Vidare föreslås nämndens ersättare ändras utifrån 
organisationsutredningen. 
  
Ändringar är markerade med rött, överstruken text föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2018 
Förslag till nytt reglemente 
Nu gällande reglemente 

Beredningsförslag 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden, och 
  
att tidigare reglementen för barn- och utbildningsnämnden därmed upphör 
att gälla.  



 

 Tanums kommun Protokoll 10 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 7 KS 2018/0688-200 

Revidering av tekniska nämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2017, § 72 en revidering av tekniska 
nämndens reglemente. Inför ny mandatperiod ser vi nu över samtliga 
reglementen. För tekniska nämnden innebär det enbart små förändringar i 
språket, en ändring av antalet ersättare i nämnden utifrån 
organisationsutredningen samt att stycket om personuppgiftsanssvar flyttas 
till det gemensamma nämndreglementet.  Ändringar är markerade med rött, 
överstruken text föreslås tas bort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2018 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta reviderat reglemente för tekniska nämnden, och 
  
att tidigare reglemente för tekniska nämnden därmed upphör att gälla 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2019-01-21  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 8 KS 2018/0672-963 

Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Sammanfattning av ärendet 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att tydliggöra 
ansvarsdelarna kring arbetsmiljöuppgifterna.  I praktiken innebär detta att 
det konkreta arbetsmiljöansvaret finns fördelat i linjeorganisationen. 
Styrelse/nämnd har ett arbetsmiljö- och verksamhetsansvar inom sitt 
verksamhetsområde och ska fördela sina resurser och bedriva verksamhet 
utifrån kommunens övergripande vision, lagar, avtal och politiska beslut. 
  
För att kunna uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren 
fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet till olika personer och befattningar i 
verksamheten. I ”Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter” framgår 
 hur ansvar och uppgifter ska fördelas. Till riktlinjerna finns praktiska 
”Anvisningar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter”. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-21 riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att anta Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter  

Beslutet skickas till 
HR-specialisterna 
Förvaltningschefer  
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KF § 9 KS 2018/0613-903 

Slutredovisning av ombyggnad f d veterinärkliniken i 
Tanumshede, Ekdungevägen LSS 

Sammanfattning av ärendet 
  
Tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen fick 2015 i uppdrag av 
omsorgsnämnden att utreda möjligheten att skapa ett LSS boende för barn. 
F.d. Veterinärshuset i Tanumshede framstod som det bästa alternativet med 
en bra placering i ett centralt villaområde, fastigheten hade också tillräckliga 
ytor på baksidan av byggnaden för uteaktiviteter och lek. Vintern 2015/2016 
påbörjades arbetet att i samverkan med omsorgsförvaltningen fördela 
fastighetens invändiga ytor. Bland annat så utökades behovet till 4 sovrum 
för barn eller föräldrar och en större gemensamhetsyta. Lösningen blev en 
utbyggnad på husets baksida där det fanns tillräckligt utrymme.  
  
Entreprenadavtal tecknades i mars 2017 och arbetet kunde påbörjas i april. 
Arbetet pågick under 6 månader utan några större avvikelser och var klart 
för slutbesiktning i oktober månad. I början av november 2017 erhölls 
slutbesked och restpunkter från entreprenaden åtgärdades, kort därefter var 
fastigheten klar för inflyttning. 
  
Kommunfullmäktige anslog i mellan åren 2016-2017 4 700 tkr till 
ombyggnation LSS boende för barn. Omsorgsförvaltning anslog 500 tkr 
från sitt lokanpassningsanslag 2012. Total budget uppgår därmed till 5 200 
tkr. 
  
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och 
meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat 
belopp. 
  
Boende Barn, (projekt 61507) 
Budgeterade investeringsutgifter 5 200 000 kr 
Budgeterade investeringsinkomster               0 kr 
Redovisade investeringsutgifter             -4 710 906 kr 
Redovisade investeringsinkomster               0 kr 
Överskott      489 094 kr 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 18 oktober 2018 § 85 
Bilaga till tekniska nämndens beslut, rapport 
Tjänsteskrivelse 2018-10-29 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets överskott läggs till 
eget kapital. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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KF § 10 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 beslut 16 januari 2018, § 18 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att som firmatecknare utse kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre 
vice ordförande i förening med kommunchefen, kanslichefen eller HR-
chefen å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som 
godkänts av kommunfullmäktige  



 

 Tanums kommun Protokoll 15 (19) 
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KF § 11 KS 2019/0040-111 

Val av representant till Samordningsförbundet Väst 
inom rehabiliteringsområdet 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun har att en representant i Samordningsförbundet Väst inom 
rehabiliteringsområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att utse Roger Wallentin (C) till Tanums kommuns representant i 
Samordningsförbundet Väst  

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet väst 
Roger Wallentin 
Troman  
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KF § 12 KS 2018/0008-731 

Anmälningsärende av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har lämnat in två redovisningar över ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap och Lagen om stöd och service (LSS) 
till vissa funktionshindrade. Kommunens omsorgsnämnd är skyldig att 
anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats 
inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt 
också rapportera om en insats har avbrutits eller inte verkställts på nytt inom 
tre månader. Redovisningen avser kvartal tre 2018: 
  
Beslut enligt SoL 16 kap. 
Det finns tre beslut som ej verkställts inom tre månader, två av dessa beslut 
har verkställts under kvartal 3 (väntat fyra månader på verkställighet) 
  
Beslut enligt LSS 28 f-g§ 
Det finns ett beslut som ej har verkställts inom tre månader och tre beslut 
med avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader. 
  
Sammanfattning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018: 
Det finns totalt sju beslut som ej är verkställda inom tre månader. 
En individ (beslut) som fått erbjudande men tackat nej till erbjudet boende 
(äldreomsorg). Två beslut har verkställts under kvartal 3 (äldreomsorg).  
En individ (beslut) har tackat nej till erbjudande (LSS). Det finns tre beslut 
med avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader (LSS) 
  
 Under kvartal 3 2018 har ett beslut verkställts som tidigare rapporterats 
som ej verkställt. Ett beslut är återtaget som tidigare rapporterats som ej 
verkställda. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens protokoll den 25 oktober 2018, § 116 
Tjänsteskrivelse daterad 18 december 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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att förklara redovisningen anmäld  
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KF § 13 KS 2018/0635-111 

Meddelande om  röstsammanräkning efter Johan 
Eriksson (MP), ny ersättare i kommunfullmäktige 
Michael Norlind (MP) 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen skriver i protokoll daterat 12 december 2018 att ny ersättare 
efter Johan Eriksson (MP) blir Michael Norlind (MP) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 18 december 2018 
Protokoll från länsstyrelsen daterat 12 december 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
  
att lägga meddelande till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Akten  
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KF § 14 KS 2019/0079-200 

Fråga till kommunalrådet om förbud mot fyrverkerier 

Sammanfattning av ärendet 
En fråga om förbud mot fyrverkeri har ställts till kommunalrådet. Frågan 
och svaret kommer att hanteras på kommunfullmäktige 21 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 15 jan 2019 
Fråga inkommen 14 januari 2019 

Yrkanden 
Yttranden 
Rolf Trohne (SD) yttrar sig och utvecklar sin fråga. 
Liselotte Fröjd (M) svarar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att tacka för fråga och svar 

Beslutet skickas till 
Frågeställaren 
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