Protokoll

1 (37)

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KS 2017/0041-900

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Tanumskolans matsal, Tanumshede, kl 18.30–19.30

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Ida Aronsson Hammar, Kanslichef
Sofia Reimbert, Kommunsekreterare

Justeringens plats och tid
Paragrafer

68 - 94

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Rune Hermansson
Justerare
Birgitta Nilsson

Ida Jakobsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-26

Datum då anslaget tas ned

2017-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KS 2017/0041-900

Beslutande ledamöter

Justerandes signaturer

2 (37)

Rune Hermansson, Ordförande (C)
Claes G Hansson, 1:e v. ordf. (M)
Ronny Larsson, 2:e v. ordf. (S)
Liselotte Fröjd (M), Jäv § 85
Lennart Larson (M)
Hans Schub (M)
Lars Wennerås (M)
Birgitta Nilsson (M)
Agne Andrésen (M)
Ingrid Klingspor (M)
Rosita Jansson (M)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Ann-Marie Olofsson (C)
Magnus Aronsson (C)
Lars Olrog (C)
Karolina Aronsson Tisell (C)
Roger Wallentin (C)
Kajsa Mattsson (C)
Paul Carlsson (L)
Benny Svensson (L)
Jan Olsson (L)
Ann-Helén Danielsson (L)
Berndt Hansson (KD)
Louise Thunström (S), Jäv § 85
Gunilla Palm (S)
Jan Andersson (S)
Roger Friberg (S)
Ida Jakobsson (S)
Magnus Roessner (S)
Oskar Josefsson (S)
Ann-Christin Antonsson (S)
Gunilla Eitrem (V)
Christine Jansa (V)
Berta Valenzuela (MP)
Gobben O Haugland (SD)
Christer Danielsson (SD)
Christian Aronsson (C), tjänstgörande ersättare
Lotta Toreld (L), tjänstgörande ersättare
Thorgny Fransson (MP), tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KS 2017/0041-900

3 (37)

Innehåll
Ärende

Sida

Motion från Sverigedemokraterna om rätt till ersättare för insynsplatser

4

Motion om ökade öppettider inom barnomsorgen, Louise Thunström för Socialdemokraterna

5

Ny översiktsplan (ÖP) 2030, antagande

6

Detaljplan för Ertseröd 1:3, antagande

8

Ändrad organisation för markfrågor och nytt reglemente för tekniska nämnden

10

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

12

Delårsbokslut april från nämnder och styrelser 2017

14

Finansrapport januari - april 2017

15

Kompletteringsbudget 2017

16

Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB

17

Policy för inköp och upphandling, revidering

19

Komplettering av gällande avgifter för parkeringsanmärkningar

20

Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:31

22

Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:32

23

Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:36

24

Genomförandeavtal 2017 för Tanums-Gissleröd 1:6, Anneberg

25

Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning, ändring

26

Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund verksamhetsåret 2016

27

Slutredovisning Bygdegårdsplan, ombyggnad av lokaler, projekt 62794

29

Slutredovisning av moduler Hedeskolan, projekt 62722

30

Slutredovisning Handikappanpassad slinga, projekt 63031

31

Slutredovisning Solskydd, projekt 60020

32

Slutredovisning Hedeträdgården, projekt 63028

33

Val efter Helena Östlund (S) som ledamot i omsorgsnämnden

34

Val av ny ledamot i Tanums bostäder AB efter Lena Nilsson (S)

35

Meddelande om ny röstsammanräkning i kommunfullmäktige efter Lena Nilsson (S) , ny ledamot
Ida jakobsson (S), ny ersättare Lisbeth Axelsson Johansson (S)
36
Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 2017, ej verkställda beslut

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

37

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 68

KS 2017/0321-940

Motion från Sverigedemokraterna om rätt till ersättare
för insynsplatser
Sammanfattning
Gobben O Haugland (SD) lämnade den 5 maj 2017 in en motion om rätt till
ersättare för insynsplats. Motionären förslår att:
kommunfullmäktige beslutar att partier som innehar insynsmandat i
nämnder får välja att sända en ersättare när den ordinarie som bär
insynsmandatet har förhinder,
kommunfullmäktige beslutar att ändra så att insynmandatet tillfaller parti
som tagit plats i fullmäktige istället för person.
Beslutsunderlag
Motion från Gobben O Haugland, daterad 5 maj 2047
Tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motioner till kommunstyrelsen för beredning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 69

KS 2017/0372-600

Motion om ökade öppettider inom barnomsorgen,
Louise Thunström för Socialdemokraterna
Sammanfattning
Louise Thunström (S) har den 30 maj 2017 lämnat in en motion om ökade
öppettider inom barnomsorgen.
Socialdemokraterna föreslår att
öppettiderna för barnomsorg omgående utökas till 06.00-18.30
barnomsorgen ses över, för att långsiktigt anpassas till arbetsmarknadens
och föräldrars förändrade behov.
Beslutsunderlag
Motion från Louise Thunström (S)
Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2017
Yrkanden
Yttranden
Louise Thunström (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning
Beslutet skickas till
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 70

KS 2012/0207-312

Ny översiktsplan (ÖP) 2030, antagande
Sammanfattning
Ett förslag till antagandehandlingar för översiktsplan 2030 har tagits fram
under ledning av en politisk styrgrupp bestående av kommunstyrelsens och
miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt representant från
miljöpartiet.

Förslaget innebär en omarbetning av föregående utställningshandling med
hänsyn till synpunkter som kommit in under utställningen. Samråd kring
genomförda förändringar mellan utställningshandlingarna och nuvarande
förslag till antagandehandlingar har skett med samtliga partigrupper.
Även planens konsekvensbeskrivning har omarbetats.
Samtliga synpunkter från genomförd utställning, samt kommunens
eventuella kommentarer till dessa har sammanfattats i ett särskilt utlåtande.
Synpunkter som rör planens miljökonsekvenser har sammanfattats i ett
utkast till särskild sammanställning. Den särskilda sammanställningen ska
upprättas efter översiktsplanens antagande, men ett utkast bifogas som
beslutsunderlag inför beslut om antagande. Den särskilda
sammanställningen kommer att kungöras tillsammans med
antagandebeslutet.
Sammantaget innebär justeringarna inga väsentliga ändringar av planens
innehåll eller inriktning
Planhandlingarna ska nu godkännas av kommunstyrelsen, för att sedan
skickas till kommunfullmäktige för kommande beslut om antagande.
Ärendebeskrivning
Förslaget innehåller rekommendationer för kommunens mark- och
vattenanvändning med ett perspektiv på år 2030. Rekommendationerna
utgår från det övergripande målet och samhällsbyggnadsmålen som togs
fram i programmet för översiktsplan 2030.
Beslutsunderlag
Utkast till särskild sammanställning
Särskilt utlåtande
Översiktsplan 2030 del 1, förslag till antagandehandling
Översiktsplan 2030 del 2, förslag till antagandehandling
Konsekvensbeskrivning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

Yrkanden
Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta översiktsplan 2030 och konsekvensbeskrivningen
Beslutet skickas till
Planavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 71

KS 2014/0718-314

Detaljplan för Ertseröd 1:3, antagande
Sammanfattning
En detaljplan har tagits fram för del av Ertseröd 1:3 med flera. Planområdet
är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Grebbestad och utgörs idag i
huvudsak av skogs- och jordbruksmark. Syftet med planen är att skapa
förutsättningar för en etablering av ett tjugotal småhus i planområdets västra
del samt ett aktivitetsområde för idrotts- och odlingsverksamhet i
planområdets östra del. Centralt i området säkerställs allmän platsmark med
möjlighet att anordna en större lekyta. Planen medverkar också till en
sammanhängande struktur av grönområden såväl som gång- och
cykelvägnät i området kring Tanumstrand.
Kommunstyrelsen har i tidigare skeden i planprocessen behandlat ärendet
och har vid dessa tillfällen beslutat att inte erinra över planförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 april 2017, § 74 att
godkänna granskningsutlåtandet och att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen.
Beslutsunderlag
Plankarta upprättad 2016-10-14, justerad 2017-04-06
Illustrationskarta, upprättad 2016-10-14, justerad 2017-04-06
Planbeskrivning, upprättad 2016-10-14, justerad 2017-04-06
Utställningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Grundkarta
Fastighetsbeteckning
Biokartering och naturvärdesinventering, Naturcenter AB, 2013-10-22
Geoteknisk utredning, Bohusgeo AB, 2013-10-14, reviderad 2017-02-09
Va- och dagvattenutredning inklusive VA-plan, Aqua Canale 2016-10-13,
reviderad 2017-03-30
Trafikutredning, Rörviksområdet i Grebbestad, Sigma Civil, 2016-07-01
Trafikbullerutredning, Rörviksområdet, Grebbestad, ÅF 2016-05-18
Arkeologisk utredning, UV rapport 2014:92, riksantikvariatämbetet
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 25 april 2017, § 74
Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

Beslutet skickas till
Planavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 72

KS 2016/0407-210

Ändrad organisation för markfrågor och nytt
reglemente för tekniska nämnden
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt 2016-08-31, § 187, att uppdra åt
kommunstyrelsens stab att tillsammans med tekniska chefen ta fram ett
förslag till ny organisation för markfrågor i Tanums kommun.
Syftet med organisationsförändringen är att genom en sammanhållen
organisation för hanteringen av markfrågor förenkla och effektivisera
arbetet och beslutsgången. Dagens gränsdragningsproblematik mellan
kommunstyrelsen och tekniska nämnden angående ansvaret för markfrågor
kan undvikas. Markfrågor bedöms vara en strategisk utvecklingsfråga och
bör därför ligga direkt under kommunstyrelsens ansvar.
Kommunfullmäktige har delegerat till tekniska nämnden att bland annat
besluta om en rad markrelaterade frågor. Förslaget till ändrad organisation
för markfrågor innebär att delegationer som avser markfrågor flyttas från
tekniska nämndens reglemente till kommunstyrelsens reglemente samt att
motsvarande verksamhet flyttas från tekniska förvaltningen till
kommunstyrelsens ekonomi- och utvecklingskontor.
Kommunala samverkansgruppen (KSG) behandlade ärendet den 22 maj
2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 24 april 2017, § 59
Förslag till nytt reglemente för tekniska nämnden
Konsekvensanalys för ändrad organisation
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2017
Yrkanden
Oskar Josefsson (S), Louise Thunström (S), Torgny Fransson (MP) och
Gunilla Eitrem (V) föreslår avslag på beredningsförslaget och föreslår
istället att alla markfrågor hanteras av tekniska nämnden enligt tekniska
nämndens beslut den 15 december 2016, § 173 (att avslå framtaget förslag
till ändrad organisation för markfrågor).
Liselotte Fröjd (M) och Lennart Larson (M) föreslår bifall till
beredningsförslaget.
Yttrande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

Ronny Larsson (S) yttrar sig.
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Oskar Josefssons med fleras
förslag var för sig och finner att kommunfullmäktigen beslutar enligt
beredningsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ändrat reglemente för tekniska nämnden
Reservationer
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig
muntligen mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 73

KS 2015/0052-940

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunkansliet har tillsammans med ekonomi- och utvecklingskontoret
arbetat fram ett förslag till reviderat reglementet för kommunstyrelsen
utifrån SKL:s förslag med anpassning till Tanums kommuns organisation
och arbetssätt.
Sverige kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till
reglemente för styrelsen och nämnder i cirkulär 14:58- Reglemente för
styrelsen och övriga nämnder. Reglementet är en revidering av den utgåva
som gavs ut 1992.
Första delen innehåller specifika uppgifter för kommunstyrelsen och del två
är tänkt att kunna användas gemensamt för alla nämnder. Strukturen på
reglementet är helt annorlunda än tidigare reglemente varför det inte går att
göra en enkel översikt över ändringarna.
Den stora förändringen i innehållet gäller tillägg av ett helt nytt avsnitt
under rubriken ”Mark och fastighetsfrågor” som flyttats över från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen.
I övrigt innebär förändringen i reglementet mer ändring i struktur och språk,
där SKLs cirkulär har varit mall för strukturen. Vissa upprepningar som
finns i nuvarande reglemente föreslås också tas bort. Vidare har nuvarande
reglementet en uppräkning av vilka frågor kommunstyrelsen med
uppmärksamhet ska följa dessa föreslås utgå. I förslag till nytt reglemente är
det istället mer övergripande formulerat.

I nästa steg kommer de gemensamma reglementsbestämmelserna att
omarbetas utifrån SKL:s cirkulär 14:58, liksom övriga nämnders
reglementen.
Beslutsunderlag
Sverige kommuner och landstings cirkulär 14:58 (reglemente för styrelsen
och övriga nämnder)
Nu gällande reglemente
Förslag till reviderat reglemente
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen, och
att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2014, § 124.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 74

KS 2017/0334-903

Delårsbokslut april från nämnder och styrelser 2017
Sammanfattning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-23
Delårsbokslut april 2017
Yrkanden
Yttrande
Louise Thunström (S) yttrar sig
Liselotte Fröjd (M) yttrar sig
Ronny Larsson (S) yttrar sig
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana nämnderna med obalans att vidta åtgärder för att hålla budget,
att uppmana nämnderna att arbeta med åtgärder för minskad sjukfrånvaro
och ökad hälsa, och
att fastställa bokslutet
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 75

KS 2017/0003-903

Finansrapport januari - april 2017
Sammanfattning
Finansrapport ska upprättas och lämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige varje tertial, enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen
antagit för likviditetsförvaltning och finansiering.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga finansrapporten till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 76

KS 2017/0312-923

Kompletteringsbudget 2017
Sammanfattning
Budgetberedningen har upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2017.
Kompletteringsbudgeten innebär en minskning av årets resultat före
realisationsvinster med 1,2 mkr till 13,2 mkr. Barn- och
utbildningsnämndens ram utökas med 0,7 mkr avseende kostnader för ny
förskoleavdelning i Fjällbacka. Kommunstyrelsens ram ökar med 0,5 mkr
avseende färdigställande av ny översiktsplan.
Investeringsbudgeten i kompletteringsbudget 2017 ökar med 1,9 mkr till
84,1 mkr i kompletteringsbudget 2017. Tekniska nämnden tilldelas 0,3 mkr
i projektering av ny förskola i Grebbestad. Miljö- och byggnadsnämndens
anslag för nytt ärendehanteringssystem utökas med 1,6 mkr till totalt 1,9
mkr.
Tekniska nämndens anslag för utbyggnad av vattenverket i Tanumshede
ökar med 10 mkr i investeringsbudgeten 2019, vilket innebär att den totala
ramen för projektet uppgår till 60,0 mkr.
Kommunala samverkansgruppen (KSG) behandlade ärendet den 22 maj
2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2017
Kompletteringsbudget 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bilagda förslag till kompletteringsbudget för 2017
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 77

KS 2017/0215-942

Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB
har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med
politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner
samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

Beslutsunderlag
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
att finansiering sker ur eget kapital.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 78

KS 2017/0349-973

Policy för inköp och upphandling, revidering
Sammanfattning
EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv,
ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska
upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för
Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande Lagen om
Offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna, LUF, nu har upphört och ersatts med helt nya lagar.
Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner
införts. De nya lagarna trädde ikraft den 1 januari 2017.
Även en ny lag om arbetsrättsliga villkor påverkar policyn. Bestämmelserna
gäller från och med den 1 juni 2017. Bestämmelserna ligger från i juni i
LOU, LUF LUK. Vi har i policyn kortat skrivningen här till fördel för
tydligare anvisningar i tillhörande riktlinjer.
Huvudsakligen sker revideringen av policyn med anledning av de nya
lagarna. Ett annat tillägg är benämningen på våra utbildade beställare:
Certifierade Beställare.
Nya skrivningar är markerade med rött. Skrivningar som tagits bort är
överstrukna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2017
Förslag till reviderad policy för inköp och upphandling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad policy för inköp och upphandling
Beslutet skickas till
Upphandlarna för verkställighet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 79

KS 2017/0318-350

Komplettering av gällande avgifter för
parkeringsanmärkningar
Sammanfattning
Transportstyrelsen har beslutat om ändring i TFSF 2012:115 om
meddelande av parkeringsanmärkningar.
Den nya föreskriften TFSF 2016:116 trädde i kraft 2017-01-01 gällande
parkeringsanmärkningar på kommunal gatumark.
Förändringarna innebär i korthet följande:
Reglerna om betalning och återbetalning ändras och förtydligas.
Bilagan till föreskrifterna med överträdelsekoderna görs om.
De nya överträdelsekoderna kan börja användas 2017-01-01
Kommunfullmäktige antog den 20 december 2010, §180, nya avgifter vid
parkeringsanmärkningar enligt följande:
Vid parkering utöver längsta tillåtna parkeringstid med 500 kronor
Vid överträdelse av förbud att parkera med 700 kronor
Vid överträdelse av förbud att stanna och förbud att parkera på sådan plats
som är avsedd för fordon som förs av rörelsehindrad med särskilt
parkeringstillstånd med 1000 kronor.
Ärendebeskrivning
Överträdelser av bestämmelser i Trafikförordningen 1998:1276 gällande
bestämmelse för stannat eller parkerat fordon:
De nya överträdelsekoderna för parkerat fordon:
20 med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap.
49 §)
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och
helgdag (3 kap. 49 a §)
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3
kap. 49 a §)
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3
kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från
fastigheten väsentligt försvåras (3 kap. 55 §)
25 på huvudled (3 kap. 55§)
26 på gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
27 enligt antecknad överträdelse

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 27 april 2017, § 57
Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2016:116
Nu gällande avgifter vid parkeringsanmärkning, KF beslut 2010-12-20 §
180
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med Transportstyrelsens beslut om meddelande av
parkeringsanmärkningar, STFS 2016:116, lägga till överträdelsekoderna 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 gällande parkeringsanmärkningar på
kommunal gatumark,
att för överträdelse enligt koderna 21, 22 och 23 - parkering utöver längsta
tillåtna parkeringstid, fastställa belopp på parkeringsanmärkning till 500
kronor, samt
att för överträdelse enligt koderna 20, 24, 25, 26, 27 – förbud att parkera,
fastställa belopp på parkeringsanmärkning till 700 kronor.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden för verkställighet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 80

KS 2017/0353-212

Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:31
Sammanfattning
Fastigheten Ertseröd 1:31 är upplåten med tomträtt. Ny tomträttsavgäld för
tiden 2018-07-01 till 2028-06-30 ska i enlighet med Jordabalkens regler
vara överenskomna ett år innan nuvarande avgäldsperiods utgång.
Avgälderna beräknas genom att fastigheten värderas i avröjt skick, råmark,
det vill säga utan byggnad, anläggning och VA. Tomträttsavgälden utgörs
av 75% av det bedömda värdet multiplicerat med avgäldsräntan på 3,00%.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2018
Tekniska nämndens beslut den 24 maj 2017, § 66
Ändringsavtal Ertesröd 1:31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Ertseröd 1:31
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 81

KS 2017/0354-212

Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:32
Sammanfattning
Fastigheten Ertseröd 1:32 är upplåten med tomträtt. Ny tomträttsavgäld för
tiden 2018-07-01 till 2028-06-30 ska i enlighet med Jordabalkens regler
vara överenskomna ett år innan nuvarande avgäldsperiods utgång.
Avgälderna beräknas genom att fastigheten värderas i avröjt skick, råmark,
det vill säga utan byggnad, anläggning och VA. Tomträttsavgälden utgörs
av 75% av det bedömda värdet multiplicerat med avgäldsräntan på 3,00%.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2018
Tekniska nämndens beslut den 24 maj 2017, § 66
Ändringsavtal Ertesröd 1:32
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Ertseröd 1:32
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 82

KS 2017/0355-212

Omreglering av tomträttsavgäld för Ertseröd 1:36
Sammanfattning
Fastigheten Ertseröd 1:36 är upplåten med tomträtt. Ny tomträttsavgäld för
tiden 2018-07-01 till 2028-06-30 ska i enlighet med Jordabalkens regler
vara överenskomna ett år innan nuvarande avgäldsperiods utgång.
Avgälderna beräknas genom att fastigheten värderas i avröjt skick, råmark,
det vill säga utan byggnad, anläggning och VA. Tomträttsavgälden utgörs
av 75% av det bedömda värdet multiplicerat med avgäldsräntan på 3,00%.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2018
Tekniska nämndens beslut den 24 maj 2017, § 66
Ändringsavtal Ertesröd 1:36
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Ertseröd 1:36
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 83

KS 2017/0315-230

Genomförandeavtal 2017 för Tanums-Gissleröd 1:6,
Anneberg
Sammanfattning
Tanums kommun har tagit fram en detaljplan för villa- och
flerbostadsbebyggelse vid Hagavallen strax norr om kyrkan i Grebbestad.
Detaljplanen vann laga kraft 2015-11-25. Tanums kommun och kommunala
bostadsbolaget Tanums Bostäder AB (TBAB) har kommit överens om att
Bostadsbolaget ska genomföra utbyggnaden av detaljplanen, även känd som
Anneberg.
All kvartersmark inom planområdet ska förvärvas av Tanums Bostäder AB.
Tanums kommun har tidigare ansökt om och avstyckat en fastighet inom
planområdet, Tanums-Gissleröd 1:190.
Marköverlåtelsen har inletts med att TBAB förvärvat denna fastighet genom
köpekontrakt, godkänt av kommunfullmäktige 2016-11-28, § 116.
Överlåtelse av övrig kvartersmark sker genom överenskommelse om
fastighetsreglering mellan TBAB och kommunen. Utbyggnad av allmän
plats och kommunaltekniska anläggningar inom planområdet genomförs av
TBAB vilket regleras genom tecknande av detta genomförandeavtal.
Beslutsunderlag
Genomförandeavtal
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-12
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
Tekniska nämndens beslut 2017-04-27, § 56
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna genomförandeavtalet,

att godkänna marköverlåtelse genom överenskommelse om
fastighetsreglering, och

att godkänna ansökan och överenskommelsen om fastighetsreglering

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 84

KS 2017/0291-976

Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning,
ändring
Sammanfattning
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 2017
att föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till
medlemskommunernas fullmäktige.
Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera
förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som
gäller för ordföranden i förbundet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2017
Förslag till ny förbundsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Fyrbodals
kommunalförbund
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 85

KS 2017/0326-976

Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals
kommunalförbund verksamhetsåret 2016
Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund har den 10 maj 2017 inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund
2016.
Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse den 24 mars
2017 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret
2016-01-01 – 2016-12-31.
I revisionsberättelser för 2016 framgår att revisionen uppmärksammat:
att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte uppnåtts under
2016. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma beroende
på åtaganden som direktionen finner angelägna. Vår uppfattning är dock att
avvikelser bör kommenteras i årsredovisningen.
Att direktionen tagit beslut om arvodering till ordförande utan stöd i
förbundsordningen. Vi har efterfrågat utvärdering avseende arvodering av
ordförande men inte erhållit någon sådan. Vi har noterat att en omarbetad
förbundsordning är ute på förslag under 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Årsredovisning 2016 från Fyrbodals kommunalförbund
Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund
2016, och
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

Jäv
Liselotte Fröjd (M) och Louise Thunström (S) anmäler jäv och deltar inte i
överläggning och beslut
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF § 86

KS 2017/0239-903

Slutredovisning Bygdegårdsplan, ombyggnad av
lokaler, projekt 62794
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige anslog 2016, 5 500 000 kr, för ombyggnation av
lokaler på Bygdegårdsplan till HVB boende (tidigare benämnt PUTBoende) för ensamkommande. Projektets underskott beror i sin helhet på
förändrad avdragsrätt för moms vid investeringar i HVB-boende för
ensamkommande. Förändringen infördes under pågående ombyggnation av
objektet.
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och
meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat
belopp.
Ombyggnad lokaler Bygdegårdsplan, Tanumshede (projekt 62794)
Budgeterade investeringsutgifter
Redovisade investeringsutgifter
Underskott -1 068 013 kr

5 500 000 kr
6 568 013 kr

Budgeterade investeringsinkomster
Redovisade investeringsinkomster
Över- underskott
0 kr

0 kr
0 kr

Totalt underskott investeringsprojektet -1 068 013 kr
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 23 mars 2017 § 38
Tjänsteskrivelse 19 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets underskott,
-1 068 013 kr regleras mot eget kapital.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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KF § 87

KS 2017/0314-903

Slutredovisning av moduler Hedeskolan, projekt 62722
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige anslog i kompletteringsbudgeten 2016, 4 000 000 kr
till moduler vid Hedeskolan. För att på kort sikt tillgodose ökat lokalbehov
inom förskolan och grundskolans tidigare år införskaffas moduler som
placeras vid Hedeskolan i Tanumshede. Planen är sedan att dessa kan flyttas
till andra platser och verksamheter i kommunen där lokalbehov uppstår.
Skälet till avvikelse från budget är bland annat tillkommande arbeten på
innertak och konsultarvoden.
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och
meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat
belopp.
Moduler Hedeskolan (projekt 62722)
Budgeterade investeringsutgifter 4 000 000 kr
Redovisade investeringsutgifter -4 073 813 kr
Underskott -73 813 kr
Budgeterade investeringsinkomster 0 kr
Redovisade investeringsinkomster 0 kr
Över- underskott 0 kr
Totalt underskott investeringsprojektet -73 813 kr
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 27 april 2017 § 54
Tjänsteskrivelse 19 maj 2017
Yrkanden
Gobben O Haugland (SD) föreslår bifall till beredningsförslaget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets underskott regleras
mot eget kapital.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 88

KS 2017/0237-903

Slutredovisning Handikappanpassad slinga, projekt
63031
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden anslog 2016, 100 000 kr från sitt ackumulerade överskott
till en handikappanpassad slinga vid Höjden i Tanumshede, 2016-02-18, §
12. Därutöver har 11 478 kr anslagits från investeringsmedel för parker och
grönområden.
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och
meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat
belopp.
Handikappanpassad slinga, (projekt 63031)
Budgeterade investeringsutgifter
Redovisade investeringsutgifter
Över- underskott

111 478 kr
111 478 kr
0 kr

Budgeterade investeringsinkomster
Redovisade investeringsinkomster
Över- underskott
0 kr

0 kr
0 kr

Totalt över- underskott investeringsprojektet

0 kr

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 23 mars 2017 § 35
Tjänsteskrivelse 19 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 89

KS 2017/0238-903

Slutredovisning Solskydd, projekt 60020
Sammanfattning
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och
meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat
belopp.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige anslog 2016, 700 000 kr för solskydd omsorgslokaler.
Därutöver har 91 535 kr använts från förbättringsåtgärder fastighet. Total
budget 791 535 kr.
Investeringen avser montering av värme- och ljusreducerande solskydd på
omsorgslokaler. Delfinansiering från förbättringsåtgärder fastighet avser
underhåll/ersättning av befintligt solskydd.

Solskydd omsorgslokaler (projekt 60020)
Budgeterade investeringsutgifter
Redovisade investeringsutgifter
Över- underskott

791 535 kr
791 535 kr
0 kr

Budgeterade investeringsinkomster
Redovisade investeringsinkomster
Över- underskott
0 kr

0 kr
0 kr

Totalt över- underskott investeringsprojektet 0 kr
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

32 (37)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 90

KS 2017/0241-903

Slutredovisning Hedeträdgården, projekt 63028
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden anslog 2013, 100 000
kr var från lokalanpassningsanslaget och tekniska nämnden anslog 150 000
kr från anslaget för parker och grönområde. Total budget 350 000 kr.
Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och
meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat
belopp.
Hedeträdgården (projekt 63028)
Budgeterade investeringsutgifter
Redovisade investeringsutgifter
Överskott
36 789 kr

350 000 kr

Budgeterade investeringsinkomster
Redovisade investeringsinkomster
Över- underskott
0 kr

0 kr
0 kr

Totalt överskott investeringsprojektet

313 211 kr

36 789 kr

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets överskott läggs till
eget kapital.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 91

KS 2017/0358-111

Val efter Helena Östlund (S) som ledamot i
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Helena Östlund (S) har i skrivelse den 18 maj 2017 avsagt sig uppdraget
som ledamot i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Helena Östlund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Helena Östlund (S) från uppdraget som ledamot i
omsorgsnämnden,
att till ny ledamot i omsorgsnämnden efter Helena Östlund (S) utse Håkan
Linder (S) för resterande del av mandatperioden, och
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter
Håkan Linder (S) utse Tyrone Andersson (S) för resterande del av
mandatperioden.
Beslutet skickas till
Helena Östlund
Håkan Linder
Tyrone Andersson
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 92

KS 2017/0225-111

Val av ny ledamot i Tanums bostäder AB efter Lena
Nilsson (S)
Sammanfattning
Lena Nilsson (S) har i skrivelse den 27 mars avsagt sig uppdraget som
styrelseledamot i Tanums Bostäder AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2017
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Lena Nilsson (S) från uppdraget som styrelseledamot i Tanums
Bostäder AB,
att till ny styrelseledamot i Tanums Bostäder AB efter Lena Nilsson (S) utse
Madeleine Myrström Kamb (S) för resterande del av mandatperioden, och
att till ny ersättare i Tanums Bostäder AB efter Madeleine Myrström Kamb
(S) utse Glenn Sandsten (S) för resterande del av mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Lena Nilsson (S) från uppdraget som styrelseledamot i Tanums
Bostäder AB,
att till ny styrelseledamot i Tanums Bostäder AB efter Lena Nilsson (S) utse
Madeleine Myrström Kamb (S) för resterande del av mandatperioden, och
att till ny ersättare i Tanums Bostäder AB efter Madeleine Myrström Kamb
(S) utse Glenn Sandsten (S) för resterande del av mandatperioden.
Beslutet skickas till
Lena Nilsson (S)
Madeleine Myrström Kamb (S)
Glenn Sandsten (S)
Tanums bostäder AB
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

35 (37)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 93

KS 2017/0225-111

Meddelande om ny röstsammanräkning i
kommunfullmäktige efter Lena Nilsson (S) , ny ledamot
Ida jakobsson (S), ny ersättare Lisbeth Axelsson
Johansson (S)
Sammanfattning
Länsstyrelsen meddelar i protokoll daterat den 22 maj 2017 om ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Lena Nilsson(S). Ny ledamot Ida Jakobsson (S),
ny ersättare Lisbeth Axelsson Johansson (S).
Beslutsunderlag
Protokoll från länsstyrelsen daterat den 22 maj 2017
Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga beslutet till handlingarna
Beslutet skickas till
Lena Nilsson (S)
Ida Jakobsson (S)
Lisbeth Axelsson Johansson (S)
Troman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

36 (37)

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-19

KF § 94

KS 2017/0384-731

Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) 2017, ej verkställda beslut
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har lämnat in en redovisning 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 ett 2017.
Det finns totalt fyra beslut som ej är verkställda inom tre månader och ett
beslut med avbrott i verkställigheten.
En individ (beslut) har tackat nej till erbjudande (inom äldreomsorg)
En individ (beslut) har tackat ja, men beslutet har ej verkställt ännu (inom
äldreomsorg)
Två individer (beslut) har inte fått något erbjudande (två inom LSS)
Ett beslut där det är avbrott i verkställigheten (LSS)
Under kvartal 1 har tre beslut verkställts som tidigare rapporterat som ej
verkställda och ett beslut är återtaget.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens redovisning inkommen den 18 maj 2017
Tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara redovisningen anmäld

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

37 (37)

