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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS 2016/0049-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Bullaresalen i kommunhuset, Tanumshede, kl 08.30–12.00

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef, §§ 174-202
Reimbert, Sofia, Sekreterare, §§ 174-202
Olle Tillquist, Personalchef, §§ 174-181, 188
Ulf Ericsson, Kommunchef, §§ 175-202
Maj Lätto, Omsorgschef, § 174
Gunnar Ohlén, Räddningchef, §§ 174-180

Justeringens plats och tid
Paragrafer

174 - 202

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Broberg
Justerare
Magnus Roessner

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-08-31

Datum då anslaget sätts upp

2016-08-31

Datum då anslaget tas ned

2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS 2016/0049-900

Beslutande ledamöter

Liselotte Broberg, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Lennart Larson (M)
Paul Carlsson (L)
Benny Svensson (L)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Magnus Roessner (S)
Ingrid Almqvist (S)
Håkan Elg (MP)
Jan Andersson (S), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Hans Schub (M), ersättare
Birgitta Nilsson (M), ersättare
Rosita Jansson (M), ersättare
Jan Olsson (L), ersättare
Karolina Aronsson Tisell (C), ersättare
Gunilla Eitrem (V), ersättare

Insynsplats
Gobben O Haugland (SD)
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Innehåll
Ärende

Sida

Information om kommunens flyktingarbete

5

Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2016

6

Budgetuppföljning januari - juni 2016 för kommunstyrelsens verksamhet

7

Disposition av kommunstyrelsens balanserade överskott 2015 och revidering av kommunstyrelsens
budget 2016

8

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016

9

Risk- och sårbarhetsanalys 2016

11

Minnesanteckningar Räddningstjänstutskottet 2016

12

Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag och en kompletterad arbetsmarknad i kommunerna

13

Marknadsföring av världsmästerskapen (VM) i orientering

15

Maritim näringslivsstrategi för Norra Bohuslän

16

Betänkande En ändamålsenlig kommunal redovisning, remiss

17

Besök och information från samordningsförbundet Väst

19

Motion från Kajsa Mattsson och Ann-Marie Olofsson (C) om upphandling och inköp av livsmedel

20

Ändrad organisation för markfrågor

21

Förslag till beslut om strandskyddsområden i Tanums kommun

22

Fyrbodal verksamhetsplan och budget 2017 samt förbundets uppdrag och framtida finansiering

23

Översyn av tomtköregler

24

Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48)

26

Fria resor över 65 år, seniorkort

27

Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst

28

Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

29

Utdelning ur sockenmagasinsfonden för 2015-2016

30

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska
kommunalarbetarförbundet, cirkulär 16:43

31

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor, HÖK T, Cirkulär 16:42

32

Motion från Socialdemokraterna i Tanum om rätt till heltid ett måste för en modern arbetsgivare

33

Information om detaljplan Västra vägen, etapp 2 och 3, Grebbestad

34

Anmälan av arbetsutskottets beslut 2016

35

Justerandes signaturer
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Anmälan av meddelanden

36

Anmälan av delegationsbeslut

37

Justerandes signaturer
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Tanums kommun
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 174

KS 2016/0127-194

Information om kommunens flyktingarbete
Sammanfattning
Maj Lätto, omsorgschef, informerar kommunstyrelsen om kommunens
flyktingarbete.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 175

KS 2016/0011-923

Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni
2016
Sammanfattning
Kommunen beräknas göra ett resultat på -5,9 mkr vilket är 6,1 mkr sämre än
budget och en resultatförsämring sedan delårsbokslutet med 3,7 mkr.
Prognostiserat resultat innebär att kommunen varken når sitt finansiella mål
eller klarar det kommunala balanskravet.
Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden gör underskott, övriga
nämnder prognostiserar nollresultat eller överskott. Kommunstyrelsens
underskott avser ianspråktagande av tidigare års överskott.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget, och
att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse
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Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 176

KS 2016/0331-923

Budgetuppföljning januari - juni 2016 för
kommunstyrelsens verksamhet
Sammanfattning
Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30
juni 2016 har gjorts.
Kommunstyrelsens verksamhet har i allt väsentligt bedrivits inom de mål
och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppföljningen till handlingarna
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 177

KS 2016/0458-903

Disposition av kommunstyrelsens balanserade
överskott 2015 och revidering av kommunstyrelsens
budget 2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen erhöll i kompletteringsbudget för 2016 en budgetram på
48 419 tkr. I förslaget till reviderad budget för 2016 har effekter av
kompletteringsbudgeten och andra justeringar inarbetats. Förslaget till
reviderad budget för 2016 överensstämmer med av kommunfullmäktige
fastställd budgetram.
I bokslut för 2015 uppgick kommunstyrelsens balanserade överskott till
cirka 2 300 tkr. Det balanserade överskottet avsåg i huvudsak ej förbrukade
projektanslag för översiktsplan, bredbandsutbyggnad och rastplats Skräddö.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2017
Kommunstyrelsens reviderade budget 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslaget till reviderad internbudget för kommunstyrelsens
verksamhet samt förslag till disposition av 2015 balanserade överskott

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 178

KS 2016/0371-903

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016
Sammanfattning
Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av
kommunfullmäktige den 27 juni 2016, har varje nämnd skyldighet att
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde. Varje nämnd ska, enligt 9 § Uppföljning av intern
kontrollplan, årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av
den interna kontrollen. I planen ska ingå:
Riskanalys
Vad som ska granskas under året
Vilka reglementen, regler eller policys som berörs
När granskningen ska rapporteras till nämnden
Kontroll av rutin, policy etcetera ska alltid göras av person som inte är
ansvarig för den samma. Förvaltningar kan med fördel utföra internkontroll
för varandra. Exempelvis så kan personal på omsorgsförvaltningen utföra
kontroll på barn- och utbildningsförvaltningen och vice versa.
Internkontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär
en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även
innefattar verksamhetsinriktade kontroller
Riskanalys
Framtagande av internkontrollplan ska föregås av en riskanalys som utifrån
väsentlighet och risk visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda.
Riskanalysen för nämndspecifika kontroller skall ingå i internkontrollplanen
som ska lämnas till kommunstyrelsen.
Granskningsområden
Kommunstyrelsen har fastställt följande områden som obligatoriska för
samtliga nämnder:
Rutiner för lås och larm
Rehabilitering
Betalning av leverantörsfakturor
Utöver de områden som är obligatoriska för samtliga nämnder att granska
föreslås kommunstyrelsen göra en granskning av följande:
Tillsyn och remisshantering inom räddningstjänsten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-08-31

Riskanalys
Tillsyn är en myndighetsuppgift utförs för att säkerställa att de krav som
ställs i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande
föreskrifter efterlevs. Syftet är att förebygga bränder och andra olyckor samt
minska skador till följd av dessa. Tillsyn kan vara planerad eller
behovsrelaterad.
Internkontrollen bör ta upp om tillsynen och remisshanteringen följer
förvaltningslagen och Lagen om skydd mot olyckor, om det finns rutiner vid
misstanke om jäv, kompetens för tillsynsförrättare, tydliga motiv och
ställningstagande för ett beslut samt överklagande-hänvisningar mm.
Granskning
Granskningen ska omfatta följande moment:
Processkartläggning av tillsynen och från beslut om tillsyn till avslut av
tillsyn.
Processkartläggning av remisshanteringen från inkommit ärende till beslut.
Uppföljning av dokumentationen vid tillsyns- och remiss hantering.
Muntlig uppföljning av processen.
Uppföljning av anmälda ärenden
Tidplan
Avrapportering av granskningen ska redovisas till kommunstyrelsen under
december månad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 179

KS 2016/0420-971

Risk- och sårbarhetsanalys 2016
Sammanfattning
I lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser (SFS 2006:544) åläggs kommuner och landsting att minska
sårbarheten i verksamheten och att ha god förmåga att hantera
krissituationer i fredstid. Kommunen har det fulla ansvaret att trygga den
ordinarie verksamheten vid störda förhållanden eller extraordinär
händelse. Kommunernas framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser
regleras i MSBs föreskrifter MSBFS 2015:5.
Föreliggande risk- och sårbarhetsanalys för Tanums kommun har utarbetats
av representanter för kommunala verksamheter. Säkerhetssamordnaren har
samordnat arbetet.
Analysen bör leda till att kommunen arbetar aktivt med att förebygga de
risker och sårbarheter som framkommit i analysarbetet.
Kommunen har anstånd att redovisa analysen för länsstyrelsen senast den 31
oktober 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 juli 2016
Risk- och sårbarhetsanalys för Tanums kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Tanums kommun.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Förvaltningscheferna
Säkerhetssamordnaren
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse
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Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 180

KS 2016/0035-176

Minnesanteckningar Räddningstjänstutskottet 2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får muntlig information från räddningschefen om
sommaren.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från räddningstjänstutskottet den 20 juni 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 181

KS 2016/0341-960

Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag och en
kompletterad arbetsmarknad i kommunerna
Sammanfattning
Arbetsintegrerade sociala företag
Att skapa arbete eller sysselsättning för personer som står utanför den
ordinarie arbetsmarknaden genom att stödja start och utveckling av
arbetsintegrerade sociala företag är en intressant möjlighet.
Kompletterad arbetsmarknad
Med kompletterad arbetsmarknad menar förbundet ”att skapa särskilda
tjänster och besätta dessa med personer som är registrerade som arbetslösa
och står till arbetsmarknadens förfogande”. Muntligen har de förklarat att
det skulle innebära att anställa personer istället för att betala
försörjningsstöd till dem. Med detta förslag så suddas dock skillnaderna ut
mellan vad en anställning innebär och t.ex. rätten till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen. Det skulle sätta det arbetsrättsliga regelverket ur spel och
äventyra den tydliga hållning som en god arbetsgivarpolitik förutsätter. Det
skulle dessutom minska möjligheterna att bedriva en effektiv kommunal
verksamhet. Därför bör inte denna typ av åtgärd användas.
Idag har Tanums kommun 59 anställda personer med lönebidrag, varav 28
återfinns inom AMEs verksamhet. Lönebidrag är ett beprövat sätt att
underlätta för personer med en nedsatt arbetsförmåga att kunna vara
anställda och utföra ett arbete.
Praktikplatser både inom kommunal verksamhet och privata företag är
ytterligare ett bra sätt att ge möjlighet till utveckling genom arbete och att
öka möjligheterna till egen försörjning för personer som står utanför
arbetsmarknaden av olika skäl.
Yttrande:
Vissa av de föreslagna åtgärderna bra och intressanta, medan andra är
långtgående och medför påtagliga ingrepp i kommunens arbetsgivarpolitik,
upphandlingspolicy och budgetprinciper. Frågan är om det ligger i
samordningsförbundets uppgift att komma med den typen av icke
förankrade förslag till kommunerna.
Förbundet ställer krav på att godta dessa långtgående krav för att få del av
en finansiering av en 30-procentig tjänst per kommun, annars kommer dessa
resurser att fördelas mellan de kommuner som ställer upp på förslagen. Om

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

2016-08-31

förbundet har för avsikt att lägga fram radikala förslag, så bör dessa först
förankras väl i de berörda kommunerna.
Beslutsunderlag
Remiss- Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag och en
kompletterad arbetsmarknad i kommunerna
Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet ovan, och
att utse arbetsmarknadschef, Mette Jansson, till kontaktperson
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet väst
Mette Jansson
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 182

KS 2016/0459-374

Marknadsföring av världsmästerskapen (VM) i
orientering
Sammanfattning
VM i orientering anordnas i Strömstad och Tanum under augusti 2016.
Tanums kommun har tecknat ett sponsor- och samarbetsavtal med
arrangörerna som innebär en exponering av Tanums kommun i samband
med tävlingarna. Kostnaden för sponsor- och samarbetsavtalet uppgår till
100 tkr per år under fyra år vilket har finansierats i budgetarna för 20132016.
Tanums kommun har utöver kostnaden för sponsor- och samarbetsavtalet
andra kostnader kopplade till tävlingarna och arrangemanget.
Synliggörande av tävlingarna i Tanums kommun
Framtagande av särskilt informationsmaterial
Minnesgåvor till pristagare och deltagare i tävlingsklasser och
publiktävlingar
Lunch delegater från internationella orienteringsförbundet med flera
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tilläggsanslag med 200 tkr för kostnader i samband med VM i
orientering
att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 183

KS 2016/0383-481

Maritim näringslivsstrategi för Norra Bohuslän
Sammanfattning
Den Maritima näringslivsstrategin och den blå översiktsplanen är två
parallellt framtagna politiska dokument som visar intentionen med våra
havsresurser i Norra Bohuslän. Den Blå översiktsplanen bygger på behov
identifierade i den Maritima näringslivsstrategin. Strategin baseras på
konkretiseringar av de blå samhällsbyggnadsmålen framtagna som grund för
strategin och översiktsplanen.
Den Maritima näringslivstrategin är framtagen på politiskt uppdrag av
styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän vilken inbegriper Strömstad,
Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner. Arbetet är brett förankrat i
näringslivet och baserat på intervjuer, rundabordssamtal, kompetensdagar
samt externa och interna utredningar och strategidokument. Strategin
harmoniserar med strategier och handlingsplaner inom de olika sektorerna
och på EU, nationell, regional och lokal nivå.
Strategin ska användas för att ge riktlinjer i arbetet med den Blå
översiktsplanen och leder till en separat handlingsplan med åtgärder. Dessa
åtgärder är centrala för att göra verklighet av de möjligheter som finns inom
det maritima området i vår region. Livslängden av strategin sätts till 2021
för att matcha EU:s strukturperiod (2014-2020). För att säkerställa
samverkan mellan kommunerna ska ansvaret för de maritima frågorna
uttalas och delegeras i respektive kommun. Strategin och handlingsplanen
ska följas upp annat år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till Maritim Näringslivsstrategin för Norra Bohuslän under
förutsättning att strategin även antas av övriga kommuner

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 184

KS 2016/0288-942

Betänkande En ändamålsenlig kommunal redovisning,
remiss
Sammanfattning
Tanums kommun har utsetts till en av remissinstanserna vid översynen av
Kommunal redovisningslag (RKL). Översynen av lagen innefattar:
Redovisning av kommunala avtalspensioner
Finansiering av pensionsförpliktelser
Sammanställd redovisning
Delårsrapporter
Efterlevnad av lag och normering
Särredovisning
Övriga förslag från utredaren med bäring på den kommunala redovisningen
Redovisning av kommunala avtalspensioner
Utredningen föreslår att pensionsförpliktelser ska redovisas enligt
fullfonderingsmodellen. Det innebär att alla redovisade
pensionsförpliktelser ska tas upp i balansräkningen som skuld eller
avsättning. Idag ligger pensionsförpliktelser intjänade före 1998 utanför
balansräkningen. Utredningens förslag innebär vidare att
pensionsskuldförändringar till följd av ändrade livslängdsantaganden och
diskonteringsränta ska resultatföras men balanskravsjustering ska göras för
dessa poster så att de undantas i balanskravet.
Finansiering av kommunala pensionsförpliktelser
Här föreslås inga åtgärder.
Sammanställd redovisning
Utredaren föreslår införande av några nya begrepp för att minska risken för
förväxlingar med koncernredovisning. Utredningen föreslår att
konsolideringsmetod, klyvningsmetoden, blir reglerad i lag.
Delårsrapporter
Utredningen föreslår att det ska regleras i lag vilka delar som en
delårsrapport ska innehålla. Man föreslår at den ska innehålla en
resultaträkning, balansräkning samt en förenklad förvaltningsberättelse. Den
tidigare regleringen av vilka upplysningar som ska lämnas i delårsrapporten
tas bort.
Efterlevnad av lag och normering
Här föreslås inga förändringar.

Justerandes signaturer
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Särredovisning
Utredningen lämnar ett förslag om ett nytt upplysningskrav rörande
särredovisning. Förslaget innebär att upplysning ska lämnas i not om vilka
särredovisningar som har upprättats under räkenskapsåret.
Övriga förslag från utredaren
Utredningen har lämnat en rad olika förslag som berör
förvaltningsberättelsen, bland annat får drift- och investeringsredovisningen
egna delar i årsredovisningen. Kravet på redovisning av sjukfrånvaro i den
relativt detaljerade form som gäller idag tas bort. Utvärdering av mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås även gälla
kommunalgruppföretag. Utredningen föreslår att begreppet ekonomisk
livslängd byts ut mot nyttjandeperiod. Arkiveringstiden för
räkenskapsinformation föreslås minska från tio till sju år.
Yttrande från Tanums kommun
Tanums kommun ställer sig positiv till utredarens förslag i stort men har en
invändning avseende redovisning av avtalspensioner. Att redovisa
pensionsförpliktelserna enligt fullfonderingsmodellen är rimligt då detta ger
en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. Däremot anser
Tanums kommun att skuldförändringar till följd av ändrade
livslängdsantaganden och diskonteringsränta ska redovisas mot eget kapital.
En väl fungerande finansiell analys bör i första hand bygga på
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesrapport när utvärdering av de
finansiella målen görs. Att resultatföra skuldförändring till följd av ändrade
livslängdsantaganden och diskonteringsränta skulle försvåra förståelsen och
användbarheten av resultaträkningen på ett onödigt sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 augusti 2016
Förslag till yttrande daterat 19 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bifogat förslag till yttrande och översända det som svar på
remissen
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

18 (37)

Ekonomikontoret

Datum
2016-08-19

Vår referens

Betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU2016:24)
Tanums kommun tillstyrker:
• inrättande av en ny lag om kommunal bokföring och redovisning
• att den minsta arkiveringstiden för räkenskapsinformation kortas till 7 år
• att drift- och investeringsredovisning blir egna avsnitt i årsredovisningen
• att begreppet rättvisande bild och Andra grundläggande
redovisningsprinciper tas in i lagstiftningen
• den föreslagna uppställningen av resultaträkningen
• föreslagna avskrivningsregler för immateriella tillgångar
• att placeringsmedel ska värderas till verkligt värde
• att fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens
kurs
• att gåvor ska redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten
• att krav införs på upplysning om vilka särredovisningar som upprättats
till följd av bestämmelse enligt lag eller förordning
• den utökade regleringen av den sammanställda redovisningen i kapitel 12
• föreslagna regler om delårsrapport
• att pensionsförpliktelser redovisas enligt fullfonderingsmodellen
Tanums kommun föreslår:
• att förändring av pensionsskuld till följd av ändrade livslängdsantaganden och
diskonteringsränta ska redovisas mot eget kapital
Allmänna synpunkter
Tanums kommun ställer sig positiv till utredarens förslag i stort men har en invändning
avseende redovisning av avtalspensioner. Att redovisa pensionsförpliktelserna enligt
fullfonderingsmodellen är rimligt då detta ger en mer rättvisande bild av kommunens
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ekonomiska ställning. Däremot anser Tanums kommun att skuldförändringar till följd av
ändrade livslängdsantaganden och diskonteringsränta ska redovisas mot eget kapital.
Motivering
En väl fungerande finansiell analys bör i första hand bygga på resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesrapport när utvärdering av de finansiella målen görs. Att
resultatföra skuldförändring till följd av ändrade livslängdsantaganden och
diskonteringsränta skulle försvåra förståelsen och användbarheten av resultaträkningen på
ett onödigt sätt.

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 185

KS 2016/0451-976

Besök och information från samordningsförbundet
Väst
Sammanfattning
Ordförande Henrik Sundström och förbundschef Gudrun Emilsdottir från
samordningsförbundet väst informerar kommunstyrelsen om förbundet och
dess verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 186

KS 2013/0198-973

Motion från Kajsa Mattsson och Ann-Marie Olofsson
(C) om upphandling och inköp av livsmedel
Sammanfattning
Nuvarande avtal (Dnr 2013/0159) på livsmedel är resultatet av
upphandlingen Livsmedel TV-SAM 2014 gjord av Trollhättans Stad
tillsammans med Vänersborg, Strömstad, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och
Tanum. Sista anbudsdag i upphandlingen var 2013-04-02. Då motionen från
Centerpartiet behandlades i kommunfullmäktige 2013-04-15, och därefter i
kommunstyrelsen 2013-05-29, var alla villkor i upphandlingens
förfrågningsunderlag redan fastställda innan motionen behandlades.
De av motionens intentioner som rör själva upphandlingsarbetet, var
följande:
Att i upphandlingen, inom ramen för LOU, i alla avseenden möjliggöra för
mindre och lokala producenter att lägga anbud.
Att uppföljning av antagna anbud/avtal och leveranser skall ske varje år.
Varje år följs kommunens inköp på ekologiska livsmedel upp. Inom
omsorgen uppgick inköpen till 44,9 procent för 2015. Under 2012 var
samma andel 37,5 procent.
Nuvarande avtal på livsmedel gäller till och med 2017-04-30, med möjlighet
till 12 plus 12 månaders förlängning. Vid nästa upphandling kommer de
synpunkter som framförts i motionen att inarbetas i tillämpliga delar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2014, § 3 med bilagor
Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för uppföljningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 187

KS 2016/0407-210

Ändrad organisation för markfrågor
Sammanfattning
Markfrågor är en strategisk utvecklingsfråga för kommunen. Idag hanteras
markrelaterade frågor av både kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen har hand om bland annat mark för verksamheter,
framtagande av exploateringsavtal och kommunala planer. Tekniska
nämnden svarar för bland annat arrenden, förrättningar och verkställighet av
upprättade exploateringsavtal.
En sammanhållen organisation kan förenkla och effektivisera hanteringen
av markfrågor. Att samla kommunens kompetens i markfrågor ger positiva
synergieffekter. Den gränsdragningsproblematik som finns idag kan också
undvikas med en tydligare ansvarsfördelning. Ett förslag över ändrad
organisation för markfrågor bör tas fram.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-07-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt staben att tillsammans med tekniske chefen ta fram förslag till
ny organisation för markfrågor i Tanums kommun.
Beslutet skickas till
Staben
Tekniske chefen
Tekniska nämnden – för kännedom

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 188

KS 2016/0460-321

Förslag till beslut om strandskyddsområden i Tanums
kommun
Sammanfattning
Länsstyrelsen har tidigare lämnat förslag på utvidgat strandskydd för
Tanums kommun, vilket kommunstyrelsen yttrade sig över 2014.
Regeringen upphävde Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd 201606-09 och återvisade ärendet för ny behandling. Länsstyrelsen har därefter
fattat ett tillfälligt beslut om utvidgat strandskydd i kommunen, vilket
överklagats via beslut av kommunstyrelsens ordförande.
Länsstyrelsen har nu tagit fram förslag till nytt beslut i ärendet och
synpunkter ska vara inlämnade senast den 23 september 2016. Det nya
förslaget innebär inga ändringar kartmässigt jämfört med förra förslaget.
Däremot har förändringar i texten skett i form av bland annat vilka
paragrafer länsstyrelsen stödjer sig på och motiveringar till enskilda
områden.
Då synpunkter ska vara inlämnade innan nästa sammanträde med
kommunstyrelsen bör kommunstyrelsens arbetsutskott ges delegation på att
godkänna yttrande för Tanums kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna yttrande för
Tanums kommun.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 189

KS 2016/0392-976

Fyrbodal verksamhetsplan och budget 2017 samt
förbundets uppdrag och framtida finansiering
Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund har kommit in med förslag på
verksamhetsplan och budget för 2017. Kommunalförbundet har ambitionen
att all verksamhet ska utgå från beredningarna samhällsutveckling, välfärd
och utbildning.
Parallellt med arbetet med verksamhetsplanen genomför förbundsdirektören
en genomlysning/kartläggning av kommunalförbundet på uppdrag av
direktionen. Målet med genomlysningen är att öka tydligheten i
kommunalförbundets uppdrag, kommunicera kommunalförbundets uppdrag,
roll och organisation för eventuella prioriteringar och för att kunna motivera
en eventuell höjning av medlemsavgiften samt att ta fram alternativa
scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift och konsekvenser för de
olika alternativen. Uppdraget ska vara genomfört till den 1 september 2016.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-07-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att yttra sig över verksamhetsplan och budget 2017 med
anledning av den pågående genomlysningen av verksamheten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 190

KS 2016/0185-286

Översyn av tomtköregler
Sammanfattning
Tanums kommun har sedan ett antal år tillbaka ett tomtkösystem för
orterna/områdena Edsvik, Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund,
Havstensund, Långekärr och Resö. Systemet innebär att de kommunala
tomter som tas fram i dessa områden ska erbjudas till de som står i tomtkön.
Fördelningen sker efter den turordning man registrerats i kön.
Nu har en översyn av tomtköreglerna gjorts bland annat utifrån önskemålet
om att mäklare ska användas även vid försäljning av kommunala
småhustomter.
Ett förslag till nya tomtköregler har tagits fram av tekniska förvaltningen
tillsammans med kommunkansliet.
De föreslagna ändringarna innebär att ingen nyregistrering i tomtkön
kommer att ske vilket gör att tomtköerna kommer att upphöra på sikt.
Vidare innebär förslaget att möjligheten att tacka nej till tre
tomterbjudanden innan man avregistreras ur tomtkön minskar till ett
erbjudande. Sökanden får enbart möjlighet att stå i ett tomtköområde och de
som idag står i fler områden får välja vilket område dom vill stå kvar i.
Då tomtpriset enligt politiska beslut skall vara marknadsmässigt kan tidigare
tidskrav på inlämnande av bygglovsansökan, påbörjan av byggnadsarbete
samt bosättningskrav tas bort. Detta innebär bland annat, med det nya
förslaget, att köpet genomförs i sin helhet då avtal skrivs och inte som
nuvarande regler säger ”då byggnadsarbetena påbörjats”. Försäljningen
underlättas därmed för både köpare och säljare eftersom bedömning av
eventuella undantag från ställda krav, på grund av oförutsedda situationer,
kan undvikas.
De kommunala bostadstomter som finns till salu idag samt kommande
tomter som inte har fördelats genom tomtkön föreslås säljas via mäklare.
Beslutsunderlag
Regler för tomtkö i Tanums kommun 2016-06-01
Tekniska nämndens beslut den 16 juni 2016, § 80
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2016

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

Yrkanden
Magnus Roessner (S) föreslår att färdigställandekrav ska vara kvar (pkt 4.4 i
gällande regler: Sökanden som tilldelas tomt skall inom sex månader från
tillträdesdagen ha sökt bygglov på ifrågavarande tomt med ett för
permanent boende avsett bostadshus. Byggnationen skall vara påbörjad
inom 12 månader från tillträdesdag).
Roger Wallentin (C) föreslår bifall till beredningsförslaget.
Ordförande frågar på framlagda yrkanden var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nya regler för tomtkö i Tanums kommun,
att det endast är tillåtet att stå i ett tomtköområde,
att kommunala småhustomter erbjuds tomtkön,
att kommunala småhustomter som inte sålts via tomtkön förmedlas av
mäklare, samt
att de nya tomtköreglerna för försäljning av kommunala småhustomter
gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft och
ersätter tidigare beslut antaget av kommunfullmäktige 2007-09-10, § 85.
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen för verkställighet av beslutet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 191

KS 2016/0427-941

Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48)
Sammanfattning
Regeringskansliet har skickat ut delbetänkande Regional indelning – tre nya
län på remiss till Tanums kommun. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 6 oktober 2016. Regeringen vill ha
synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
Remissen handlar om två nya och ett utvidgat län och den del som rör
Tanum är förslaget att utvidga Västra Götalandsregionen till att även
omfatta nuvarande Värmlands län från och med 2019. Övriga
länsindelningar är tänkta att träda i kraft 2023.
Utredarna menar att en ändring av regiongränserna leder till bättre statlig
samordning regionalt. Nuvarande länsindelningar anses bidra till en obalans
mellan olika delar av landet varför en omstrukturering skulle leda till mer
jämstarka län och landsting med bättre möjlighet att hantera såväl regional
utveckling som hälso- och sjukvård. Utredarna anser att ett nytt Norrlands
län, ett nytt Svealands län samt ett Västra Götaland utökat med nuvarande
Värmlands län skulle vara möjliga ändringar att införa från och med 1
januari 2019. En utvidgning av Västra Götaland knyter, enligt utredarna,
ihop näringslivet runt Vänern och bygger vidare på befintliga samarbeten
samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete med Norge.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att yttrandet behandlas på ett extra möte för kommunstyrelsen den 28
september 2016

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 192

KS 2016/0378-442

Fria resor över 65 år, seniorkort
Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet, KPR, lämnade den 9 juni 2016 in en
skrivelse/protokollsutdrag med önskemål om fria resor med Västtrafik för
seniorer 65 år och äldre.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2016, § 269 att teckna nytt
avtal med Västtrafik AB om fria resor för invånare + 75 år under högtrafik,
och att senioren själv bekostar administrationsavgiften för kortet.
En sänkning av åldern för fria resor från 75 år till 65 år och äldre innebär en
kostnadsökning för kommunen från cirka 100 000 kronor (faktisk kostnad)
till knappt 300 000 kronor (beräknad kostnad). Då det inte finns utrymme
för konstadsökningar 2017 föreslås kommunen fortsätta erbjuda seniorer 75
år och äldre fria resor med Västtrafik AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från KPR daterat den 13 maj 2016, § 22
Yrkanden
Magnus Roessner (S) yrkar på bifall till fria resor 65 år +.
Roger Wallentin (C) och Paul Carlsson (L) föreslår att förslaget
återremitteras för ytterligare belysning av frågan.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare utredning
Beslutet skickas till
KPR
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 193

KS 2016/0416-976

Revidering av förbundsordningen för
Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning
Samordningsförbundet Väst har den 4 juli 2016 skickat ett förslag på ändrad
förbundsordning för Samordningsförbundet Väst på remiss till Tanums
kommun.
Ändringen i förbundsordningen berör 19 § om arkivmyndighet. Förslaget
innebär att ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter
enligt arkivlagen flyttas till arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 juli 2016
Promemoria om arkivmyndighet för finansiell samordning
Förbundsordning för samordningsförbundet väst
Styrelseprotokoll nr 2 för samordningsförbundet väst daterad 20 maj 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte lämna några synpunkter på förslaget
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 194

KS 2016/0449-940

Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige har tagits fram av kansliavdelningen i samråd med
ekonomi- och utvecklingsavdelningen. Förslaget till sammanträdesdagar
2017 bygger på ekonomiåret.
Kommunstyrelsens möten föreslås vara följande onsdagar 2017 med början
klockan 08.30: 1/2, 8/3, 12/4, 31/5, 21/6, 6/9, 11/10, 8/11 och 13/12
Kommunfullmäktiges möten föreslås vara följande måndagar 2017 med
början klockan 18.30: 23/1, 27/3, 8/5, 19/6, 25/9, 30/10 och 27/11
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017
inklusive stoppdagar för handlingar.
Bild över sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen
att godkänna förslag till sammanträdesdagar och stoppdatum för
kommunstyrelsen 2017
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 195

KS 2016/0432-621

Utdelning ur sockenmagasinsfonden för 2015-2016
Sammanfattning
Annons om utdelning ur Sockenmagasinsfonden har varit publicerad i
Björklövet, Veckovis samt kommunens hemsida. Då tiden för ansökan om
stipendium ur fonden gick ut 15 augusti 2016 har följande ansökan
inkommit
Pontus Gravander, Hesslandby 1, Tanumshede, naturbruksprogrammet i
Varberg
Tio procent av fondens avkastning ska tillföras fonden årligen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utdela stipendium ur Sockenmagasinsfonden 2015 (497 kronor) och 2016
(728 kronor) till sökande Pontus Gravander
Beslutet skickas till
Sökande
Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 196

KS 2016/0415-961

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna
bestämmelser (AB) med Svenska
kommunalarbetarförbundet, cirkulär 16:43
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting har den 28 juni 2016 träffat
överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser, AB, med
Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Nedan följer en redovisning av de förändringar och tillägg som avtalet
avser:
En möjlighet att i efterhand godkänna kompensation för övertid har införts i
§ 14 mom 5b.
För föräldraledighet som påbörjats från och med 1 juli 2016 har
kvalifikationskravet för rätt till föräldrapenningtillägget enligt § 29 mom 1
ändrats. Ändringen innebär att arbetstagare som inte uppfyllt kravet vid
första ledigheten nu kan ha rätt till tillägget vid en senare ledighetsperiod.
Beslutsunderlag
Cirkulär SKL
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändrade bestämmelserna som de
centrala parterna enats om i förhandlingsöverenskommelse 2016-06-28
avseende AB.
Beslutet skickas till
Personalsekreterarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 197

KS 2016/0414-961

Överenskommelse om ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor, HÖK T, Cirkulär 16:42
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
och AkademikerAlliansen finns ett tillsvidareavtal HÖK T som tecknades
2001-06-15. Parterna träffade den 22 juni 2016 en överenskommelse om
ändringar och tillägg i avtalet som ska gälla från 2016-05-01 tillsvidare.
Ändringarna motsvarar de förändringar som tidigare träffats med Svenska
Kommunalarbetarförbundet.
Nedan redogörs i korthet för vad avtalet och förändringarna avser:
- Avtalet löper fortsatt tillsvidare
- Löneavtalet är fortsättningsvis sifferlöst
- En möjlighet att i efterhand godkänna kompensation för övertid har införts
i § 14 mom 5b.
- För föräldraledighet som påbörjats från och med 1 juli 2016 har
kvalifikationskravet för rätt till föräldrapenningtillägget enligt § 29 mom 1
ändrats. Ändringen innebär att arbetstagare som inte uppfyllt kravet vid
första ledigheten nu kan ha rätt till tillägget vid en senare ledighetsperiod.
- Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om
avvikelser från §§ 20 – 24 utöver vad AB möjliggör.
- Från och med 1 januari 2017 kommer arbetsgivare kunna avropa 0,3
procent av lönesumman till lokala omställningsmedel under perioden 20172019, vilket framgår av en ändring i omställningsavtalet KOM-KL.
- Ändringar har gjorts i AB § 35 avseende turordning och företrädesrätt.
Ändringen avser att principen sist in först ut gäller oavsett facklig
tillhörighet och turordning sker i ett steg för arbetstagare med jämförbara
arbetsuppgifter. Möjligheten att begära sammanläggning av samtliga
driftsenheter på orten begränsas.
Beslutsunderlag
Cirkulär SKL
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna
enats om i den träffade överenskommelsen 2016-06-22.
Beslutet skickas till
Personalsekreterarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 198

KS 2016/0367-960

Motion från Socialdemokraterna i Tanum om rätt till
heltid ett måste för en modern arbetsgivare
Sammanfattning
Louise Thunström (S) har den 8 juni 2016 lämnat in en motion om rätt till
heltid. Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att anställda i
Tanums kommun ska erbjudas heltid, med deltid som en möjlighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna motionen till personalchefen för beredning
Beslutet skickas till
Personalchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 199

KS 2016/0303-314

Information om detaljplan Västra vägen, etapp 2 och 3,
Grebbestad
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 26 april
2016, § 67 att rubricerad detaljplan för samråd. Initiativtagare till planen är
Tanums kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 200

KS 2016/0332-900

Anmälan av arbetsutskottets beslut 2016
Sammanfattning
Arbetsutskottets beslut från sammanträdena 29 juni 2016, § 2, om
anställning av omsorgschef och 15 augusti 2016, § 3, om anställning av
miljö- och byggchef anmäls till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara ärendet anmält

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 201

KS 2016/0072-941

Anmälan av meddelanden
Sammanfattning
Protokoll
Nr 15-21
Övriga
Nr 19-21
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara meddelandena anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-31

KS § 202

KS 2016/0071-941

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor
Avtal
Nr 34-40
Personalärenden
Nr 5-6
Serveringstillstånd
Nr 20-32
Övriga
Nr 6-11
Räddningstjänsten
Personalärenden
Nr 5 - 6
Förebyggande verksamhet (tillsyns-/besiktningsprotokoll, brandfarlig vara)
Nr 37 - 45
Yttrande (bygglov, serveringstillstånd, offentliga sammankomster, offentlig
mark m fl)
Nr 59 - 83
Avtal
Nr 14 - 15
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara delegationsbesluten anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

37 (37)

