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Protokoll
Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Diarienummer

KS 2015/0629-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Bullaresalen i kommunhuset, Tanumshede, kl 08.30–12.10

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef
Reimbert, Sofia, Sekreterare
Olle Tillquist, Personalchef, § 48-50
Lennart Christensson, Barn- och utbildningschef, § 40, 41
Mette Jansson, Chef arbetsmarknadsenheten, § 40, 41
Catarina Sjöstrand, Arbetsförmedlingen, § 40, 41
Ulf Ericsson, Kommunchef, § 40-47, 51
Maria Helje, Planarkitekt, § 52-57
Olof Jönsson, tf Planchef, § 52-57
Evelina Tollesson, Planarkitekt, § 52-57
Sandra Olsson, Planarkitekt, § 52-57

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 9 mars 2016 klockan 16.00

Paragrafer

40 - 71

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Broberg
Justerare
Liselotte Broberg

Louise Thunström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-09

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-10

Datum då anslaget tas ned

2016-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslutande ledamöter

2016-03-09
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Liselotte Broberg, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Louise Thunström, 2:e v. ordf. (S)
Paul Carlsson (L)
Benny Svensson (L)
Karl-Erik Hansson (C)
Magnus Roessner (S)
Ingrid Almqvist (S)
Håkan Elg (MP)
Hans Schub (M), tjänstgörande ersättare
Karolina Aronsson Tisell (C), tjänstgörande ersättare
Ersättare
Birgitta Nilsson (M), ersättare
Rosita Jansson (M), ersättare
Jan Andersson (S), ersättare
Gunilla Eitrem (V), ersättare, Jäv § 44 och deltar inte i
överläggningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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Innehåll
Ärende

Sida

Val av justerare

5

Verksamhetsplan för Arbetsmarknadsenheten 2016

6

Projekt Kompetensplattform Tanum

7

VA-policy revidering

8

Kommunal borgen för byggande av små hyresrätter för unga och gamla i Gerlesborg

9

Maritim utveckling i Bohuslän

11

Handlingsplan näringsliv

13

Riktlinjer för inköp och direktupphandling, revidering

15

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning

17

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun

19

Uppföljning av folkhälsoavtal år 2015

20

Kommunala detaljplaner (ansvar för beställning av detaljplaner, översyn av arbetsordningen)

21

Landsbygdsutvecklingsprogram

23

Planbesked för fastigheten Tanums-Gissleröd 1:68

25

Planbesked del av Ytterby 1:5, Heestrand

27

Planbesked för fastigheten Tanum Fjällbacka 175:7 m fl

29

Planbesked för Fjällbacka 176:124

31

Planbesked för fastighet Kuseröd 1:21, Everts sjöbod Grebbestad

33

Permanent serveringstillstånd för Mjölkeröds Golfrestaurang

36

Permanent serveringstillstånd på Rasta Tanum

38

Borgerlig vigselförrättare (A Nilsson)

40

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016

41

Redovisning av obesvarade motioner 2016

42

Information från räddningstjänstutskottet

43

Information från folkhälsorådet

44

Information från brottsförebyggande rådet

45

Information från FINSAM

46

Information från Fyrbodals kommunalförbund

47

Mötesanteckningar plangruppen

48

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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Anmälan av representation för 2015, kommunstyrelsens verksamhet

49

Anmälan av delegationsbeslut

50

Anmälan av meddelanden

52

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

KS § 40

Val av justerare
Sammanfattning
Louise Thunström utsågs till justerare.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun
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Sammanträdesdatum

KS § 41

KS 2015/0603-600

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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Verksamhetsplan för Arbetsmarknadsenheten 2016
Sammanfattning
Arbetsmarknadschefen Mette Jansson har tagit fram ett förslag till
verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten 2016.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan arbetsmarknadsenheten 2016
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-11-10, § 72
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-26

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa verksamhetsplanen för arbetsmarknadsenheten 2016, och
att uppdra åt kommunstyrelsens stab att i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningens förvaltningschef att se över
arbetsmarknadsenhetens finansiering.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens stab
Förvaltningschef Lennart Christensson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 42

KS 2015/0116-943

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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Projekt Kompetensplattform Tanum
Sammanfattning
Regeringen gav i december 2009 samtliga regioner och länsstyrelser i
Sverige uppdrag att skapa regionala kompetensplattformar. Anledningen var
den ekonomiska krisen vilket hade drabbat den svenska arbetsmarknaden
mycket hårt. Regeringen ville därför undersöka hur man på bästa sätt skulle
kunna hantera den vikande efterfrågan på arbetsmarknaden. Slutsatsen blev
att kompetensfrågan, vad gäller matchningen mellan arbetskraftens
kompetens och arbetsmarknadens behov, behövde lyftas. Det konstaterades
även att en regional struktur för kompetenssamordning saknades. Uppdraget
från regeringen blev alltså att skapa regionala kompetensplattformar för
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och
lång sikt.
Tanums kommun är en av de sex kommuner som under ett år har varit
delaktiga i pilotprojektet ”Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal”. Övriga
kommunerna som deltar är Dals-Ed, Bengtsfors, Uddevalla, Trollhättan och
Vänersborg. Syftet med pilotprojektet var att testa framarbetade modeller i
några kommuner, som sedan ska ligga till grund för kommande
projektansökningar.
Pilotprojektet startade 1 december 2014 och avslutades den 30 november
2015 genom den slutrapport som framtagits. Projektet har i huvudsak
finansierats av Västra Götalandsregionen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 29 februari 2016
Slutrapport Kompetensplattform
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att det fortsatta arbetet med kompetensplattformen ska ske inom befintlig
budget och organisation,
att lägga slutrapporten till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 43

KS 2016/0148-543

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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VA-policy revidering
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2008 § 69 att anta en VA-policy
för Tanums kommun. Beslutet hade föregåtts av en översyn av tidigare
gällande VA-policy.
Nu gällande VA-policyn har som syfte att vara vägledande vid alla
kommunala VA-frågor för att säkerställa att kommunala beslut och planer
bidrar till att vattenförsörjningen tryggas, va-systemen kretsloppsanpassas
och att näringsämnena i avloppsvattnet återförs till produktiv mark.
Policyn syftar vidare till att klargöra nämnders, förvaltningars, kommunala
bolags, verksamheters och enskildas roller och ansvar i VA-frågor
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 29 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att göra en översyn och revidering av nu gällande va-policy
att tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott samt
presidierna i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden,
att uppdra åt kommunstyrelsens stab, tekniska chefen och miljö- och
byggnadschefen att tillsätta en arbetsgrupp för arbetet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 44

KS 2015/0618-330

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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Kommunal borgen för byggande av små hyresrätter för
unga och gamla i Gerlesborg
Sammanfattning
Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening ansökte i juli 2015 om
en kommunal borgen på sju miljoner kronor och 30 år för byggande av
hyresbostäder i Gerlesborg.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 september 2015 § 225 och
beslutade att avslå framställan om kommunal borgen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 februari 2016 §
7 att anta en policy för kommunal borgen. I policyn anges att ansökningar
borgen ska behandlas restriktivt och att en särskild riskanalys ska upprättas
som underlag för beslut om kommunal borgen.
Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsföreningansöker inkom i
december 2015 med en ny ansökan om en kommunal borgen på 2,5 miljoner
kr på 20 år för byggande hyresbostäder i Gerlesborg.
Riskanalys
Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening bildades den 19
september 2014. Föreningen har cirka 30 medlemmar vilket ger
förutsättning att efterfrågan är tillräcklig för att bostäderna ska kunna säljas.
Gerlesborg med sin närhet till Gerlesborgs konstskola och till havet gör
orten attraktiv för både konst- och kulturintresserade och för människor som
söker natur och rekreation.
Den ekonomiska plan som upprättats för projektet omfattar såväl
investerings- som driftkalkyler. Enligt planen ger projektet ett positivt
kassaflöde redan år ett medan resultatkalkylen visar på mindre underskott de
första medan resultaten på fen år sikt ger utrymme för avsättning till ett
planerat fastighetsunderhåll. Hyresnivån som kalkylen baseras på bedöms
rimlig.
En förutsättning för ett eventuellt beslut kommunal borgen är att fastigheten
är betryggande försäkrad. Kommunen ska, under hela borgensåtagandets
giltighetstid, hållas underrättad om att försäkringen gäller. Kommunen ska
ha pantbrev för hela borgensbeloppet i fast egendom. Belåning av fastighet
eller annan fast egendom får inte ske mot ytterligare säkerhet i panträtt utan
kommunens godkännande. Kommunen ska beredas insyn i projektet genom
att föreningen fortlöpande informerar kommunen om ekonomi och

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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verksamhet i föreningen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med riskanalys daterad 29 februari 2016
Ansökan om kommunal borgen
Yrkanden
Han Schub (M) yrkar på bifall till beredningsförslaget
Roger Wallentin (C) yrkar bifall till beredningsförslaget
Paul Carlsson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget
Louise Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget
Håkan Elg (MP) yrkar bifall till beredningsförslaget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Hogslätt Vänboende Kooperativ
Hyresgästförening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2,5 mkr under som längst 20 år samt på detta belopp löpande ränta och
kostnader,
att amortering ska ske med 1/20 årligen beräknat på ursprungligt
lånebelopp,
att utta en årlig borgensavgift på 0,30 procentenheter på utnyttjat
borgensbelopp
Jäv
Gunilla Eitrem (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 45

KS 2016/0134-835

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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Maritim utveckling i Bohuslän
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-30 att godkänna Tanums kommuns
deltagande i projektet ”Maritim utvecklingsarena Bohuslän” samt att
Tanums kommun skulle vara projektägare för projektet.
Tillväxt Norra Bohuslän valde efter rådfrågan med Tillväxtverket att återta
ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden för omformning. Första
projektet var då i en större kontext, att innefatta det marina näringslivets alla
branscher. För att bättre passa in efter regionalfondens urvalskriterier har
projektet arbetats om och brutits upp i olika delar, var av ett har fått namnet
”Marin utveckling i Bohuslän” vilket detta ärende är gällande.
Drivande för projektet är Tillväxt Norra Bohuslän (TNB) där kommunerna
Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum samverkar i bland annat
tillväxtfrågor. Projektet tar sin grund i det arbete som pågår i en gemensam
Blå Översiktsplan och i arbetet med en Maritim Näringslivsstrategi.
Projektet är förenligt med åtagandena i avsiktsförklaringen och
handlingsplan ”Ett enat Bohuslän” och ger möjligheter till att stärka
Varumärket Bohusläns profilområden ”Skaldjuren, människorna,
skärgården. Projektet medverkar också till att utveckla och professionalisera
destinationen Bohuslän
Projektets fokus:
Projektets fokus är på maritim turism, marina livsmedel, maritima lokala
transporter samt innovation, affärs och produktutveckling.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsen beslut den 30 september 2015 § 228
att godkänna Tanums kommuns deltagande i projektet med medfinansiering
i form 20 procent av näringslivsutvecklarens tid, under förutsättning att
övriga samverkansparter fattar positiva beslut

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson
Kommunchef

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

12 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
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Handlingsplan näringsliv
Sammanfattning
Tanums kommun har en antagen näringslivsstrategi för åren 2012-2017.
Den karaktäriseras av en stark vision om ett ”utvecklingsinriktat
samverkansklimat, attityder och arbetssätt för ett livskraftigt Tanum”.
Syftet är att tillsammans med företagen skapa förutsättningar och ett klimat
som gör Tanums kommun intressant att driva företag, starta nya företag,
investera och bo i.
Kopplat till näringslivsstrategin antas en ny handlingsplan vartannat år.
Senast antog kommunstyrelsen en handlingsplan för åren 2014-20115
Visionen är; ”att näringslivet år 2020 upplever Tanum som en av Sveriges
mest utvecklingsinriktade kommuner” I Näringslivsstrategin anges 8 mål för
att nå visionen:
Ökad kommunikation mellan kommunen och företagare
Ökad samverkan mellan företagare
Förtroendeingivande och effektiv myndighetsutövning
Ökad information och öppenhet
Medverka till utveckling och tillväxt
Tillgodose behovet av bostäder och verksamhetsmark
Samordna kompetensutveckling
Samverka för att nå statusen ”åretruntdestination”
Handlingsplanen utgår ifrån dessa 8 mål med aktiviteter kopplade till varje
mål.
Beslutsunderlag
Handlingsplan Näringsliv 2016-2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna handlingsplan Näringsliv 2016-2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson
Kommunchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för inköp och direktupphandling, revidering
Sammanfattning
Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa
de nationella reglerna (15 kap. LOU och LUF eller de direktivstyrda
reglerna (övriga kapitel i LOU och LUF). Olika regler gäller således
beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under ett visst
tröskelvärde.
Europeiska kommissionen har beslutat om nya tröskelvärden från och med
den 1 januari 2016. Tröskelvärdena revideras vartannat år.
Nya tröskelvärden påverkar riktlinjer för inköp och direktupphandling som
nu ska revideras.
Beloppet beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. Förändringarna
innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna höjs något.
Detta har justerats i Riktlinjerna för inköp och direktupphandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-23
Reviderade Riktlinjer för inköp och direktupphandling
Yrkanden
Louise Thunström (S) yrkar på att riktlinjer för inköp och direktupphandling
ändras under punkt 5, Hållbar upphandling, där ”när det är möjligt” föreslås
tas bort samt att lägga till ”även krav på huvudentreprenörsansvar ska
ställas”.

Beslutsgång
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Louise Thunströms (S)
yrkande var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
beredningsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun
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att anta reviderade riktlinjer för inköp och direktupphandling
Reservationer
Louise Thunström reserverar sig muntligen mot förslaget till förmån för
eget yrkande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun
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Nämnd/Styrelse
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Kommunstyrelsen
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Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tanums kommun har EY
genomfört en granskning av kommunens kompetensförsörjning.
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har tillsett ett
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. EY
rekommenderar kommunstyrelsen att stärka sin styrning och uppföljning av
kommunfullmäktiges mål avseende kompetensförsörjning genom att
tydliggöra ansvarsfördelningen genom upprättandet av anvisningar och
uppdrag för nämndernas arbete med kompetensförsörjning. Vidare att se
över befintliga styrdokument så att det tydliggörs hur de förhåller sig till
varandra, att de är aktuella och följs upp och att se till att kommunstyrelsens
och KSAUs arbete och beslut dokumenteras.
I Tanums kommun är kompetensförsörjning en aktuell och viktig fråga.
Kompetensförsörjning är en naturlig och ständigt pågående del i
tjänstemannaorganisationens arbete där vikten av att vara en attraktiv
arbetsgivare väger tungt. Kompetensförsörjning ingår som en del i varje
chefs uppdrag. Arbetssätt och aktuella regelverk finns beskrivna i
personalhandboken och delegationsordningar. Personalfunktionen finns som
stöd och besitter specialistkompetens inom området.
Yrkanden
Louise Thunström (S) föreslår ändrade att-satser till: att kommunstyrelsen
beslutar att stärka sin styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål
avseende kompetensförsörjning och att nämnderna redovisar sitt arbete med
kompetensförsörjning
Roger Wallentin (C) Paul Carlsson (L) och Hans Schub (M) yrkar bifall till
beredningsförslaget
Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beredningsförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta revisionens synpunkter i beaktande i det framtida arbetet, och
att lägga revisionsrapporten till handlingarna

Reservationer
Louise Thunström (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums
kommun
Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén har och reviderat arvodesreglementet på följande
punkter:
Ordförande med begränsat årsarvode ska även ha rätt till timarvode.
Undantagna sedan tidigare är KF-ordförande och överförmyndaren. Nu
undantas även ordförande i BRÅ och FHR om uppdragen innehas har
oppositionsråd. Justeringen görs genom att andra stycket i 10§ stryks och en
punkt 2 införs under 9§ Begränsat årsarvode. Bakgrunden till justeringen är
att de begränsade årsarvoden som införts för ordförande i valnämnden,
valberedningen, BRÅ och FHR har fått den oönskade effekten att de inte
längre har rätt till timarvode, vilket den nu föreslagna justeringen avser att
rätta till. Den ekonomiska effekten av ändringen beräknas kunna medföra en
kostnadsökning på upp till 4000 kr per år. Valår beräknas kostnaden bli
högre precis som tidigare valår.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas inom tre
månader från dagen för mötet. Motsvarande gräns gäller även yrkanden om
andra ersättningar enligt 18§.
Endast tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till
ersättning vid KF-sammanträden. Det förtydligas under 2§ punkt n).
I enlighet med arvodesreglementet har också årsarvoden och
sammanträdesarvoden uppräknats med den genomsnittliga löneökningen för
kommunens personal året före sammanträdesåret.

Beslutsunderlag
Förslag till arvodesreglemente. Rödmarkerad text tas bort och grönmarkerad
text innebär ny eller förändrad text.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade arvodesreglementet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 50

KS 2016/0132-972

Kommunstyrelsen

2016-03-09

20 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Uppföljning av folkhälsoavtal år 2015
Sammanfattning
Hälso och sjukvårdsnämnden begär varje år en uppföljning av verksamheten
utifrån avtalet. Denna uppföljning tillställs också kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Uppföljning av folkhälsoavtalet 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2015

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 51

KS 2015/0403-314

Kommunstyrelsen

2016-03-09

21 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Kommunala detaljplaner (ansvar för beställning av
detaljplaner, översyn av arbetsordningen)
Sammanfattning
Framtagande av bostäder och verksamhetsmark är högt prioriterade frågor.
Processen med att ta fram detaljplaner behöver utvecklas så att planer kan
antas snabbare än idag. Tanums kommun arbetar för närvarande med cirka
60 detaljplaner. Planerna upprättas antingen av externa exploatörer eller av
kommunen själv. Flertalet av de planer kommunen själv upprättar görs i
avsikt att skapa förutsättning för framtagande av mark för bostäder eller
verksamheter.
I samband med översynen av arbetsordningen för plangruppen diskuterades
frågan om hanteringen av kommunala detaljplaner. Kommunstyrelsen
återremitterade 2015-09-30 § 233 ärendet till kanslichefen för ytterligare
beredning.
Kommunstyrelsen är beställare och ansvarig för upprättande av kommunala
detaljplaner. Handläggning av planerna sker av ekonomi- och
utvecklingskontoret. Löpande granskning och formella beslut under
planarbetet hanteras av miljö- och byggnadsnämnden. I arbetet ges
kommunstyrelsen möjlighet att formellt yttra sig vid programsamråd,
samråd och granskningsskedet. Under arbetet med detaljplan behöver
kommunstyrelsen även fortlöpande ta ställning i frågor rörande planen.
Genom att delegera politiskt ställningstagande i arbetet med kommunala
detaljplaner till kommunstyrelsens arbetsutskott kan formella
inriktningsbeslut fattas direkt i samband med plangruppens möten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas i regel varje onsdag, vilket gör att
det även finns möjlighet till återkommande avstämningar och vid behov
även fatta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-30 § 233
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-02-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att fatta beslut när det gäller

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

politiskt ställningstagande i det löpande arbetet med kommunala
detaljplaner efter behandling i plangruppen

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

22 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 52

KS 2016/0142-489

Kommunstyrelsen

2016-03-09

23 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Landsbygdsutvecklingsprogram
Sammanfattning
I arbetet med att peka ut s.k. LIS-områden (Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) i kommunens kommande översiktsplan har kommunen
fått stöd från Boverket för att ta fram planeringsunderlag. Ett av dessa
planeringsunderlag är ett landsbygdsutvecklingsprogram med fokus på
landsbygden och dess utmaningar.
Landsbygdsutvecklingsprogrammet ska presentera en samlad bild av
Tanums kommuns landsbygd, hur den i dagsläget ser ut – vad gäller
befolkningsstruktur, näringsliv, sysselsättning och befintlig service och
infrastruktur, samt hur den fungerar. Programmet ska även ta upp tendenser
som gäller landsbygden överlag och som på sikt kan påverka Tanums
kommun.
Utifrån förutsättningarna presenteras sedan visioner för kommunens
landsbygd och slutligen strategier för hur kommunen ska arbeta i dessa
frågor. Syftet med detta landsbygdsutvecklingsprogram är att definiera vad
landsbygdsutveckling i Tanums kommun kan innebära.
Därutöver handlar det om att finna gemensamma mål för landsbygden så att
den kan utvecklas och få en stark position i framtiden och därmed bidra till
en långsiktig och hållbar utveckling i hela kommunen.
Landsbygdsutvecklingsprogrammet ska verka som en del av underlaget till
översiktsplanen för kommunen.
Landsbygdsutvecklingsprogrammet ska aktualitetsförklaras varje
mandatperiod, vilket medför att det finns möjlighet till kompletteringar och
uppdateringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2015, § 331 att utse Roger
Wallentin (C), Lennart Larson (M) och Louise Thunström (S) tillsammans
med miljö-och byggnadsförvaltningen arbetar vidare med programmet, att
utse Roger Wallentin till sammankallande samt att redovisning ska ske på
kommunstyrelsen 9 mars 2016.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

24 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Beslutsunderlag
Landsbygdsutvecklingsprogram
Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna landsbygdsutvecklingsprogrammet som underlag till
kommunens översiktliga planering samt som underlag i arbetet med
landsbygdsutveckling, och
att med ett tack entlediga arbetsgruppen
Beslutet skickas till
Planavdelningen
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 53

KS 2015/0389-313

Kommunstyrelsen

2016-03-09

25 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Planbesked för fastigheten Tanums-Gissleröd 1:68
Sammanfattning
Per Torné inkom 2015-07-10 med en ansökan om planbesked för bostäder
vid Hummervägen, Tanums-Gissleröd 1:68 m.fl. Området tillhör Kuseröd
Yttre och ligger cirka 2 km nordväst om Grebbestad centrum. Det tilltänkta
planområdet är cirka 1,8 ha stort. Avsikten med ansökan är att tillskapa fler
tomter för helårsboende i ett sedan tidigare planlagt och utbyggt område.
Den aktuella marken ägs av Tanum Strands Fastigheter.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Tjänsteyttrande från plan- och byggavdelningen
Minnesanteckningar från plangruppen den 24 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medge planbesked. Planarbetet ska beakta följande frågor:
Utformningen och placeringen av ny exploatering i förhållande till övrig
bebyggelse, landskapet och områdets karaktär.
Viktiga stråk och ytor för det rörliga friluftslivet och rekreation.
Förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp via
befintligt enskilt ledningsnät utreds.
För att lösa tillfartsväg till området behöver nyttjanderätt av enskild väg
säkerställas, samt eventuellt behov av åtgärder för en godtagbar standard
utredas.
Förutsättningar för att lösa tillfredställande gång- och cykelmöjligheter mot
Grebbestads centrala delar.
Upphävande förordnande enligt 113 § BL om bostäder planeras på mark där
denna förordning gäller.
Hänsyn till Kuserödsmyren gällande rekreationsmöjligheter och eventuella
naturvärden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

26 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Anpassa planområdesgräns för att innefatta det markområde som krävs för
exploatering, tillfartsväg, grönområde m.m.
Planbeskedet bekostas av den sökande. Planarbetet ska påbörjas samt planeller exploateringsavtal tecknas med kommunen inom två år. Planarbetet
prioriteras i enlighet med den kommunala prioriteringsordningen för
planarbeten. Kostnaden för planbeskedet är enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.
Planen bedöms kunna antas om tidigast 10 år.

Beslutet skickas till
Sökande
Akten
Plan- och byggavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 54

KS 2016/0024-313

Kommunstyrelsen

2016-03-09

27 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Planbesked del av Ytterby 1:5, Heestrand
Sammanfattning
Abtrade AB har genom Lennart Olsson inkommit med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Ytterby 1:5 med syfte att tillskapa ca 40
tomter för helårsboende. Området är beläget i södra delen av Heestrand.
Marken som ansökan gäller är i kommunal ägo
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan men angränsar i väst
till detaljplan för Rådalen Heestrand. Området är beläget på berg i
Heestrand. Höjden varierar mellan omkring 5 till 27 meter över havet och
sluttar mot sydväst. Föreslagen bebyggelse skulle medföra en stor påverkan
på samhällsbilden med tanke på det exponerade läget mot havet och annan
bebyggelse. Övrig bebyggelse i Heestrand är lågt belägen i dalgångar
mellan bergen.
Med tanke på de stora höjdskillnaderna blir tillfartsväg samt lokalgata svåra
att lösa med hänsyn till en acceptabel lutning för fordon och
rörelsehindrade. Vid anläggning av väg krävs omfattande ingrepp i berget.
I dagsläget är vattenförsörjningen söder om Hamburgsund ansträngd
sommartid, vilket gör det mindre lämpligt att ansluta ytterligare fastigheter
till nätet. En utbyggnad av vattenförsörjningssystemet är planerad till 2018,
men kan bli försenad.
Ett eventuellt positivt planbesked innebär att kommunen anser det lämpligt
att pröva förslag till planläggning men planbeskedet innebär inte att
erforderlig mark finns tillgänglig för exploatören.
Miljö- och byggnadsförvaltningen avstyrker ansökan om planbesked med
hänvisning till områdets placering i landskapet och bestämmelserna i
översiktsplanen om att bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och
lokal byggnadstradition samt den ansträngda vattenförsörjningen
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Tjänsteyttrande från plan- och byggavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Minnesanteckningar från plangruppen den 24 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan
Beslutet skickas till
Sökande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

28 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 55

KS 2016/0088-313

Kommunstyrelsen

2016-03-09

29 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Planbesked för fastigheten Tanum Fjällbacka 175:7 m fl
Sammanfattning
Fjällbacka By AB har inkommit med en ansökan om planbesked för
Fjällbacka 175:7 m fl. Ansökan avser planläggning av ett nytt
bostadsområde med både en- och flerbostadshus samt en båttrailerpark på
fastigheterna 175:7, 175:17 och 176:124.
Samma ansökan har prövats av kommunstyrelsen vid tre tillfällen tidigare.
Tidigare beslut om att inte medge planbesked har grundats på en allt för stor
efterfrågan på planarbeten i Fjällbacka samt en starkt begränsad kapacitet i
vattennätet sommartid.
Den aktuella marken är i såväl enskild som kommunal ägo. En ansökan om
förvärv av exploateringsmark har inkommit till kommunen och denna
behandlas separat. En överenskommelse med kommunen bör vara en
förutsättning för att starta det aktuella planarbetet.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Tjänsteyttrande från plan- och byggavdelningen
Minnesanteckningar från plangruppen 24 februari 2016
Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medge planbesked
Planbeskedet bekostas av den sökande. Planarbetet skall påbörjas samt planeller exploateringsavtal tecknas med kommunen inom två år. Planarbetet
prioriteras i enlighet med den kommunala prioriteringsordningen för
planarbeten. Kostnaden för planbeskedet är enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.
Planen bedöms kunna antas om tidigast 5 år.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Beslutet skickas till
Sökande
Plan- och byggavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

30 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 56

KS 2015/0607-313

Kommunstyrelsen

2016-03-09

31 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Planbesked för Fjällbacka 176:124
Sammanfattning
Peter Holmstedt inkom 2015-12-02 med en ansökan om planbesked för
Café Bryggan i Fjällbacka AB:s räkning. Fastigheten som ansökan gäller är
kommunägd och platsen för ansökan är belägen strax norr om hockeyrinken
i Fjällbacka, väster om Dinglevägen. Ansökan gäller planläggning för
flerbostadshus med sammanlagd byggnadsarea om 320 kvm, varav
bruttoarea om 240 kvm. Enligt ansökan är syftet personalbostäder.
På platsen finns idag bostadsmoduler som sommartid används som
personalbostäder. Fjällbacka egendomsförvaltning fick 2014-07-01
tidsbegränsat bygglov för modulerna, vilket ca tre månader senare
upphävdes av Länsstyrelsen med motiveringen att det inte finns
förutsättningar för tidsbegränsat bygglov. Ny ansökan inkom och
tidsbegränsat bygglov lämnades igen 2015-04-28. Länsstyrelsen upphävde
bygglovet 2015-10-01 på samma grunder, att skäl till tidsbegränsat bygglov
saknas eftersom behovet inte kan anses som tillfälligt.
Större delen av området som ansökan gäller, är upplåten till Fjällbacka
hockeyklubb till och med 2022-12-31

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Området för ansökan omfattas inte av detaljplan. I den fördjupade
översiktsplanen för Fjällbacka anges platsen som område för idrottsändamål
och friluftsintressen.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser för rörligt friluftsliv
samt obruten kust enligt miljöbalkens fjärde kapitel.
Området omfattas av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp
och modulerna är i dagsläget anslutna till systemet med en provisorisk
lösning.
Dagens utformning och placering av modulerna bedöms inte vara förenlig
med god bebyggd miljö samt bestämmelserna om anpassning till stads- och
landskapsbilden i plan- och bygglagen.
Med hänvisning till rekommendationerna i kommunens fördjupade
översiktsplan för Fjällbacka avstyrker miljö- och byggnadsförvaltningen
ansökan om planbesked.
Om ett planarbete kommer till stånd bör följande punkter särskilt beaktas:
Med hänsyn till bestämmelsen om stads- och landskapsbilden i PBL 2:6, bör
placering och utformning av bostäderna utföras på ett sådant sätt att de
anpassas till den omgivande bebyggelsemiljön.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

32 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Ett eventuellt positivt planbesked innebär inte att sökanden får rådighet till
marken. Detta prövas i en separat ansökan om markköp eller arrende till
kommunen.
Rådighet, drift och underhåll av utfartsvägen behöver utredas.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Tjänsteyttrande från plan- och byggavdelningen
Minnesanteckning från plangruppen 24 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medge planbesked. Planarbetet ska beakta följande frågor:
Med hänsyn till bestämmelsen om stads- och landskapsbilden i PBL 2:6, bör
placering och utformning av bostäderna utföras på ett sådant sätt att de
anpassas till den omgivande bebyggelsemiljön.
Ett eventuellt positivt planbesked innebär inte att sökanden får rådighet till
marken. Detta prövas i en separat ansökan om markköp eller arrende till
kommunen.
Rådighet, drift och underhåll av utfartsvägen behöver utredas.
Planbeskedet bekostas av den sökande. Planarbetet ska påbörjas samt planeller exploateringsavtal tecknas med kommunen inom två år. Planarbetet
prioriteras i enlighet med den kommunala prioriteringsordningen för
planarbeten. Kostnaden för planbeskedet är enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.
Planen bedöms kunna antas inom 1 år.
Beslutet skickas till
Sökande
Plan-och byggavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

KS § 57

KS 2015/0562-313

Kommunstyrelsen

2016-03-09

33 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Planbesked för fastighet Kuseröd 1:21, Everts sjöbod
Grebbestad
Sammanfattning
Per och Lars Karlsson, Everts Sjöbod, har inkommit med en ansökan om
planbesked för Kuseröd 1:21. Förtydligande kompletteringar inkom 201511-04.
Ansökan avser nybyggnation av hotell och boende. Området tillhör Kuseröd
som ligger cirka 2,5 kilometer nordväst om Grebbestad centrum, vid
Grönemadsvägen Planavdelningen förutsätter att det är boende för
besöksnäring som planansökan syftar till. Den aktuella fastigheten är cirka
3,7 hektar stor och ägs av Göran och Karin Friberg. I ansökan framkommer
att det finns en positiv dialog mellan markägare och exploatör.

Ärendebeskrivning
Området ingår i Fördjupad översiktsplan för Grebbestad (2006). I den står
att ny exploatering i aktuellt område endast är lämplig som komplettering
inom befintliga bebyggelsegrupper och att viktiga natur-, kultur- och
rekreationsvärden ska bibehållas.
Området är idag oexploaterat så när som på en mindre ekonomibyggnad
men ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse. I direkt anslutning till
havet finns flertalet sjöbodar samt anläggningen Everts sjöbod som erbjuder
olika typer av havsanknuten turistnäring med plats för cirka 30 personer.
Direkt norr om föreslagen hotellverksamhet finns ett bostadshus. Längs med
Grönemadsvägen förekommer flera områden med bostadsbebyggelse.
Det aktuella området består av berg i dagen och större delen av fastigheten
ligger på en markant högre höjdnivå än kringliggande bebyggelse.
Bebyggelsen är föreslagen i direkt anslutning till Grönemadsvägen som är
en relativt smal bilväg utan separat gång- och cykelväg. Trafiksituationen
generellt i Grebbestad är idag ansträngd.
En förutsättning för exploateringen är att strandskyddet kan upphävas. Detta
kan göras om särskilda skäl för detta föreligger. Planavdelningen ställer sig
tveksamma till om något av de särskilda skälen går att tillämpa på det
aktuella området. Vid en eventuell planläggning får de särskilda skälen för
dispens/upphävande av strandskyddet utredas vidare för att se om det är
möjligt att upphäva strandskyddet för den föreslagna verksamheten i och
med detaljplaneläggning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

34 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

De stora höjdskillnaderna inom området skapar svårigheter med att nå upp
till de tillgänglighetskrav som ställs på verksamheten. I medel lutar marken
närmast Grönemadsvägen 1:3 samtidigt som högsta tillåtna lutning för en
handikappanpassad ramp är 1:20. Detta medför att stor vikt måste läggas på
anläggningens placering i terrängen vid en planläggning.
Förutom tillgänglighetsaspekten är även bebyggelsens inordning i
omgivande landskap viktig. Bebyggelsen bör anpassas till såväl terrängen
som kringliggande bebyggelse. Lämpligheten att bygga en hotellanläggning
i nära anslutning till befintligt bostadshus bör utredas vidare beträffande risk
för eventuella störningar.
En eventuell exploatering förutsätter även att infrastrukturen inom området
ses över och att eventuella åtgärder säkerställs. Frågan om en eventuell
framtida gång- och cykelväg längs Grönemadsvägen i linje med den
fördjupade översiktsplanen för Grebbestad bör i sådana fall behandlas.
Med hänvisning till ovanstående avstyrker miljö- och
byggnadsförvaltningen rubricerade ansökan om planbesked.
Planavdelningen meddelar muntligt i en kompletterande bedömning att ett
alternativ till föreliggande ansökan kan vara att utöka planområdet till att
omfatta fastigheterna Kuseröd 1:21, 1:3 och 1:2. Ett sådant planområde ger
förutsättningar för alternativa placeringar av anläggningen.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Tjänsteyttrande från plan- och byggavdelningen
Minnesanteckningar från plangruppen den 24 februari 2016
Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medge planbesked för ett planområde omfattande fastigheterna Kuseröd
1:21, 1:3 och 1:2.
Planbeskedet bekostas av den sökande. Planarbetet ska påbörjas samt planeller exploateringsavtal tecknas med kommunen inom två år. Planarbetet
prioriteras i enlighet med den kommunala prioriteringsordningen för

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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planarbeten. Kostnaden för planbeskedet är enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.
Planen bedöms kunna antas om tidigast 5 år.

Beslutet skickas till
Sökande
Planavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum
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KS 2015/0572-745

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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Permanent serveringstillstånd för Mjölkeröds
Golfrestaurang
Sammanfattning
F&ACT Production AB med organisationsnummer 556915-4486 ansöker
om tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt på Mjölkeröds Golfrestaurang med
tillhörande uteservering.
Sökanden har lämnat in de handlingar som utredningen krävt. Ärendet har
varit på remiss hos berörda instanser.
Personer med betydande inflytande i serveringsrörelsen är Pär Hans Johan
Storgärds och Git Marie Helen Krage Storgärds.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarens utredning 2016-02-24
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att jml 8 kap 2 § AL bevilja F&ACT Produktion AB org. nr. 556915- 4486
tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker året runt till allmänheten på Mjölkeröds Golfrestaurang med
tillhörande uteservering rest. nr. 1435 252 121. Serveringstiden bestäms jml
8 kap 19 § AL till kl. 11.00 – 02.00, och
att villkor infogas om att fönster och dörrar på inneserveringen ska hållas
stängda om musik spelas inomhus efter klockan. 23.00, och
att villkor infogas om att högtalarförstärkt musik inte får spelas på
uteserveringen efter klockan 23.00, och
att villkor infogas om att högsta antalet besökare på serveringsstället
bestäms till de antal som räddningstjänsten bedömer som högsta antal i sitt
senaste brand- och tillsynsprotokoll

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Beslutet skickas till
Sökande
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Permanent serveringstillstånd på Rasta Tanum
Sammanfattning
Rasta Sverige AB org. nr. 556618-7141 ansöker om tillstånd för servering
av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
året runt på Rasta Tanum med tillhörande uteservering. Sökt serveringstid är
kl. 11.00 – 01.00.
Sökanden har lämnat in de handlingar som utredningen krävt. Ärendet har
varit på remiss hos berörda instanser.
Personer med betydande inflytande i serveringsrörelsen är Dan Olof
Tervaniemi, Karl Henrik Brandel, Hansjörg Lechertaler, Rolf Christoffer
Lundström, Carl Tommy Marklund, Hans Ulrik Svartborn, Dan Mikael
Tervaniemi och Ingalill Marita Tervaniemi.

Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarende utredning daterad 2016-02-24
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att jml 8 kap 2 § Alkohollagen (AL) bevilja Rasta Sverige AB org. nr.
556618-7141 tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Rasta Tanum rest. nr.1435
301 621 med tillhörande uteservering, och
att jml 8 kap 19 § AL serveringstiden bestäms till 11.00 - 01.00, och
att infoga villkor om att högsta antalet besökare på serveringsstället bestäms
till de antal som Räddningstjänsten bedömer som högsta antal i sitt senaste
brand- och tillsynsprotokoll.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Beslutet skickas till
Sökande
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Borgerlig vigselförrättare (A Nilsson)
Sammanfattning
Anders Nilsson har den 16 februari 2016 skickat in en skrivelse angående
förordnande som vigselförrättare i Tanums kommun. Anders Nilsson har
haft förordnande som vigselförrättare 2006 och 2009.
Länsstyrelsen beslutar om vigselförrättare men Tanums kommun kan
föreslå vem kommunen vill ska vara vigselförrättare.
Tanums kommun har idag 8 vigselförrättare. Under 2015 förrättade de
tillsammans 32 vigslar. Antalet vigslar per vigselförrättare varierar från 1
vigsel upp till 8 vigslar per vigselförrättare.
Det är inte förknippat med någon ytterligare kostnad för kommunen om vi
utser ytterligare vigselförrättare.
Kommunstyrelsen har tidigare nominerat vigselförrättare för
mandatperioden 2014-2018 beslut den 5 november 2014, § 214 och 28
januari 2015, § 12.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Anders Nilsson daterad 16 februari 2016
Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Anders Nilsson som vigselförrättare i Tanums kommun
resterande del av mandatperioden.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Anders Nilsson
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap 33§ framgår att en motion eller ett
medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje
år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Detsamma gäller för medborgarförslag som ska beslutas i fullmäktige.
I nämndernas gemensamma reglemente framgår att nämnden två gånger per
år ska redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober. Det samma gäller för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2016
Redovisning över obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
att lägga redovisningen till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum
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Redovisning av obesvarade motioner 2016
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap 33§ framgår att en motion eller ett
medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje
år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Beslutsunderlag
Redovisning över obesvarade motioner
Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09
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KS § 63

Information från räddningstjänstutskottet
Sammanfattning
Räddningstjänstutskottets representant informerar kommunstyrelsen
muntligen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

KS § 64

Information från folkhälsorådet
Sammanfattning
Ordförande informerar kommunstyrelsen muntligen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

KS § 65

Information från brottsförebyggande rådet
Sammanfattning
Ordförande informerar kommunstyrelsen muntligen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

45 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

46 (52)
Diarienummer

KS 2015/0629-900

KS § 66

Information från FINSAM
Sammanfattning
Kommunens representant i FINSAM informerar kommunstyrelsen
muntligen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 67

Information från Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning
Kommunens representant i Fyrbodals kommunalförbund informerar
kommunstyrelsen muntligen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

2016-03-09

Mötesanteckningar plangruppen
Sammanfattning
Mötesanteckningar från plangruppen 24 feb 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara plangruppens mötesanteckningar anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av representation för 2015,
kommunstyrelsens verksamhet
Sammanfattning
Anmälan av representation 2015
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige Ansvar 11101
-Delegationsanmälan över 2000 kr

213367 kronor

Kommunstyrelsen Ansvar 11102
-Delegationsanmälan över 2000 kronor

34155 kronor

Kommunkansliet Ansvar 112011
-Delegationsanmälan över 2000 kr

20747 kronor

Personalkontoret

2682 kronor

Ekonomikontoret

6211 kronor

Näringslivsenheten

52800 kronor

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att efter anmälan lägga representationen till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
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Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor
Avtal (nyupplåning m fl)
Nr 7-19
Serveringstillstånd
Nr 6-12
Tilldelningsbeslut
Nr 3-4
Övriga delegationsbeslut
Nr 3-4
Räddningstjänsten
Personalärenden
Nr 3
Förebyggande verksamhet
Nr 11-18
Sotning
Nr 2
Yttrande
Nr 10-16
Avtal
Nr 3-6

Beredningsförslag

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara delegationsbesluten anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tanums kommun
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

2016-03-09

Anmälan av meddelanden
Sammanfattning
Protokoll
Nr 7
Övriga
Nr 9-12
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara meddelandena anmälda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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