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Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-02-18 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Marie-Louise Svensson 

  
 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Tanumskolan matsal, kl 18.30–21.10 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef, kommunstyrelsen 

Svensson, Marie-Louise, Sekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet den 25 februari 2019 kl 15.00 

Paragrafer 15–38 

  

Sekreterare  

 Marie-Louise Svensson 

  

Ordförande  

 Ann-Marie Olofsson 

  

Justerare  

 Ann-Christin Antonsson Rolf Trohne 
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Beslutande ledamöter Ann-Marie Olofsson, Ordförande (C) 

Ronny Larsson, Andre vice ordförande (S) 

Liselotte Fröjd (M) 

Hans Schub (M) 

Lennart Larson (M) 

Ida Östholm (M) 

Alf Johansson (M) 

Birgitta Nilsson (M) 

Agne Andrésen (M) 

Lisbeth Hansson (M) 

Ulf Bertilsson (M) 

Kristina Frigert (M) 

Rosita Jansson (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Clas-Åke Sörkvist (C) 

Håkan Elg (C) 

Lars Olrog (C) 

Roger Wallentin (C) 

Kajsa Mattsson (C) 

Karl-Erik Hansson (C) 

Benny Svensson (L) 

Jan Olsson (L) 

Linnea Hedemyr-Litmanen (L) 

Louise Thunström (S) 

Oskar Josefsson (S) 

Ida Jakobsson (S) 

Roger Friberg (S) 

Gunilla Palm (S) 

Ann-Christin Antonsson (S) 

Ramona Cully (S) 

Annette Hellberg (V) 

Gunilla Eitrem (V) 

Michael Halvarsson (MP) 

Gobben O Haugland (SD) 

Lars-Erik Borg (SD) 

Roar Olsen (SD) 

Rolf Trohne (SD) 

Lars-Erik Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

Ingrid Klingspor (M), tjänstgörande ersättare 

Anders J Fogelmark (M), tjänstgörande ersättare 
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Johan Hultberg (M), tjänstgörande ersättare 

Anna-Lena Karlsson (KD), tjänstgörande ersättare 

Ronny Kallin (S), tjänstgörande ersättare 

Christian Askros (SD), tjänstgörande ersättare 
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KF § 15  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Christin Antonsson (S) och Rolf Trohne (SD) valdes att justera 

protokollet  
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KF § 16 KS 2019/0121-800 

Medborgarförslag om klimatfrågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om klimatfrågor har lämnats in till kommunen. 

  

Förslagsställaren vill bland annat att kommunen beslutar om en 

klimatomställnings- och fortbildningsplan senast 2020. 

  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget ska 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om klimatfrågor daterat 27 januari 2019 

Kansliets tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2019 

Yrkanden 

Förslagsställaren yttrar sig 

  

Liselotte Fröjd (M), Johan Hultberg (M), Karolina Aronsson Tisell (C), 

Louise Thunström (S), Gunilla Eitrem (V), Michael Halvarsson (MP),  

och Gobben O Haugland (SD) yrkar bifall till beredningsförslaget 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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KF § 17 KS 2019/0105-950 

Motion angående kommunens logotype 

Sammanfattning av ärendet 

Claes-Åke Sörkvist (C) har lämnat in en motion om kommunens logotype. 

 Motionären föreslår att kommunvapnet även blir kommunens logotype. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 23 januari 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2019 

Yrkanden 

Clas- Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yttrar sig 

  

Gobben O Haugland (SD) och Annette Hellberg (V) yrkar bifall till 

motionen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning och förslag till 

beslut 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KF § 18 KS 2017/0109-371 

Svar på motion från Socialdemokraterna om simhall i 
Tanumshede 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Roessner (S) skickade den 1 februari 2017 in en motion om simhall 

i Tanumshede. Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017 §19 att 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning  

Kommunstyrelsens beslutade vid sitt sammanträde den 21 juni 2017   att 

överlämna motion om simhall i Tanumshede till barn- och 

utbildningsnämnden för synpunkter på förslaget och till och tekniska 

nämnden med följande uppdrag:   Tekniska nämndens ges i uppdrag att ge 

en grovkalkyl på investeringskostnaderna samt driftskostnaderna av en ny 

simhall enligt motionärens förslag. 

  

Tekniska förvaltningen har tagit fram en grov kalkyl för drift- och 

investeringskostnader för en simhall. Kallkylen har tagits fram genom att 

utgå från publikationen Badhus från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), NCC:s Badhuskoncept, Tagebad – ett företag som bygger och driver 

simhallar samt rapporter från några olika byggnationer.   

Investeringskostnaden enligt motionärens förslag uppskattas till 90  - 120 

mkr i 2017 års prisnivå med en årlig nettodriftskostnad på ca 10 - 15 mkr 

beroende på materialval, avskrivningstider, intäkter från badavgifter mm 

Vid tekniska nämndens sammanträde den 23 november 2017 beslutade 

nämnden att överlämna förvaltningens redovisning till kommunstyrelsen. 

  

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande från 7 november 2017, § 

79 angett att man ur verksamhetssynpunkt ställer sig positiv till motionen. 

I investeringsplan för 2019-2021 finns investeringar för mer än 500 mkr 

upptagna. Även åren efter 2021 är investeringsboven stora. För att klara 

finansieringen av investeringarna krävs en omfattande upplåning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019 

Motion 

Kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2019, § 1 

Yrkanden 

Louise Thunström (S) och Gobben O Haugland (SD) yttrar sig 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

att utifrån den påfrestning på investerings- och driftbudget som byggnation 

och drift av en simhall innebär avslå motionen, och 

  

att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten att träffa avtal med 

befintliga sim- och badanläggningar i närområdet om förbättrade 

möjligheter till bad för Tanumsborna  
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KF § 19 KS 2018/0293-940 

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

Sammanfattning av ärendet 

Karolina Tisell, centerpartiet, har lämnat in en motion om policy för bilder 

och symboler i kommunens förvaltningar. 

  

Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att en policy för 

användning av bilder och symboler ska tas fram alternativt att ett fördjupat 

avsnitt om användning av bilder och symboler läggs till något annat 

lämpligt dokument. 

  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2018 att 

överlämna motionen till ekonomi- och utvecklingsavdelningen för 

beredning och förslag till beslut 

Beslutsunderlag 

Motion om policy för bilder och symboler 

Tjänsteskrivelse daterat den 10 april 2018 

Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2018, § 54 

Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut den16 januari 2019, § 2 

Yrkanden 

Karolina Aronsson Tisell (C) och Gobben O Haugland (SD) yttrar sig 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bifalla motionen, och 

  

att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag till policy för 

användning av bilder och symboler 

  

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kommunchefen  
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KF § 20 KS 2018/0716-210 

Förvärv av del av norra Magasinet, Havstenssund 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnaden Norra Magasinet, (NM), ligger i dag på de två fastigheterna 

Fåraby 1:13 som ägs av Tanums kommun och Fåraby 1:208 som ägs av 

Fastighets AB Hättan, c/o Jan Eriksson. 

Huvdelen av byggnaden ligger på kommunens fastighet, se kartbilaga till 

överenskommelsen. 

  

Norra Magasinet är planlagd för ändamålet handel och hänsyn ska tas till 

byggnadens kulturvärde. 2010 inleddes ett planarbete enligt ett beslut i 

Kommunfullmäktige 2008. Syftet var att medge bostäder i byggnaden. 

  

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-30, § 275, att avsluta planarbetet och 

byggnadsplan från 1984 gäller fortfarande. 

  

Fasaden på NM har renoverats 2018. 

 

 

Tanums kommun och fastighetsägaren till Fåraby 1:208 har kommit överens 

om marköverlåtelse av norra delen av fastigheten Fåraby 1:208 och den del 

av NM som står inom den delen av fastigheten. 

  

Marköverlåtelsen sker genom en fastighetsreglering, som innebär att hela 

byggnaden NM efter fastighetsregleringen kommer att ligga på kommunens 

fastighet Fåraby 1:13. 

Den överenskomna köpeskillingen för mark och byggnad uppgår till en 

miljon sek. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

Överenskommelse om fastighetsreglering med kartbilaga 

Kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2019, § 6 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna förvärv av del av Norra Magasinet enligt överenskommelsen  
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KF § 21 KS 2018/0773-203 

Upphandling av lokalvård 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden 2018-10-18 beslutade att säga upp avtalet för 

lokalvårdentreprenad med Alliance+ från och med 2019-05-01. Tekniska 

nämnden gav förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram 

underlag för en ny upphandling, samt beräkna kostnaden för att återta 

lokalvårdsentreprenaden helt eller delvis i egen regi. 

  

I underlaget presenteras 4 olika förslag som i korthet innebär 

1: Att som tidigare avtal upphandla hela kommunen som ett 

upphandlingsområde. Samtliga städrelaterade tjänster inkluderade. 

2. Återta lokalvården till kommunal regi. Vissa tjänster behöver köpa in till 

exempel fönsterputs, golvvård med mera 

3.Att ha ett stort upphandlingsområde men bryta ut objekt i mindre 

lokalvårdsområden i Lur, Backa, Östad och Rabbalshede till egen regi. 

Vissa tjänster behöver köpa in till dessa mindre områden till exempel 

fönsterputs, golvvård med mera. 

4. Att dela upp kommunen i fyra mindre upphandlingsområden, samt att 

byta ut Backa, Östad och Rabbalshede precis som i alternativ 3. Vissa 

tjänster behöver köpas in separat tillexempel fönsterputs, golvvård med 

mera 

 

 

Tekniska nämnden beslutade den 13 december 2018, § 106 att föreslå 

kommunfullmäktige att kommunen återtar lokalvården i egen regi. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut den 13 december 2018, 1 106 

Beslutsunderlag städtjänster, daterad 28 november 2018 

Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2019, § 9 

Yrkanden 

Ronny Larsson (S) yttrar sig 

  

Alf Johansson (M), Hans Schub (M), Roger Wallentin (C), Kajsa Mattsson 

(C), Benny Svensson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget 

  

Louise Thunström (S), Oskar Josefsson (S), Gunilla Palm (S), Michael 

Halvarsson (MP), Gunilla Eitrem (V), Gobben O Haugland (SD) och Rolf 

Trohne (SD) yrkar att kommunen ska göra en kortare upphandling under 1 
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år för att under den tiden sätta en organisation för att återta lokalvården i 

egen regi 

Beslutsgång 

Ajournering begärs kl 20.15 - 20.25 

  

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Alf Johanssons (M) med fleras förslag 

  

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång 

  

Ja-röst för Alf Johanssons (M) med fleras förslag 

Nej-röst för Louise Thunströms (S) med fleras förslag 

Omröstningsresultat 

Med 23 ja-röster för Alf Johanssons med fleras förslag mot 18 nej-röster för 

Louise Thunströms med fleras förslag beslutar kommunfullmäktige att anta 

Alf Johanssons med fleras förslag, se omröstningsbilaga 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lokalvårdsområdena i Lur, Backa, Östad och Rabbalshede ska hanteras i 

egen regi och, 

  

att lokalvården i övriga delar av kommunen ska delas upp i mindre 

geografiska upphandlingsområden med möjlighet att lägga anbud på 

helheten samt varje geografiskt område för sig. 

Reservationer 

Louise Thunström (S), Gobben O Haugland (SD) och Gunilla Eitrem (V) 

reserverar sig mot beslutet, se bilaga  



 

 Tanums kommun Protokoll 14 (38) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-02-18  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 22 KS 2018/0070-314 

Antagande av detaljplan Tanums-Rörvik 1:101, 1:58  

Sammanfattning av ärendet 

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer sydost om Grebbestad, direkt 

väster om Rörviksvägen och omfattar ca 1,95 ha. 

  

För området Tanums-Rörvik, södra delen av Grebbestad, upprättades 2007 

en planstudie för att utreda och analysera områdets förutsättningar och 

utifrån analysen ta fram förslag till hur området ska kunna utvecklas och 

användas. Studien uppfyller kraven på ett planprogram och har hanterats 

och används som ett sådant. Det nu aktuella planområdet finns med i studien 

som föreslaget område för bostäder i anslutning till äldre bebyggelse. 

  

Den för området tidigare antagna detaljplanen upphävdes 2016-12-05 av 

mark och miljödomstolen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-

04-25, med stöd av tidigare lämnat planbesked, att påbörja arbetet med en 

ny detaljplan för området. Samma grund och inriktning som föregående plan 

samt att de tre tomterna i söder ska utgå. Startmöte med planförfattare och 

exploatör hölls 2017-08-22. 

  

Det nu aktuella planförslaget har varit ute på samråd under början av 2018, 

samt ute på granskning under hösten samma år. Inkomna synpunkter under 

granskningen har sammanställts och kommenterats i ett 

granskningsutlåtande. Av granskningsutlåtandet framgår även vilka som 

under samrådsskedet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts. Utifrån 

inkomna synpunkter från granskningen har planen i viss mån justerats inför 

kommande beslut om antagande. De gjorda justeringarna framgår i 

granskningsutlåtande och planbeskrivning, och bedöms inte vara av sådan 

art eller omfattning att granskningsskedet behöver tas om.  

  

Miljö- och byggnämnden beslutade den 15 januari 2019, § 23 föreslå 

kommunfullmäktige om att anta detaljplanen 

Beslutsunderlag 

Plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning daterade 2018-10-19, 

justerad 2018-12-14 

Kommunstyrelsens beslut 190213 § 58 

  

Övrigt beslutsunderlag 

Granskningsutlåtande, daterat 2018-12-19 

Geoteknisk utredning MUR rev. D, Geogruppen AB 

Planerings PM, Geoteknik rev. F, Geogruppen AB 
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Naturvårdsutlåtande, Naturcentrum AB 

Utredning gatu- och va-anläggningar rev. 2018-10-17, ÅF Infrastructure AB 

(flera bilagor) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplanen Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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KF § 23 KS 2018/0759-704 

Taxa färdtjänstresor 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har gjort en genomlysning av 

färdtjänstverksamheten. Detta har resulterat i förslag på nya riktlinjer för 

färdtjänst och riksfärdtjänst samt ett förslag att ändra taxan/egenavgiften för 

färdtjänstresor.  

  

Nuvarande taxa baseras på ett baspris (detta sätts av trafiklevrantören 

Västtrafik) plus 75 procent. Det nya förslaget är att taxan ska baseras på 

baspriset plus 15 procent. 

  

Fakta om färdtjänstresor: 

• Kommunens avgift för resor får enligt lag inte överstiga kommunens 

självkostnad.  

• Översyn av kostnader har visat att Tanums kommun har högsta 

avgifter i Sverige för korta resor inom kommun.  

• Jämförelse med 15% påslag på baspriset för en enkelresa med 

färdtjänst inom kommun blir det en kostnad på 60 kr. Vid 75% 

påslag är det en kostnad på 90 kr enligt 2019 prislista. 

• Det pågår ett harmoniseringsarbete av riktlinjerna inom Västra 

Götaland där idag kostnaden är 15% i de flesta kommuner. 

• 60 kr för en färdtjänstresa inom kommun är mer i balans med 

närtrafiktaxan som är 44 kr för 2019.  Finns seniorkortet från 75 år 

är närtrafikresan gratis. 

• De nya riktlinjerna 2019 för färdtjänst utökar färdtjänstområdet till 

hela Västra Götaland med angränsande kommuner. Detta ger de 

färdtjänstberättigade större frihet att resa utan att behöva ansöka om 

riksfärdtjänst. För längre resor till exempelvis Göteborgsområdet 

ökar kostnaden något i jämförelse mot idag. 

• Med nuvarande resemönster för 2019 skulle detta ge en 

kostnadsökning på cirka 100´ på grund av taxejusteringen.  

• Vid utbyggd närtrafik och att de längre resorna som tidigare var 

riksfärdtjänst ökar kommer också avgiftsintäkterna och den 

eventuella kostnadsökningen bli marginell.   

Vid tydliga riktlinjer och kostnadskontroll skapas en större insyn och ger en 

tydlig överblick och bättre service 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens beslut den 6 december 2018, § 129 
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Yrkanden 

Roger Wallentin (C) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att taxan/egenavgiften för färdtjänstresor justeras från ett baspris plus 75 

procent till ett baspris plus 15 procent 

Beslutet skickas till 

Omsorgsnämnden  
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KF § 24 KS 2018/0770-820 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt strålskyddslagen (SFS 2018:396) ska den kommunala nämnd som 

fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet utöva 

tillsyn över verksamheter med kosmetiska solarier som bedrivs inom 

kommunen, och radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har 

tillträde till inom kommunen. För detta får nämnden ta ut en avgift. 

  

En ny strålskyddslag trädde i kraft 1 juni 2018, och ersatte den numera 

upphävda strålskyddslagen sedan 1988. Den nya lagen motiverades av 

genomförandet av strålskyddsdirektivet (direktiv 

2013/59/Euratom). Regeringen ansåg att det var mer ändamålsenligt att 

införa en ny strålskyddslag än att genomföra omfattande ändringar i den 

befintliga strålskyddslagen. 

 

Tidigare gällande bestämmelserna i strålskyddslagen som gällde nämndens 

tillsynsverksamhet över kosmetiska solarier har till viss del utökats i och 

med den nya lagen. Det har införts ett förbud mot att yrkesmässigt låta 

någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium, 

och nämnden har numera enligt lag möjlighet att genomföra så kallade 

kontrollköp i syfte att kontrollera att förbudet följs. Den största förändringen 

i samband med den nya lagen är att nämndens tillsyn enligt 

strålskyddslagen utökas genom att det införts bestämmelser om vissa krav 

på fastighetsägare avseende radon.  

 

Bestämmelserna i strålskyddslagen utgör speciallagstiftning i förhållande till 

bestämmelserna i miljöbalken, även om miljöbalken fortfarande är 

tillämplig 

  

Eftersom handläggningen och tillsynen baseras på en annan lagstiftning än 

miljöbalken behöver strålskyddet ha en egen taxa. Timavgiften föreslås 

motsvara timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Eftersom den nya strålskyddslagen trädde i kraft den 1 juni 2018 

föreslår miljöavdelningen att strålskyddstaxan ska börja gälla från och med 

datumet för kommunfullmäktiges antagande av taxan. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 15 januari 2019 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Kommunstyrelsens beslut 190213 § 55 
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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Yrkanden 

Hans Schub (M) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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KF § 25 KS 2018/0769-820 

Taxa för tillsyn och kontroll av folköl, tobak, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av översynen av de kommunala nämndernas reglementen 

har det framkommit att handläggning och tillsyn gällande försäljning av 

folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare ska ingå i miljö- och byggnadsnämnden ansvarsområde 

från och med 2019. 

 

I och med nämndens nya ansvarsområde finns ett behov att ha en taxa som 

svarar mot gällande lagstiftning. Vidare behöver nämnden ha en taxa för de 

kostnader som nämndens utökade arbetsområde innebär och som följer 

kommunallagens regler om självkostnads- och likställighetsprincipen. 

  

Miljöavdelningen har tagit fram förslag till taxa för försäljning av folköl, 

tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 15 januari 2019, § 15 

Taxa för tillsyn och kontroll av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel 

samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Kommunstyrelsens beslut 190213 § 54 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta taxa för tillsyn och kontroll av folköl, tobaksvaror, receptfria 

läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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KF § 26 KS 2018/0780-331 

Revidering av timtaxa för fysisk planering 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Fysisk planering finansieras till stor del av debitering för planarbete. Till 

2019 kommer miljö- och byggnadsnämnden att ändra i sina planavtal så att 

en fast kostnad för nämndens hantering tas bort.  

  

Timtaxan för administratör ligger idag för lågt i förhållande det arbete som 

utförs och i jämförelse med andra kommuner. 

  

Nu gällande taxa fastställdes av kommunfullmäktige 2015-10-19 § 102. 

Timtaxan har indexuppräknats för 2019 till 915 kronor för handläggare och 

485 kronor för administratör 

  

När planavtal har tecknats har en ersättning om 15, 30 eller 45 tkr för 

nämndens hantering tagits ut. Ersättningen har varierat beroende på 

detaljplanens komplexitet. Istället för en fast avgift föreslås att timtaxan höjs 

motsvarande avgiften i planavtal.  

  

Beräkning av nedlagt arbete i de detaljplaner som antogs 2018 har visat att 

timavgiften behöver höjas med 20 kronor per timme. Ny timtaxa bör gälla 

från och med 1 mars 2019. För planarbete som tecknat planavtal eller 

beställts före 1 mars 2019 föreslås nuvarande timtaxa att fortsättningsvis 

gälla.  

  

Istället för att timtaxan, som idag, uppräknas med en kombination av 

konsumentprisindex och lönekostnadsindex föreslås att prisindex för 

kommunal verksamhet används. Detta index används också vid uppräkning 

av timtaxa inom miljöbalkens verksamhetsområde.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 15 januari 2019, § 17 

Kommunstyrelsens beslut 190213 § 57 

Yrkanden 

Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yttrar sig 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att  timtaxan för handläggare ska vara 915 kronor per timme från och med 

2019-04-01 för planarbete som tecknat planavtal eller beställts före 2019-

04-01, 

  

att timtaxan för handläggare ska vara 935 kronor per timme från och med 

2019-04-01 för planarbete som tecknar planavtal eller beställs efter 2019-

04-01, 

  

att timtaxan för administratör inom fysisk planering ska vara 735 kronor per 

timme från och med 2019-04-01, samt 

  

att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår får (avgiftsår) besluta 

att ändra ovanstående timtaxor med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges kommuners och landstings (SKL) hemsida i oktober 

månad. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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KF § 27 KS 2019/0012-331 

Revidering av timtaxa för bygglovsavdelningen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Timtaxan för administratörer och handläggare ligger idag för lågt i 

förhållande det arbete som utförs och i jämförelse med andra kommuner. 

Nu gällande taxa fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-20 § 47. 

  

Timtaxan indexuppräknades senast 2012-12-11, MBN § 327, till 740 kronor 

för handläggare och 435 kronor för administratör.  

  

Förslag till ny timtaxa har tagits fram 

  

Istället för att timtaxan, som idag, uppräknas med prisbasbelopp föreslås att 

prisindex för kommunal verksamhet används. Prisbasbeloppet har sedan 

senaste indexuppräkningen inte ändrat sig i stor utsträckning, varför ny 

indexuppräkning inte skett. Det har över åren lett till att 

bygglovsavdelningens timtaxa ligger efter jämfört med fysisk planering och 

miljöbalken. Avsikten med föreslagen höjning av timtaxan är att till stor del 

synkronisera med den som tillämpas för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken samt fysiskt planering. 

  

Miljö- och byggnadsnämnden planerar att under 2019 se över timtaxan          

i förhållande till myndighetens kostnader i ett större perspektiv 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 15 januari 2019, § 18 

Kommunstyrelsens beslut 190213 § 56 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att timtaxan för handläggare inom bygglovsavdelningen ska vara 915 kronor 

per timme från och med 2019-04-01, 

  

att timtaxan för administratör inom bygglovsavdelningen ska vara 735 

kronor per timme från och med 2019-04-01, 

  

att miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 

att ändra ovanstående timtaxor med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges kommuners och landstings (SKL) hemsida i oktober 

månad 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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KF § 28 KS 2018/0768-820 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande taxa reviderades senast av kommunfullmäktige den 31 oktober 

2016. Nuvarande taxa utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

modell för riskbaserads taxa. 

  

Enligt nuvarande taxa har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att varje 

år indexuppräkna taxan utifrån AKI (arbetsmarkandsindex) och KPI 

(konsumentprisindex). 

  

SKL har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV (prisindex 

för kommunal verksamhet) som är avsett att användas som underlag vid 

beräkning av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och 

priser. Detta index föreslår användas i den reviderade taxan. 

  

Föreslagna ändringar i taxan 

Ändringar i inledande bestämmelser: 

8 §, KPI och AKI ersätts med PKV 

18 §, enhetsbedömningssteget tas bort 

  

Taxebilaga 1: 

Tillägget från 2016 har lagts in under rubriken: Planerad tillsyn av 

avloppsanläggning dimensionerad för 1-10 pe, med skriftlig bedömning i ett 

tillsynsmeddelande 

  

Taxebilaga 3: 

Rubrik ändras till: Placering i riskkolumn och årlig tillsynstid 

Text och tabeller om erfarenhetsbedömning och premiering tas bort 

Tabellen för riskbedömning anpassas utifrån att 

erfarenhetsbedömningssteget tas bort, vilket innebär att kolumnerna A och 

B tas bort. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 15 januari 2019, § 16 

Reviderad taxa för prövning och beslut inom miljöbalkens område 

Taxebilaga 1, 2 och 3 

Kommunstyrelsens beslut 190213 § 53 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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KF § 29 KS 2018/0689-972 

Folkhälsoplan och budget 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoplan och budget tas fram varje år och föreläggs kommunstyrelsen 

och hälso- och sjukvårdsnämnden norra. Folkhälsorådet beslutade att 

godkänna folkhälsoplan och budget för 2019 vid sitt möte den 11 december. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 17 december 2018 

Folkhälsoplan 2019 

Budget 2019 

Kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2019, § 15 

Yrkanden 

Louise Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta folkhälsoplan och budget för 2019 

Beslutet skickas till 

Folkhälsorådets ordförande 

Folkhälsostrategen  
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KF § 30 KS 2019/0030-940 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2019, § 19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att som firmatecknare utse kommunstyrelsens ordförande, 

kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre 

vice ordförande i förening med kommunchefen, kanslichefen eller HR-

chefen å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som 

godkänts av kommunfullmäktige. 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomi- och utvecklingskontoret  
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KF § 31 KS 2018/0771-903 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har anslagit mellan åren 2013-2018, totalt 5 230 854 kr 

för detaljplan samt utbyggnad av gata och VA inom området Norgård, 

Hamburgsund. Projektet omfattar framtagande av fyra kommunala tomter 

samt fem tomter genom extern exploatör. 

  

Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden. 

Slutredovisning överensstämmer med beviljade medel. Efter slutredovisning 

i tekniska nämnden har en utgift på 27 372 kr tillkommit.  Redovisade 

investeringsutgifter uppgår därmed till 4 287 602 kr. Totalt överskott mot 

investeringsbudget beviljad av kommunfullmäktige uppgår därmed till 1 

051 892 kr. 

  

Tekniska nämnden har upprättat efterkalkyl som visar på ett beräknat 

överskott för exploateringsprojektet som helhet på 4 367 198 kr. Totala 

inkomster uppgår till 8 654 800 kr och består av tomtförsäljning, 

anslutningsavgifter för VA samt ersättning enligt exploateringsavtal. 

Investeringsutgifter uppgår till 4 287 602 kr.  

  

1. Avstämning mot investeringsbudget                       

Budgeterade investeringsutgifter anläggningsarbeten   4 900 000 kr 

Budgeterade utgifter för detaljplan                                  330 854 kr 

Summa budgeterade investeringsutgifter                  5 230 854 kr 

                      

Redovisade investeringsutgifter anläggningsarbeten     3 956 748 kr 

Redovisade investeringsutgifter för detaljplan                330 854 kr 

Summa redovisade investeringsutgifter                     4 287 602 kr 

Överskott                                                                         943 252 kr 

                      

Budgeterade investeringsbidrag                                      800 000 kr 

Redovisade investeringsbidrag                                        908 640 kr 

Överskott                                                                         108 640 kr 

Totalt överskott mot kommunfullmäktiges  

investeringsbudget                                                       1 051 892 kr 

 

 

                      

2. Efterkalkyl, exploateringsprojekt      

Inkomster      
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Försäljning av tomter (4 stycken)                                  5 800 000 kr 

Anslutningsavgift VA (9 anslutningar)                          1 946 160 kr 

Ersättning enligt exploateringsavtal                                 908 640 kr 

Summa inkomster                                                        8 654 800 kr 

                      

Investeringsutgifter            

Gata                                                                               1 545 456 kr 

Vatten- och avlopp                                                         1 625 255 kr 

Tomter                                                                              786 037 kr 

Detaljplan                                                                         330 854 kr 

Summa investeringsutgifter                                        4 287 602 kr 

                      

Nettoresultat exploateringsprojektet                          4 367 198 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 januari 2019 

Tekniska nämndens beslut 13 december 2018 § 102 

Bilaga till tekniska nämndens beslut 13 december 2018 § 102 

Kommunstyrelsens beslut 16 januari 2019, § 10 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets överskott läggs till 

eget kapital.  
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KF § 32 KS 2018/0772-903 

Slutredovisning Säkerhetsåtgärder Siljevi idrottsplats 
Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige anslog i budgeten 2018, 600 000 kr till 

förbättringsåtgärder fritidsanläggningar, säkerhet Siljevi. 

  

Tanums kommun har upphandlat och bekostat tjänster och material till 

Siljevi idrottsplats, till nödvändiga insatser för att klara krav för division 1 

spel från svenska fotbollsförbundet. 

  

Det som utförts är:  

• Säkerhetsstängsel runt om anläggningen 2000 mm högt, inkl. 7 st. 

grindar med låssystem.  

• Avverkning av träd längs med linje för Säkerhetsstängsel. 

• Schakt och sprängningsarbeten med bergsklack som låg för nära 

spelplanen inkl. rullgräs för att återställa gräsyta.  

• Inköp av modul för att möjliggöra fler WC och utrymme för 

sjukvårdspersonal inkl. grundläggning, el och VVS arbeten, 

takavvattning med mera. 

• Material till planavgränsande markering 3 meter runt spelplanen.  

• Installation av ny högtalaranläggning till idrottsplats.  

  

  

Ekonomikontoret har granskat slutredovisning från tekniska nämnden och 

meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och redovisat 

belopp. 

  

Säkerhetsåtgärder Siljevi, (projekt 63033) 

Budgeterade utgifter   600 000 kr 

Budgeterade inkomster               0 kr 

Redovisade utgifter               530 793 kr 

Redovisade inkomster              0 kr 

Överskott      69 207 kr 

  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 13 december 2018, § 105 

Kommunstyrelsens protokoll 16 januari 2019, § 11 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att godkänna slutredovisningen. Projektets överskott läggs till eget kapital. 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden 
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KF § 33 KS 2019/0076-111 

Val av ny huvudman i Sparbanken Tanum efter Ulf 
Andersson 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Andersson (M), har skickat in en avsägelse till uppdraget som 

huvudman i Sparbanken Tanum. 

  

Förslag till ny huvudman i Sparbanken Tanum är Sandra Addforsen (M) 

Beslutsunderlag 

Valberedningens presidies protokoll den 30 januari 2019, § 2 

Avsägelse från Ulf Andersson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Ulf Andersson (M) från uppdraget som huvudman i 

Sparbanken Tanum, och 

  

att till ny huvudman i Sparbanken Tanum utse Sandra Addforsen (M) till 

och med ordinarie Sparbanksstämma 2021 

Beslutet skickas till 

Ulf Andersson 

Sandra Addforsen 

Hans Schub 

Troman 

Sparbanken Tanum  



 

 Tanums kommun Protokoll 34 (38) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-02-18  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 34 KS 2019/0110-111 

Val av ny huvudman i Sparbanken Tanum efter 
Madeleine Myrström Kamb 

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Myrström Kamb (S) har skickat in en avsägelse för sitt uppdrag 

som huvudman i Sparbanken Tanum. 

  

Förslag till ny huvudman i Sparbanken Tanum är Ida Jakobsson (S) 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 24 januari 2019 

Valberedningens protokoll 30 januari 2019 §3 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Madeleine Myrström Kamb (S) från uppdraget som huvudman 

i Sparbanken Tanum, och 

  

att till ny huvudman i Sparbanken Tanum utse Ida Jakobsson (S) till och 

med ordinarie Sparbanksstämma 2021 

Beslutet skickas till 

Madeleine Myrström Kamb (S) 

Ida Jakobsson (S) 

Troman 

Sparbanken Tanum  



 

 Tanums kommun Protokoll 35 (38) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-02-18  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 35 KS 2018/0008-731 

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

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har lämnat in redovisning över ej verkställda beslut enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap och Lagen om stöd och service (LSS) till 

vissa funktionshindrade. Kommunens omsorgsnämnd är skyldig att anmäla 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har 

verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också 

rapportera om en insats har avbrutits eller inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Redovisningen avser kvartal fyra 2018: 

  

Beslut enligt SoL 16 kap. 

Det finns tre beslut som ej verkställts inom tre månader under kvartal 4 

  

Beslut enligt LSS 28 f-g§ 

Det finns fyra beslut som ej har verkställts inom tre månader.  

  

Sammanfattning av ej verkställda beslut kvartal 4 2018: 

Det finns totalt sju beslut som ej är verkställda inom tre månader. 

Det finns ett beslut med avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter 

verkställts inom tre månader (LSS). 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll den 24 januari 2019, § 5 

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2019 

Yrkanden 

Roger Wallentin (C) yttrar sig 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara redovisningen anmäld  



 

 Tanums kommun Protokoll 36 (38) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-02-18  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 36 KS 2019/0152-700 

Fråga till omsorgsnämndens ordförande om 
redovisning av ej beviljat bistånd på grund av 
bostadsbrist 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit om redovisning av ej beviljat bistånd på grund av 

bostadsbrist i samband med rapporteringsskyldigheten enligt 

socialtjänstlagen. Frågan och svaret hanteras på kommunfullmäktige 18 

februari 2019 

Utvecklad ärendebeskrivning 

Fråga inkommen 11 februari 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2019 

Yrkanden 

Roger Wallentin (C) och Michael Halvarsson (MP) yttrar sig 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att tacka för fråga och svar  



 

 Tanums kommun Protokoll 37 (38) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-02-18  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 37 KS 2019/0154-111 

Val efter Claes G Hansson (M) som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden samt i Arne Joelssons 
minnesfond. 

Sammanfattning av ärendet 

Claes G Hansson (M) har skickat in en avsägelse för sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden och Arne Joelssons minnesfond 

  

Förslag till ny ersättare är Sandra Addforsen (M) 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 12 feb 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Claes G Hansson (M) från uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden och Arne Joelssons minnesfond, och 

  

att till ny ersättare utse Sandra Addforsen (M) 

Beslutet skickas till 

Claes G Hansson (M) 

Sandra Addforsen (M) 

Troman 

Barn- och utbildningsnämnden  



 

 Tanums kommun Protokoll 38 (38) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-02-18  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 38 KS 2019/0159-111 

Val av ny nämndeman till Uddevalla tingsrätt efter 
Karolina Aronsson Tisell (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Karolina Aronsson Tisell ( C ) har skickat in en avsägelse för sitt uppdrag 

som nämndeman vid Uddevalla tingsrätt 

  

Förslag till ny nämndeman är Gerd Johansson ( C ) 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 13 feb 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 14 feb 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Karolina Aronsson Tisell ( C ) som nämndeman i Uddevalla 

tingsrätt, och 

  

att utse Gerd Johansson ( C ) till ny nämndeman i Uddevalla tingsrätt 

Beslutet skickas till 

Karolina Aronsson Tisell ( C ) 

Gerd Johansson ( C ) 

Uddevalla tingsrätt 

Troman 

  


