
 

 Protokoll 1 (45) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 KS 2019/0093-900 

    

 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-08-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-03 

Datum då anslaget tas ned 2019-09-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Sofia Reimbert 

  
 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Bullaresalen, kl 08.30–13.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Ulf Ericsson, Kommunchef 

Ida Aronsson Hammar, Kanslichef 

Sofia Reimbert, kommunsekreterare 

Lina Magnusson, Barn- och utbildningschef, § 197, 198 

Pia Skoglund och Tommy Fahlander Arbetsmiljöverket, § 198 

Fredrik Lindén och Marie Linde, Turistrådet Västsverige, § 199 

Jan-Olof Johansson, Politisk representant styrgruppen, § 199 

Linus Johnsson, Exploateringsingenjör, § 200-205 

Moa Leidzén, Planchef, § 198-205 

Irma Nordin, Folkhälsostrateg, § 207 

Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare, § 199 

Sirene Johansson, Omsorgschef, § 198 

Agneta Andersson, HR-chef, § 198 

PeO Johansson, Teknisk chef, § 198 

Johannna Loodh Karlsson, HR-specialist, § 198 

Linnea Andersson, Mark- och exploateringsingenjör, § 200-202 

Björn Berntsson, VD Tanums Bostäder AB, § 198 

Paragrafer 189–192 och 194–215 

Sekreterare  

 Sofia Reimbert 

  

Ordförande  

 Liselotte Fröjd 
  

Justerare  

 Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Liselotte Fröjd, Ordförande (M) 

Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C) 

Louise Thunström, 2:e v. ordf. (S) 

Hans Schub (M) 

Lennart Larson (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Benny Svensson (L) 

Karl-Erik Hansson (C) 

Jan Andersson (S) 

Ingrid Almqvist (S), tjänstgörande ersättare 

Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare 

 

 

 

 

 

Insynsplats 

Birgitta Nilsson (M), ersättare 

Clas-Åke Sörkvist (C), ersättare 

Jan Olsson (L), ersättare 

Ann-Christin Antonsson (S), ersättare 

 

 

Michael Halvarsson (MP), ersättare 

Gunilla Eitrem (V), ersättare 
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Innehåll 

Ärende Sida 

Val av justerare 4 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för hela kommunens verksamhet 30 juni 2019 5 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsens verksamhet 30 juni 2019 6 

Samarbete Bohusläns kommuner för ökad utveckling av Bohusbanan 7 

Internkontrollplan och uppföljning kommunstyrelsens verksamhet 2019 8 

Fyrbodal verksamhetsplan och budget 2020 9 

Fyrbodal tillväxtmedel 2020 11 

Svar på motion från socialdemokraterna (S) om att skoldagen ska vara mobilfri tid 12 

Information från Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöansvar 14 

Information från "Ett enat Bohuslän" 15 

Detaljplan Heljeröd 1:11 m fl, västra Veddökilen 16 

Detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 m fl, östra Veddökilen 19 

Detaljplan del av Kärra 2:1 m fl, Grebbestad 22 

Detaljplan Tanums-Rörvik 1:111, utökning av Grebbestad camping, södra delen 26 

Detaljplan Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen 30 

Ansökan om planbesked för Kuseröd 1:111 med flera 32 

Motion från Socialdemokraterna Tanum (S) om prenumeration på protokoll 34 

Folkhälsorådets utvecklingsområden 35 

Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige 37 

Medborgarförslag om uppdatering och utveckling av gång- och cykelvägsplan 38 

Medborgarförslag om att bygga gång- och cykelväg mellan Brygge-Gerlesborg 39 

Motion från Lars Olrog (C) om långsiktiga lösningar för hantering av reningsverksslam- beredning 40 

Uppföljning av motion från socialdemokraterna (S) om att alla skolor och förskolor ska ha 

brandväggar som skyddar mot porr och våldsamma sidor på nätet 41 

Information från räddningstjänstutskottet  2019 43 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 44 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2019 45 
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KS § 189  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Thunström (S), valdes att justera protokollet.  
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KS § 190 KS 2019/0001-923 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för hela 
kommunens verksamhet 30 juni 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beräknas göra ett resultat på 9,2 mkr vilket är 0,5 mkr sämre än 

budget. Detta förklaras dels av ökad volym inom förskola och grundskola, -

4,7 mkr, dels på grund av ianspråktagande av tidigare överskott inom 

kommunstyrelsens verksamhet, -1,9 mkr, samt -2,4 mkr inom barn- och 

utbildningsnämndens grundskoleverksamhet. Prognostiserat resultat innebär 

att kommunen når det kommunala balanskravet men inte det finansiella 

målet om ett genomsnittligt resultat för de senaste tio åren på två procent av 

skatter och statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Uppföljning per den 30 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budget 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Akten  
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KS § 191 KS 2019/0002-923 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för 
kommunstyrelsens verksamhet 30 juni 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomi- och utvecklingskontoret har tagit fram förslag till ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 

perioden 1 januari till 30 juni 2019. 

Beslutsunderlag 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari till juni för kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga rapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  
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KS § 192 KS 2019/0563-442 

Samarbete Bohusläns kommuner för ökad utveckling 
av Bohusbanan 

Sammanfattning av ärendet 

En utveckling av Bohusbanan är av stor vikt för utvecklingen av 

kommunerna i Bohuslän. Den norra delen av Bohusbanan håller idag 

mycket låg standard. Målsättningen är att i ett första steg utveckla Södra 

Bohusbanan, sträckan Göteborg-Uddevalla, till en dubbelspårig järnväg. I 

ett andra steg höjs standarden på Norra Bohusbanan, sträckan Uddevalla-

Strömstad, till dubbelspårig järnväg. Målsättningen är vidare att 

Bohusbanan får en sträckning med dubbelspår från Göteborg, genom 

Bohuslän, till Oslo. Bohusbanan skulle på så sätt få sträckningen Göteborg-

Kungälv-Stenungsund-Uddevalla-Munkedal-Tanum-Strömstad-Oslo 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Uddevalla kommun 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Tanums kommun tillsammans med övriga i Bohuslän ska arbeta för det 

byggs en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän 

Reservationer 

Protokollsanteckning 

Gunilla Eitrem (V) stödjer beslutet  
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KS § 194 KS 2019/0005-903 

Internkontrollplan och uppföljning kommunstyrelsens 
verksamhet 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av 

kommunfullmäktige den 27 juni 2016, har varje nämnd skyldighet att 

löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 

verksamhetsområde. Varje nämnd skall, enligt 9 § Uppföljning av intern 

kontrollplan, årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av 

den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019  

Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att godkänna internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019  
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KS § 195 KS 2019/0510-976 

Fyrbodal verksamhetsplan och budget 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Fyrbodals förslag till verksamhetsplan och budget för 

2020 baseras på följande styrande och vägledande dokument: 

 

 

• Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund  

• Delregional genomförandeplan Fyrbodal 2014–2020  

• Vision Västra Götaland - Det goda livet  

• Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 

(VG2020)  

• Västra Götalands regionala kulturplan 2020-2023 

• Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra 

Götalandsregionen  

• Nationella och regionala planer för infrastruktur och kollektivtrafik  

• FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

• Klimat 2030 Västra Götaland  

• Regeringens digitaliseringsstrategi  

  

I verksamhetsplanen anges följande övergripande mål  

• Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv  

• En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens 

behov  

• samt individers tillgång till likvärdig utbildning  

• En väl utvecklad infrastruktur  

• Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan 

städer och landsbygder  

• En stark och attraktiv gränsregion  

• En aktiv och nyskapande kulturregion för alla 

• Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad 

socialtjänst, vård och omsorg  

• God och jämlik hälsa för barn och unga 

  

Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av 

medlemsavgiften med fem kronor för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 

sker en indexhöjning med tre procent, med årlig prövning av 

indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.  

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. 

Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. 



 

 Tanums kommun Protokoll 10 (45) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-08-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Verksamhetsplanens struktur och mätetal har processats i både politiska 

nätverk och tjänstemannanätverk.  

I verksamhetsplanen för 2020 framgår även budgeten för tillväxtmedel, som 

finansieras via VG-regionen och medlemskommunerna. Budgeten för 

tillväxtmedel 2019 är utsänd på remiss i ett separat utskick. 

  

Beslutsunderlag 

Fyrbodals verksamhetsplan och budget 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Tanums kommun inte har något mot förslaget till verksamhetsplan och 

budget för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund 

  

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund  
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KS § 196 KS 2019/0510-976 

Fyrbodal tillväxtmedel 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtmedlen syftar till att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull 

och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. Kommunalförbundets 

Fyrbodals genomförandeplan för 2014-20 grundar sig på Västra 

Götalandsregionens vision ”Det goda livet”. Tillväxtmedlen är särskilt 

riktade för att skapa tillväxt i Fyrbodal genom satsningar på näringsliv, 

kompensförsörjning, miljö och kultur. Genomförandeplanen innehåller 20 

prioriterade insatser inom vilka det bedrivs olika verksamheter och projekt. 

  

För 2020 uppgår tillväxtmedlen till 20,5 mkr varav 10,5 mkr finansieras av 

Västra Götalandsregionen och 10,0 mkr (motsvarande 37 kronor per 

invånare) finansieras av kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

Remiss Fyrbodal tillväxtmedel 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Tanums kommun inte har något att erinra mot förslag till budget för 

tillväxtmedlen för år 2020 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund  
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KS § 197 KS 2018/0260-941 

Svar på motion från socialdemokraterna (S) om att 
skoldagen ska vara mobilfri tid 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har genom Ida Jakobsson (S) lämnat in en motion om 

mobilfri skoldag.  

  

Kommunfullmäktige beslutade den 7 maj 2018, § 53 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

  

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2018, § 122, att överlämna 

motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning och förslag till 

beslut. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 november 2018, § 81, 

föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om mobilfri skoldag. 

  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 14 att återremittera 

ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning. 

  

Barn- och utbildningsförvaltningen har i utredning daterad 27 maj 2019 

redogjort för hur de olika skolenheterna hanterar frågan om mobiltelefon i 

skolmiljön idag. Förvaltningen har kommit fram till att det finns tillräckligt 

stöd ibland annat skollagen för att ge skolan möjlighet att i ordningsregler 

reglera hur en mobiltelefon får användas.  

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni 2019, § 63, att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ida Jakobsson (S) inkommen den 27 mars 2018 

Kommunfullmäktige beslut den 7 maj 2018, § 53 

Kommunstyrelsen beslut den 30 maj 2018, § 122 

Barn- och utbildningsnämnden beslut den 27 november 2018, § 81 

Kommunstyrelsen beslut den 16 januari 2019, § 14 

Barn- och utbildningsförvaltningens utredning daterad 27 maj 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 18 juni 2019, § 63 

Tjänsteskrivelse daterad 4 juli 2019 

Yrkanden 

Louise Thunström (S) föreslår bifall till motionen 
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Karolina Aronsson Tisell yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå motionen om en mobilfri skoldag 

Reservationer 

Ingrid Almqvist (S), Jan Andersson (S) och Louise Thunström (S) 

reserverar sig muntligen mot beslutet 

Beslutet skickas till 

Motionären  



 

 Tanums kommun Protokoll 14 (45) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-08-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 198 KS 2019/0561-963 

Information från Arbetsmiljöverket om 
arbetsmiljöansvar 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket informerar kommunstyrelsen och förvaltningschefer om 

arbetsmiljöansvaret. 

Beslutsunderlag 

Så klarar du arbetsmiljöansvaret, skrift från SKL 

Bildspel från Arbetsmiljöverket 

Brev från generaldirektören för Arbetsmiljöverket 

Tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen. 

Beslutet skickas till 

HR-chefen  
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KS § 199  

Information från "Ett enat Bohuslän" 

Sammanfattning av ärendet 

Turistrådet Västsverige informerar kommunstyrelsen om sitt arbete. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  
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KS § 200 KS 2017/0525-314 

Detaljplan Heljeröd 1:11 m fl, västra Veddökilen 

Sammanfattning av ärendet 

Det aktuella området i Långsjö har under senare delen av 1900-talet i 

huvudsak använts för camping, med ett stort antal tält- och husvagnsplatser 

kring Lerekilen. Campingen är sedan ett tiotal år avvecklad på grund av 

lönsamhetsproblem och att det saknas mark för expansion. 

Kommunen har uttryckt önskemål om att planområdet utvecklas till en 

åretruntdestination med ett brett utbud av boendemöjligheter, service och 

aktiviteter av olika slag. 

Användningen ska primärt vara tillfällig vistelse, fritidsbebyggelse och/eller 

boende. 

  

Planen ger möjlighet till nybyggnation av stugor i varierande storlek 

avsedda för fritids- och permanentboende eller uthyrning inom ramen för 

näringsverksamhet. 

  

Planen omfattar även delar av kommunens fastighet Heljeröd 1:14, med 

parkering och badplats, vilken är planerad att drivas genom skötselavtal med 

förening på plats. 

Exploatören, Veddökilens Properties AB, har anmält intresse för markköp 

av del av den kommunala fastigheten, gällande det östra kvarteret i norr som 

i planen föreslås medge fritidsbebyggelse för tillfällig vistelse. 

  

5 juli 2011 förnyades och utökades planbeskedet för planområdet. 

Kommunstyrelsen medgav 2011-10-05, § 275, planbesked enligt den nya 

ansökan, med begäran att planprogrammet skulle belysa:  

  

• säkerställande av en markanvändning som uppfyller moderna krav 

på en campinganläggning som bidrar till att utveckla Tanumskusten 

till ett attraktivt besöksmål. 

• hur man knyta samman området runt Veddökilen med ett 

sammanhängande gångstråk, som i förlängning ska kunna anknyta 

till befintliga gångstråk mot norr och söder. 

• förutsättningar för att förbättra antalet båtplatser vad avser 

transporter på land, parkering samt ett miljöriktigt omhändertagande 

av båtar och avfall. 
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Utvecklad ärendebeskrivning 

Planavtal har tecknats mellan Tanums kommun, Miljö- och 

Byggnadsnämnden och Veddökilen Properties AB. 

Detaljplanen godkändes för samråd av MBN 2016-09-27 § 157. 

  

För att säkerställa åtgärder som är nödvändiga för att bygga ut planområdet 

när det gäller VA och geoteknik, så kompletteras planens bestämmelser med 

ett exploateringsavtal. 

Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän plats. Exploatören 

ansvarar för planens genomförande. Framtida drift och underhåll av allmän 

platsmark regleras genom inrättande av gemensamhetsanläggningar för 

berörda fastighetsägare.  

  

Förändringar i planen efter samrådet 

Planbestämmelser har ändrats för att förbättra möjligheterna att nå planens 

syfte för verksamhet med turistisk inriktning. En högre exploateringsgrad 

ökar möjligheterna för att bedriva en lönsam åretruntdestination.  

Planen ger nu möjlighet att uppföra uthyrningsstugor för tillfälligt boende, 

samt bostäder för både permanent- eller fritidsboende. 

• Längs Lerekilens västra strand medges ca 35 mindre byggnader som 

ska ha det traditionella kustsamhället som förebild. 

• Längs Långsjövägen medges ca 14 byggnader på högst 35 m² 

byggnadsyta vardera 

• Inom de två kvarteren på ömse sidor om gräsytan i norr kan totalt 29 

byggnader á 35 m² byggnadsyta uppföras. 

• Inom ett kvarter på Lerekilens östra sida medges åtta byggnader på 

högst 35 m² vardera. 

  

Centralt i området medges en större byggnad för hotell och vandrarhem, 

reception och service. Byggnaden kommer att fungera som ett nav i 

verksamheten och innehålla ca 35 uthyrningslägenheter/hotellrum, kiosk 

och reception. 

  

I anslutning till befintliga sjöbodsförråd medges ca 9 nya bodar. 

Uppskattningsvis ska ca 40 nya båtplatser kunna tillkomma.  

  

Planen medger att nya vägar och stråk kan anläggas vilket ökar 

allmänhetens möjlighet till ett rörligt friluftsliv. Dalgången hålls öppen i 

nordsydlig riktning. En allmänt tillgänglig strandpromenad planeras längs 

Lerekilens strand. 

  

Sammantaget bedöms detaljplanen utgöra en god avvägning mellan 

allmänna och enskilda intressen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 31 juli 2019 

Illustrationskarta 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att i exploateringsavtalet säkerställa allmänhetens tillgänglighet till 

badplatsen och parkeringen, och 

  

att i övrigt inte erinra över planförslaget, 

Beslutet skickas till 

Exploateringsingenjören  
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KS § 201 KS 2019/0527-314 

Detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 m fl, östra 
Veddökilen 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandling för 

detaljplanen Tanums-Åseröd 1:30 mfl, Östra Veddökilen. Samrådet pågår 

under perioden 2019-07-02 till 2019-08-30. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra en utbyggnad med bostäder, mindre café, samt brygga med 

promenadstråk och sjöbodar i samhället Långesjö. Allmänhetens tillgång 

säkerställs med allmänt gångstråk utmed vattnet. 

Utvecklad ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandling för 

detaljplanen Tanums-Åseröd 1:30 mfl, Östra Veddökilen. Planområdet är 

beläget 3,5 km norr om Fjällbacka, i samhället Långesjö, och ansluter till 

planområdet Heljeröd 1:11 mfl, Västra Veddökilen för vilket granskning 

pågår. Inledningsvis utgjordes planområdena av en gemensam plan vilken 

beslutades delas. Samrådet pågår under perioden 2019-07-02 till 2019-08-

30. Planarbetet drivs i dagsläget av en exploatör och tillika markägare.  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-12 att ge planbesked för Tanums-

Åseröd 1: 30 förutsatt att följande frågor särskilt beaktades i planarbetet. 

• Förslag på en sammanhängande strandpromenad runt Lerekilen som 

ansluter till planerade gångstråk i detaljplan för Heljeröd 1:1 och 

Lilla Anrås s:16. Strandpromenaden bör som utgångspunkt gå 

mellan strandlinjen och befintliga planerade byggnader. 

• Geotekniska förutsättningar. 

• Översvämningsrisker och bebyggelsens förhållande till framtida 

förhöjda vattennivåer. 

• Förutsättningar för muddring i Lerekilen. 

• VA-försörjning. 

• Sjöbodsförråds användning och utformning. 

• Bryggor och bryggdäck mot vattnet ska vara allmänt tillgängliga. 

• Nyttjanderätt/servitut för allmänhetens nyttjande. 

  

Planförslaget 

Planområdet är inte planlagt sedan tidigare och planeras med enskilt 

huvudmannaskap.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad med bostäder, 

mindre café, samt brygga med promenadstråk och sjöbodar i samhället 
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Långesjö. Allmänhetens tillgång säkerställs med allmänt gångstråk utmed 

vattnet. 

 En behovsbedömning om MKB har gjorts vilken kommunen tagit ställning 

till att någon sådan inte krävs. 

  

Innehåll 

Bostadsbyggelsen är reglerad utifrån plushöjder där hänsyn till stigande 

vatten ska ha tagits, en takvinkel om 27-38 grader, en maximal byggnation 

om 50 % av tomtytan medges bebyggelse. Planen innehåller även en 

utformningsbestämmelse som reglerar att all bebyggelsen ska ha stående 

träpanel, sadeltak och förses med röd taktäckning. För cafébyggnaden ges 

en takvinkel om 27-34 grader. 

  

Även komplementbyggnader är reglerade med utformningsbestämmelse 

beträffande stående träpanel, en takvinkel om 20 grader och har getts en 

högsta nockhöjd om 3,5 meter. Sjöbodar har getts bestämmelser i linje med 

kommunens sjöbodspolicy. De sjöbodar som är befintliga bekräftas i planen. 

En planbestämmelse som förbjuder inkoppling av VA införs för sjöbodarna 

i syfte att de ska användas i linje med sitt ändamål. Inför nästa skede 

behöver planbestämmelser ses över generellt.   

  

Planförslaget redogör för en strandpromenad utmed vattnet planlagd som 

allmän plats, enskilt huvudmannaskap, och som binds samman med stråken 

såväl söder som norr om planområdet. Ett förtydligande krävs gällande 

planens genomförbarhet beträffande allmänhetens nyttjande av 

strandpromenaden. Även kring allmänhetens nyttjande av övriga bryggor. 

Förtydliganden krävs även generellt kring fastighetsbildningsfrågor.  

Planområdet är tänkt att tas in som kommunalt verksamhetsområde för 

vatten- och avlopp. En förutsättning för att få bygga bostäder är att vatten- 

och avlopp är anslutet till det kommunala nätet. Taxa ska betalas för VA-

anslutning.  

En dagvattenutredning har gjorts och utifrån denna planeras dagvatten från 

bostäder att ledas ut via den bäck som rinner genom området, i övrigt har 

inte nivåer beräknats för området vid bryggor och sjöbodar då denna 

byggnation inte bedömts påverka det förhållande som föreligger idag. 

Avloppsdagvatten avses renas dels för gator men även för parkeringsplats. 

Gällande muddring planeras denna ner till ett djup av 1,5–1,8 meter. Det 

finns ännu inget tillstånd från länsstyrelsen givet och i planbeskrivningen 

anges att det hanteras som ett separat ärende. 

Ett exploateringsavtal som bland annat reglerar ställande av säkerhet för 

byggnation av strandpromenad, vägar mm ska ha fått laga kraft innan 

detaljplanen antas. 

  

  

Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 
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Beslutsunderlag 

Plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning, daterat 2019-05-15 

Planbesked, daterat 2016-10-12 

Tjänsteskrivelse, daterat 2019-07-31 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att inte erinra mot samrådshandlingen under förutsättning att 

detaljplanearbetet framgent tar hänsyn till ovan nämnda förtydliganden som 

krävs för att uppfylla planens syfte. 

  

Beslutet skickas till 

Exploateringsingenjör  
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KS § 202 KS 2019/0544-314 

Detaljplan del av Kärra 2:1 m fl, Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandling för 

detaljplanen Del av Kärra 2:1 m.fl. Samrådet pågår under perioden 2019-07-

15 till 2019-09-06. Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder som är väl 

anpassade till terrängen, behålla den gång- och cykelled som går mellan 

Grebbestad och Tanumshede samt värna om allmänhetens tillgång till 

naturen i området. Syftet är också att ge utrymme för en ny väg som på sikt 

ska bli en sammanlänkande del av vägnätet öster om Grebbestad. 

Utvecklad ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandling för 

detaljplanen Del av Kärra 2:1 m.fl. Planområdet är beläget mellan 

Tanumshede och Grebbestad, med Grebbestad centrum inom gång- och 

cykelavstånd. Samrådet pågår under perioden 2019-07-15 till 2019-09-06. 

Planarbetet drivs i dagsläget av markägarna.  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-30 att lämna planbesked för Kärra 2:1 

m.fl. för att 2016-12-07 att ge förnyat planbesked för en annan del av Kärra 

2:1 då det tidigare beslutade området visade sig vara olämpligt att 

exploatera eftersom det var beläget på kända fornlämningar. 

  

Parallellt med planförslaget för Kärra 2:1 pågår ett planprogram för 

Grebbestad Östra där syftet är att utreda: 

• Utvecklingsmöjligheter för bostäder, verksamheter, rekreation och 

grönområden 

• Nödvändig infrastruktur (tillfartsväg, genomfartsväg, gång- och 

cykelväg, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, energi) 

• Nödvändig allmän service 

• Hur utvecklingen kan kopplas ihop med Grebbestad centrum samt 

Tanums station och Tanumshede. 

• Exploateringsgrad, utbredning samt höjd. 

  

I planförslaget för Kärra 2:1 anges att förändringar kan komma att ske inför 

granskning i syfte att vara förenligt med det pågående planprogrammet.  

  

I kommunstyrelsens beslut från 2016-12-07 anges särskilt följande frågor 

för hantering i planarbetet: 

• Områdets trafikförsörjning behöver utredas i förhållande till en ny 

allmän väg öster om Grebbestad, rådande förutsättningar i 
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Grebbestad, samt förhållandet till nuvarande gång- och cykelstråk 

mellan Grebbestad och Tanumshede. 

• Ny bebyggelse ska anpassas till möjligheten att bygga en ny allmän 

väg genom området. Ett område för framtida vägen behöver 

säkerställas inom detaljplanen. 

• Anslutning till kommunal försörjning av vatten och avlopp. 

• Inom ramen för detaljplanearbetet behöver områdets 

dagvattenhantering utredas och en naturvärdesinventering, 

arkeologisk- och geoteknisk utredning genomföras. 

• Området fungerar idag som ett lättillgängligt rekreationsområde för 

Grebbestad, varför bevarandet av- och tillgänglighet till 

naturområden behöver beaktas. 

• Möjligheten till att gräva ned befintlig luftburen kraftledning 

studeras. 

• Helhetsperspektiv med anpassning i förhållande till planprogrammet 

Grebbestad beträffande exploateringar i området, markanvändning 

och bebyggelsestruktur.  

  

Planarbetet hanteras med standardförfarande och inleddes med ett 

planprogram för Kärra 2:1 vilket var på programsamråd 2017-09-21 – 2017-

10-19. 

  

Planförslaget 

Planområdet är inte planlagt sedan tidigare och planeras med kommunalt 

huvudmannaskap. 

 

Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder som är väl anpassade till 

terrängen, behålla den gång- och cykelled som går mellan Grebbestad och 

Tanumshede samt värna om allmänhetens tillgång till naturen i området. 

Syftet är också att ge utrymme för en ny väg som på sikt ska bli en 

sammanlänkande del av vägnätet öster om Grebbestad.  

  

Innehåll 

Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra ca 40 bostäder i form av 

enbostadshus, radhus och parhus.  

  

Till de allmänna intressena i planen anges bland annat att framtida 

huvudväg planläggs vilket kan bidra till en smidigare trafikföring i 

Grebbestad, en viss minskning av grönområden men att en del av 

naturmarken kommer säkerställas genom bildandet av allmän plats, en ökad 

tillgänglighet till samhällsnära naturområden, säkerställande av gång- och 

cykelväg mellan Tanumshede och Grebbestad. 
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Bostadsbyggelsen är indelad i fyra delområden med olika 

planbestämmelser. Bostadshusen får maximalt uppta 180 kvm per fastighet, 

de kan dock sammanbyggas i fastighetsgräns. De är reglerade med olika 

bestämmelser beroende på läge för att söka anpassas till omgivningen. 

Plushöjder är satta men kan behöva uppdateras efter att vidare utredningar 

utförts. På berget där bebyggelse planeras är regleringen högre medan i 

området närmast ängen mer flexibel. Mer synlig bebyggelse ställs krav på 

mörk färgsättning och i det mer låglänta området sätts förbud mot källare. 

Antal våningar varierar beroende på höjdläge och läge. 

Kärravägen planläggs som lokalgata och avses byggas enfilig med 

mötesplatser samt avskild gång- och cykelväg, men planläggs med ett 

tillräckligt brett vägområde för att rymma tvåfilig trafik samt gång- och 

cykelväg.  

Gång- och cykelvägen säkerställs genom att kommunen blir ägare och 

marken planläggs som allmän plats för ändamålet. Kommunen blir även 

ägare och huvudman för grönområden vilket bidrar positivt till allmänhetens 

tillgänglighet till stigar och vandringsleder. 

Ett vägområde för huvudväg har placerats in i detaljplanen för att 

möjliggöra för den planerade huvudvägens sträckning som parallellt 

planeras i planprogrammet Grebbestad östra. Kommunen blir huvudman 

och ägare till vägområdet som är planläggs som allmän plats inom detta 

område ryms ytterligare en gång- och cykelväg in längs med vägen. Inför 

nästa skede kan denna sträckning komma att ändras beroende på vad 

planprogrammet för Grebbestad östra kommer fram till, det kommer även 

behövas fler utredningar bl. a. geoteknik och trafik för att kunna bedöma 

kostnader mm för vägar. 

Kraftledning finns möjlighet att gräva ner om så önskas men kostnaderna 

belastar i så fall exploatören. 

Dagvatten planeras att tas om hand dels i ett småvatten beläget inom 

planområdet och dels i Brattåstjärnet beläget utanför planområdet. Om 

påverkan sker på de markavvattningsföregat som verkar inom området 

planerar exploatören att avtala med dem om att släppa dagvatten och 

därefter låta fastställa de förändrade förhållandena i Mark- och 

miljödomstolen. En uppdatering gällande dagvatten är planerad inför nästa 

skede. 

Planområdet är inte utlagt som verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Det är istället tänkt att anslutas via avtal och en gemensamhetsanläggning 

planeras bildas för ändamålet.  

Ett exploateringsavtal som bland annat reglerar ställande av ekonomisk 

säkerhet för bekostande av allmän plats mm ska ha fått laga kraft innan 

detaljplanen antas. Exploatören överlåter den allmänna platsen till 

kommunen utan krav på ersättning och utgångspunkten är att exploatören 

bekostar alla anläggningar på allmän platsmark. Kostnader för kommunen 

för drift och underhåll uppstår i och med det kommunala 

huvudmannaskapet. VA-skattekollektivet ansluter området genom avtal. 
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Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 

  

Beslutsunderlag 

Plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning, daterat 2019-06-28 

Planbesked, daterat 2016-12-07 

Tjänsteskrivelse, daterat 2019-07-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att inte erinra mot samrådshandlingen  

Beslutet skickas till 

Exploateringsingenjör  
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KS § 203 KS 2019/0540-314 

Detaljplan Tanums-Rörvik 1:111, utökning av 
Grebbestad camping, södra delen 

Sammanfattning av ärendet 

Planområdet är 2,8 hektar stort och ligger cirka 1,5 kilometer söder om 

Grebbestads centrum, cirka en kilometer norr om Tanumstrandsvägen (se 

bilaga). Den aktuella delen av fastigheten Tanums-Rörvik 1:111 utgörs av 

obrukad åkermark och ligger i direkt anslutning till det befintliga planlagda 

campingområdet för Grebbestad camping. Området är inte detaljplanelagt 

sedan tidigare. Planbesked för Tanums-Rörvik beviljades av 

kommunstyrelsen 2018-04-11. 

 

En dialog har förts med berörda avdelningar inom Miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt 

Kommunledningskontoret. 

  

Följande utredningar har genomförts över det aktuella planområdet: 

• Geoteknisk utredning, 2019-06-26, GEO-Gruppen 

• Dagvattenutredning, 2019-07-04, Sigma Civil 

• Trafikutredning, 2019-03-26, Sigma Civil 

• Naturvärdesinventering, 2019-05-06, Henric Ernstson konsult 

  

I kommunens ställningstagande bedöms genomförandet av förslaget inte 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta med förutsättning att 

föreslagna åtgärder vidtas. 

  

Enligt kommunstyrelsens beslut att lämna planbesked ska hänsyn tas till den 

öppna dalgången med hänsyn till naturvärden, rekreationsvärde och 

landskapsbilden samt att viktiga gångstråk ska beaktas. Vid fortsatt 

planarbete beslutades även att följande ska beaktas: 

• Storleken på den föreslagna utökningen och avgränsningen mot 

söder och sydväst behöver studeras närmare i planarbetet. Den 

önskade utökningen tar i anspråk betydligt större yta än vad som 

redovisas i planstudien.  

• Dispositionen inom utökningen av campingen ska studeras för att 

anpassas till omgivande kulturlandskap och landskapsbild. 

• Anpassa planområdesgränsen för att få en bättre överensstämmelse 

med det område som redovisas i Planstudie Rörvik. 

• Avgränsningen av utökningen av campingen behöver också anpassas 

med hänsyn till gångstigar, diken, stenmurar, vegetation, och 

angränsande bostadsfastigheter. 
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• Tillgänglighet till naturområden behöver beaktas och viktiga stråk 

för det rörliga friluftslivet och rekreation säkerställas. 

• En naturinventering med naturvärdesbedömning ska göras. 

• Ingrepp i randzonsvegetation, diken och stenmurar bör undvikas. 

• En dagvattenutredning som belyser fördröjning och rening ska tas 

fram och det markområde som krävs för dagvattenhantering ska ingå 

i planområdet. 

• En geoteknisk utredning ska genomföras. De geotekniska 

förutsättningarna avseende stabilitet och sättningar ska redovisas. 

• Trafikökningens inverkan på trafiksituationen både utmed allmänna 

vägen mot Grebbestad och genom Grebbestads centrum behöver 

utredas i planarbetet. 

• Gång- och cykelvägsstråk ska redovisas i planarbetet. Både 

befintliga som kan nyttjas och nya som behöver anläggas. 

• Behovet av eventuell räddningsväg ska utredas och om sådan visar 

sig erfordras ska sträckningen av denna redovisas i samband med 

planarbetet. 

• Möjlighet, utrymme och sträckningar för gång- och cykelstråk ska 

säkerställas i planen. 

• Området kan och ska anslutas till kommunal försörjning av vatten 

och avlopp och detta ska redovisas i detaljplanen. 

  

Förslaget finns utställt för samråd till och med 2019-09-06. 

  

Utvecklad ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att utöka campingområdet för befintlig camping i 

Grebbestad med ytterligare campingplatser och ställplatser. Det ska även 

ges möjlighet för utökad service, rekreation och servicelokaler i området. 

Planen ska även säkerställa gångpassage för allmänheten till skogspartiet i 

nordväst, där planen berör del av befintlig stig. 

  

Detaljplanen innehåller allmän platsmark som ska ha enskilt 

huvudmannaskap. 

  

För rekommendationer kring markanvändning för det aktuella området 

hänvisar ÖP 2030 till den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad. I den 

fördjupade översiktsplanen för Grebbestad från 2006 ingår planområdet i ett 

strategiskt område för samhällsutbyggnad. Över det strategiska området 

gjordes det, år 2007, en planstudie (Planstudie Rörvik). Planstudien kan ses 

som ett planprogram för kommande detaljplanearbeten i Rörviksområdet. 

Det aktuella planförslaget stödjs av planstudien där en utbyggnad av 

Grebbestads camping föreslås samtidigt som viktiga naturvärden bibehålls. 
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Planområdets omfattning har efter bearbetning minskats vilket innebär att 

randzoner och biotopområden lämnas i stort utan påverkan av planen. 

  

I den illustration som har legat till grund för planens utformning visas nya 

campingplatser, ställplatser, parkeringsplatser (varav 2 parkeringsplatser till 

personer med funktionsvariationer), ett mindre servicehus, en mindre 

samlingssal, en spolplatta, yta för verksamhetsavfall och gemensamma ytor 

för grill, picknickbord, hundrastgård, lekytor m.m. Beroende på efterfrågan 

på olika campingtyper kan dessa variera. Totalt sett dimensioneras planen 

för 120 incheckade enheter, antalet kan variera beroende på storleken av 

uthyrningslott. 

  

Skogspartiet väster om planområdet består bland annat av stigar, 

stengärdesgårdar, diken och några större träd. Dessa natur-/kulturmiljö- och 

friluftsvärden har tagits i beaktning i form av ett hänsynsavstånd när 

planområdet har tagits fram. Ett öppet stråk för allmänheten i planområdets 

nordvästra del regleras med ett x-område vilket möjliggör för en 

allmännyttig gång- och cykeltrafik. För att säkerställa gångstråket bör ett 

servitut upprättas innan planen når granskningsskedet. 

  

Kommunalekonomiska konsekvenser till följd av detaljplanen finns i form 

av: 

• Kostnader för drift och underhåll av det allmänna vatten- och 

avloppsnätet i samband med anslutning av planområdet. 

• Kommunala intäkter i form av plan- och VA-avgifter. 

• Detaljplaneområdet innehåller ett flertal ledningsrätter för allmänna 

underjordiska ledningar. Dessa är reglerade sedan tidigare, ingen 

ytterligare reglering föranleds av detaljplanen. De allmänna 

underjordiska ledningarna förvaltas på bekostnad av respektive 

ledningsägare. 

  

En fastighetsutredning ska genomföras inför granskning av detaljplanen för 

att säkerställa ett outrett samfällt dike inom befintlig del av campingen. Med 

anledning av att diket eventuellt kan beröra förevarande detaljplan. 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och 

exploatören, som ska reglera ansvar och utförande. I den aktuella planen 

berörs ett antal punkter som föreslås ingå i ett framtida exploateringsavtal 

som ska fått laga kraft innan planen antas. 

  

Med hjälp av åtgärder ska exploateringen, enligt dagvattenutredningen, inte 

påverka möjligheten till att uppnå miljökvalitetsnormerna för området. De 

krav som ställs på utformningen av dagvattenhanteringen föreslås vidare 
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regleras i ett exploateringsavtal. Frågor kring nya servisledningar för vatten 

och spillvatten där bland annat servicehus, samlingssal, 

latrintömningsstation, dricksvattenpåfyllnings, brandvattenpost samt 

spolplatta med tillhörande skärmtak föreslås även ingå i det kommande 

exploateringsavtalet.  

  

exploateringsavtalet bör även reglera den omslutande fysiska avgränsning i 

den södra delen av planområdet som skiljer campingområdet med 

omkringliggande natur. På grund av det rörliga friluftslivet är det dock 

betydelsefullt att avskiljningen inte uppfattas som avskärmande eller 

hindrande. 

  

Gatubredden, med krav från räddningstjänsten och avfallsfordon samt 

markreservatet för allmännyttig gång- och cykeltrafik mellan x1 och x2 bör 

även de regleras genom en överenskommelse i exploateringsavtalet. Infarten 

från väg 163 ska kompletteras med en extra incheckningsfil i enlighet med 

den befintliga detaljplanen. Antingen kan väglösningen regleras i 

exploateringsavtalet, alternativt att det utförs innan aktuell plan antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-05 

Orienteringskarta 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att ej erinra över förslag till detaljplan. 

Beslutet skickas till 

Exploateringsingenjör  
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KS § 204 KS 2019/0537-314 

Detaljplan Tanumshede 1:120-1:124 med flera, 
Bergsvägen, Rylandsvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandling för 

detaljplanen Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, 

Rylandsvägen. Planområdet ligger längs Bergsvägen och Rylandsvägen i 

Tanumshede. Samråd pågår under perioden 2019-07-08 till 2019-08-31. 

Planarbetet bedrivs av TBAB. Planarbetet sker delvis på mark som ägs av 

kommunen. 

Kommunstyrelsen gav planbesked för den sydvästra delen 2015-12-14, § 

324. Den nordvästra delen har tidigare drivits som ett samarbete mellan 

kommunen och TBAB där kommunen valt att avbryta planläggning i detta 

läge med hänsyn till fördyrande arkeologiska förhållanden samt förändrade 

behov. Detaljplanerna har tidigare drivits parallellt men hanteras nu i en 

detaljplan. 

  

Syftet med planförslaget är att bekräfta befintlig byggnation samt utvidga 

befintlig byggrätt och göra den mer flexibel i form av att den prickade 

marken minskas. I området nordost om Rylandsvägen bekräftas de 

befintliga byggnaderna i detaljplanen. För området sydväst om 

Rylandsvägen utökas byggrätten för att bekräfta befintliga förråd samt 

möjliggöra mindre utbyggnad av förråd och bostadshus. Utöver det görs 

planen mer flexibel genom att den prickade marken på innergårdarna som 

finns i gällande detaljplan tas bort. Det innebär ett mer flexibelt nyttjande av 

området vid en eventuell framtida ombyggnation av bostäderna eller 

placering av förråd. Den tillåtna nockhöjden som finns angiven i gällande 

detaljplan (Tanumshede centrum del 1) för byggnaderna sydväst om 

Rylandsvägen bekräftas i planförslaget. Det innebär en möjlighet att bygga 

på en våning så att byggnaderna kan bli totalt tre våningar. På 

parkeringsplatserna inom planområdet möjliggörs byggande av carportar 

eller garage. 

 

Planförslaget följer rekommendationerna i fördjupad översiktsplan för 

Tanumshede (2006). 

 

Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12 

Kartbilagor till tjänsteskrivelsen 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte erinra mot samrådshandlingen 

 

att inriktning är att det område som idag arrenderas av TBAB ska överlåtas 

till bolaget i samband med detaljplanens antagande. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och Byggnadsnämnden, Planeringsarkitekten  
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KS § 205 KS 2015/0329-313 

Ansökan om planbesked för Kuseröd 1:111 med flera 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser planläggning för verksamheter (hotell, restaurang, dykcenter 

och medicinsk mottagning) och bostäder. Ansökan om planbesked görs för 

att pröva möjligheten att ändra användningssättet samt utöka byggrätten 

jämfört med gällande detaljplan. 

  

Småindustri och hantverk är redan prövat lämpligt på platsen i gällande 

detaljplan. En avvägning har gjorts mellan det allmänna intresset för 

verksamheter som behöver ett vattennära läge och som kan erbjuda viss 

service, det allmänna intresset att bada och röra sig längs med vattnet, det 

allmänna intresset att tillgodose bostadsbehovet, det enskilda intresset att bo 

kvar i byggnaden samt det enskilda intresset från närboende vad gäller 

omgivningspåverkan från verksamheter.  

  

Det som detaljplanen tillåter får inte vara störande för omgivningen men i 

förhållande till vad detaljplanen medger idag bedöms inte tillkommande 

användningssätt enligt ansökan innebära en ökad omgivningspåverkan. Om 

området ändrar inriktning från verksamheter med ett vattennära behov till 

hotell, restaurang och bostäder blir användningen mer extensiv vilket 

motiverar att badplatsen och gångvägen säkerställs långsiktigt i 

detaljplanen. Att blanda bostäder och verksamheter innebär en större risk för 

störningar och vilka åtgärder som kan krävas för att undvika eventuella 

störningar får utredas i planarbetet. Tillskapande av verksamheter kan 

medföra viss service i området som inte finns idag 

  

Mark till verksamheter med ett vattennära behov är svårt att tillskapa då de 

ofta har behov av att vara lokaliserade på platser med starka allmänna 

intressen för natur- och kulturmiljövård. Idag finns det nästintill inga platser 

i gällande detaljplaner, som inte redan är ianspråktagna, där denna typ av 

verksamhet är möjlig. Idag finns det en planberedskap för minst 140 

bostäder i Grebbestad. 

  

Åtgärden enligt ansökan bedöms i detta inledande skede eventuellt kunna 

innebära betydande miljöpåverkan beroende på närheten till Natura2000-

område. Det krävs inga stora investeringar med avseende på infrastruktur. 

  

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att 

inleda ett planarbete för verksamheter men är tveksam till lämpligheten av 

bostäder. I planarbetet måste frågor som berör strandskydd, geoteknik, trafik 

och parkering utredas. 



 

 Tanums kommun Protokoll 33 (45) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-08-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande daterat 18 juli 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2019 

Yrkanden 

Louise Thunström (S), Jan Andersson (S) och Benny Svensson (L) yrkar 

avslag till planbesked 

Roger Wallentin (C) och Hans Schub (M) yrkar bifall till 

beredningsförslaget (bifall till planbesked)  

Beslutsgång 

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att bevilja planbesked, 

  

att arbetet med detaljplanen ska utgå från miljö- och 

byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt  

  

att planavtal ska vara tecknat inom två år från kommunstyrelsens beslut att 

bevilja planbesked 

  

Ansökan bedöms avse en medelstor åtgärd i kommunens taxa för prövning 

av planbesked. 

  

Beslut om att anta detaljplanen bedöms tidigast kunna tas under år 2024-25. 

Tidsplanen kan dock ändras beroende på när arbetet med detaljplanen 

startar, behov av eventuella utredningar och oförutsägbara händelser. 

Reservationer 

Reservationer 

Louise Thunström (S), Jan Andersson (S) och Ingrid Almqvist (S) 

reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Benny Svensson (L) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Gunilla Eitrem (V) är emot beviljande av planbesked 

Michael Halvarsson (MP) är emot beviljande av planbesked 

Beslutet skickas till 

Sökande och planavdelningen  



 

 

 

 

Socialdemokraterna Tanum 
Reservation KS 2015/0329-313 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att bevilja planbesked för 
Kuseröd 1:111 med flera. 

 

Kustremsan längts Bohuskusten är redan hårt exploaterad och den unika miljö 
som finns i området anser vi är viktig att bevara för kommande generationer.  

Vi ser risker med att allmänhetens tillgänglighet till området begränsas vid den 
eventuella exploatering som planbeskedet avser. 

 

För Socialdemokraterna 

Louise Thunström 
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KS § 206 KS 2019/0276-900 

Motion från Socialdemokraterna Tanum (S) om 
prenumeration på protokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Det har kommit in en motion om att kommunen ska ha en e-tjänst för att 

kunna prenumerera på protokoll.  

  

Kommunstyrelsen har 2019-05-29 § 159 uppdragit till kanslichefen att 

utreda frågan.  

  

Kommunen har ett verktyg för att göra e-tjänster och det är möjligt att göra 

en sådan för prenumeration av protokoll. Protokoll finns även tillgängliga på 

kommunens hemsida.  

  

Beslutsunderlag 

Motionen  

Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 29 maj 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att bifalla motionen 

  

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunkansliet   
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KS § 207 KS 2019/0430-972 

Folkhälsorådets utvecklingsområden 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet antog 190507 nya prioriterade utvecklingsområden att ingå i 

folkhälsoplanen och för det lokala folkhälsoarbetet i Tanums kommun. De 

nya prioriterade utvecklingsområdena är: 

  

Jämlika hälsa och hållbar utveckling 

En grundläggande mänsklig rättighet är att alla ska ha samma möjligheter 

till en god hälsa och ett långt liv. Så är inte fallet i verkligheten. För även 

om folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet har 

hälsoklyftorna ökat under de senaste decennierna. Att hälsan är ojämlikt 

fördelad över befolkningen hänger till stor del samman med människors 

socioekonomiska förhållanden och sociala position. Ett samhälles välfärd 

och hållbarhet har således direkt samband med folkhälsan och hur den är 

fördelad.  

Utifrån ett samhällsperspektiv finns argument för ett bättre utnyttjande av 

tillgängliga resurser samt hållbar utveckling. Det finns flera anledningar till 

att ojämlikhet i hälsa bör ses som ett viktigt samhällsproblem utifrån 

medborgarnas intresse och rättigheter. Därutöver finns det argument som 

berör samhället som helhet. Dessa handlar dels om behovet att skapa 

förutsättningar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 

samhällsutveckling. De förhållanden och villkor som på detta sätt är länkade 

till såväl den ojämlika hälsan som till samhällsutvecklingen, inkluderar 

tillgång till och skillnader i utbildning, arbete, försörjning, boende och 

närmiljö. Det handlar även om skillnader mellan kvinnor och män. Grupper 

som kännetecknas av att befinna sig i en särskilt utsatt eller sårbar eller 

marginaliserad situation/position, exempelvis att vara beroende av 

ekonomiskt bistånd, långtidsarbetslös, ha ofullständiga grundskolebetyg 

eller ha en funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas”. 

  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

I barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk 

hälsa. Barn som haft möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna 

tidigt i barndomen har fått en mer stabil grund att stå på och i förlängningen 

bättre hälsa och självkänsla under hela livet. Familjens livssituation är 

betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges 

förutsättningar att vara barnets främsta resurs.  

Barn och unga ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Vilket 

möjliggör utveckling för den enskilda individen och för samhällets 

demokratiska processer. Flickors och pojkars olika livsvillkor ska särskilt 

uppmärksammas i enlighet med barnkonventionen. 
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Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och 

skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och 

vuxenliv. Att investera i barns utveckling och förebygga ohälsa hos barn är 

en långsiktigt lönsam investering både för individen och för samhället och 

en av de viktigaste åtgärderna för att utjämna ojämlikhet i hälsa. Det är 

avgörande att kommunala verksamheter och externa aktörer tar 

barnkonventionens fyra grundprinciper (artikel 2, 3, 6 och 12) i beaktande i 

alla insatser som berör barn och unga.” 

  

Goda levnadsvanor 

Förutsättningar för en god hälsa påverkas av människors handlingsutrymme 

och möjligheter till goda levnadsvanor. Människors möjligheter att etablera 

och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor ska stärkas. I arbetet för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa är det angeläget att se individens hela 

situation och livsmönster och inte enskilda faktorer var för sig. Hälsa och 

livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, 

miljömässiga och kulturella förhållanden. 

Andelen äldre fortsätter att öka. Hälsosamt åldrande ökar möjligheterna till 

att kunna leva ett långt och självständigt liv och ska utgå från den enskildes 

förutsättningar och behov. För att främja goda levnadsvanor behövs 

mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans hälsa och 

hälsoutveckling. En väl fungerande och aktiv ideell sektor är en 

betydelsefull del av samhällets strävanden för en jämlik hälsa och en resurs i 

arbetet för goda levnadsvanor. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och 

tandvård har en nyckelroll i arbetet för goda levnadsvanor genom sin 

specifika kompetens och sina kontaktytor gentemot befolkningen”. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från folkhälsorådet 190507, § 10 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019  

Yrkanden 

Louise Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att anta folkhälsorådets prioriterade utvecklingsområden att ingå i 

folkhälsoplanen och för det lokala folkhälsoarbetet. 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrategen  
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KS § 208 KS 2019/0568-940 

Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige har nu tagits fram i samråd med ekonomi- och 

utvecklingsavdelningen. Förslag till sammanträdesdagar 2020 bygger på 

ekonomiåret och kommunallagens krav gällande bokslut och budget. 

  

Kommunstyrelsens möten föreslås vara följande onsdagar 2020 med början 

klockan 08.30: 29/1, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 24/6, 2/9, 7/10, 6/11 och 9/12 

  

Kommunfullmäktiges möten föreslås vara följande måndagar 2020 med 

början klockan 18.30: 20/1, 17/2, 23/3, 20/4, 25/5, 22/6, 21/9, 26/10 och 

30/11 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 

inklusive stoppdagar för handlingar. 

  

Kalenderbild över sammanträdesdagarna 2020 

  

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 

  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder för kännedom  



 

 Tanums kommun Protokoll 38 (45) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-08-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 209 KS 2019/0470-351 

Medborgarförslag om uppdatering och utveckling av 
gång- och cykelvägsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om uppdatering och utveckling av gång- och 

cykelvägsplan har skickats in till Tanums kommun. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 77 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag med bilagor, daterat 30 maj 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2019, § 77 

Tjänsteskrivelse daterad 17 juli 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande, 

  

att yttrandet ska lämnas senast vid årsskiftet 2019/2020 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden  
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KS § 210 KS 2019/0452-351 

Medborgarförslag om att bygga gång- och cykelväg 
mellan Brygge-Gerlesborg 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att bygga gång- och cykelväg mellan Brygge-

Gerlesborg har skickats in till kommunen. 

  

Kommunfullmäktig beslutade den 17 juni 2019, § 76, att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad 25 maj 2019 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2019, § 76 

Tjänsteskrivelse daterad 16 juli 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka medborgarförslaget på remiss till tekniska nämnden, och  

  

att svar på remissen ska lämnas senast vid årsskiftet 2019/2020 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden  
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KS § 211 KS 2019/0481-580 

Motion från Lars Olrog (C) om långsiktiga lösningar för 
hantering av reningsverksslam- beredning 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Olrog (C) har lämnat in en motion om långsiktiga lösningar för 

hantering av reningsverksslam. 

  

Motionärenen föreslår genom motionen att Tanums kommun snarast 

upprättar en genomförandeplan för steg 2 i linje med rapportens förslag. 

Genomförandeplanen ska, förutom det praktiska genomförandet, innefatta 

tidsram, ekonomiska beräkningar och samarbetspartners. Olika alternativ 

ska presenteras beroende på samarbetspartners och om samarbetet med 

Preem och/eller Uddevalla Energi kan genomföras eller inte. 

 Genomförandeplanen ska presenteras för kommunfullmäktige före 

årsskiftet 2019/2020. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 78, satt överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 3 juni 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 19 juli 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning och förslag till 

beslut 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden   
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KS § 212 KS 2018/0226-600 

Uppföljning av motion från socialdemokraterna (S) om 
att alla skolor och förskolor ska ha brandväggar som 
skyddar mot porr och våldsamma sidor på nätet 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har genom Ida Jakobsson lämnat in en motion om att 

skolor och förskolor i Tanums kommun ska ha brandväggar som skyddar 

mot porr och våldsamma sidor. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 november 2018, § 80, att 

uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomlysning och ta fram 

strategier för att barn och elever inte utsätts för våld, porr och sexuellt våld 

via nätet, att uppdra åt förvaltningen att redovisa kostnader för inköp, drift 

och skötsel av Netclean för att stoppa barnpornografi sam att uppdra åt 

förvaltningen att redovisa hur skolan kan arbeta för att öka kvaliteten i sex- 

och samlevnadsundervisning. 

  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 januari 2019, § 13, bland annat att barn- 

och utbildningsnämnden ska informera genomlysning och strategi i frågan 

vid kommunstyrelsens augustisammanträde. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 1 april 2019, § 42, att avslå motionen. 

  

Barn- och utbildningsnämnden har efter förvaltningens genomlysning i 

frågan behandlat ärendet igen vid sitt sammanträde 18 juni 2019, § 62. 

Nämnden beslutade då att tacka för informationen, att uppdra åt 

förvaltningen att redovisa strategin till nämnden i januari 2020, att 

överlämna informationen till kommunstyrelsen, och att konstatera att 

Netclean inte svarar upp mot det skydd som nämnden avser 

Beslutsunderlag 

Motion från Ida Jakobsson 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 27 november 2018, § 80 

Kommunstyrelsen besluts den 1 januari 2019, § 13 

Kommunfullmäktiges beslut den 1 april 2019, § 42 

Uppföljning angående motion 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 18 juni 2019, § 62 

Tjänsteskrivelse daterad 16 juli 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
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att tacka för uppföljningen, och att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden 

att återkoppla strategin till kommunstyrelsen i februari 2020 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Akten  
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KS § 213 KS 2019/0025-176 

Information från räddningstjänstutskottet  2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från räddningstjänstutskottet, bland annat 

genom minnesanteckningar från utskottets sammanträde den 27 juni 2019. 

Minnesanteckningarna finns även tillgängliga i Netpublicator. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från räddningstjänstutskottet 27 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  
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KS § 214 KS 2019/0066-941 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor 

  

Avtal 

Nr 29-37 

  

Serveringstillstånd 

Nr 20-28 

  

Räddningstjänsten  

Nr 126-145 

  

Övrigt  

Nr 21-23 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara delegationsbesluten anmälda  
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KS § 215 KS 2019/0067-941 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll 

Nr 13-18 

  

Övrigt 

Nr 8-11 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara meddelandena anmälda 


