
Protokoll 1 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 KS 2019/0088-900 

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

Nämnd/Styrelse 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

2019-03-13 

2019-03-15
2019-04-06

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

Underskrift 

Sofia Reimbert 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Bullaresalen, kl 08.30–12.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Reimbert, Sofia, Sekreterare 

Ulf Ericsson, Kommunchef, § 82-88, 102 

Sofia Waldner, IT-chef, § 82-83 

Peter Dafteryd, Säkerhetssamordnare i Strömstads kommun, § 102 

Rolf Lundholm, Exploateringsingenjör, § 84 

Linus Johnson, Exploateringsingenjör, § 88 

Justeringens plats och tid 

Paragrafer 82–102 

Sekreterare 

Sofia Reimbert 

Ordförande 

Liselotte Fröjd 

Justerare 

Louise Thunström 



Tanums kommun Protokoll 2 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 KS 2019/0088-900 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

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) 

Oskar Josefsson (S) 

Gobben O Haugland (SD) 

Ann-Christin Antonsson (S), tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Insynsplats 

Birgitta Nilsson (M), ersättare 

Ida Östholm (M), ersättare 

Jan Olsson (L), ersättare 

Berndt Hansson (KD), ersättare 

Michael Halvarsson (MP), insyn 

Jonas Pettersson (V), insyn 



Tanums kommun Protokoll 3 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 KS 2019/0088-900 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Innehåll 

Ärende Sida 

Val av justerare 4 

Digitaliseringsstrategi 5 

Detaljplan Hamburgsund 3:9, Humleviken 7 

Motion angående kommunens logotype 8 

Medborgarförslag om klimatfrågor 9 

Förlikningsavtal gällande exploateringsavtal Grebbestad 2:291 samt tredskodom T 3184-18 10 

Kostnadsåtagande för åtgärder på Föreningsgatan 11 

Redovisning av utbetalt partistöd 2018 13 

Utbetalning av partistöd 2019 14 

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser som beslutats av 

kommunfullmäktige 2019-2022 16 

Anmälan av representation för 2018, kommunstyrelsens verksamhet 17 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 18 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019 19 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 20 

Information från Fyrbodal, direktionsmöte 2019 21 

Information från räddningstjänstutskottet 22 

Information från folkhälsorådet 23 

Information från brottsförebyggande rådet 24 

Information från Samordningsförbundet väst 25 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 26 

Information om kommunens ansvar vid krisberedskap och civilt försvar 27 



Tanums kommun Protokoll 4 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 82 

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Thunström (S) valdes att justera protokollet.



Tanums kommun Protokoll 5 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 83 KS 2019/0187-942 

Digitaliseringsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi, 

kompetensförsörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt 

att möta utmaningarna är att utveckla kommunens service och verksamhet 

med hjälp av digitalisering.  

Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala 

strategier och handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra 

inriktningen på Tanums kommun digitaliseringsarbete har 

digitaliseringsstrategin tagits fram.  

Strategin ska ge vägledning till kommunens förtroendevalda och chefer när 

beslut gällande digitalisering ska fattas. Strategin ska vara vägledande för 

chefer och medarbetare vid planering och genomförande av 

digitaliseringsinitiativ. 

Kommunfullmäktige fastställer mål och strategi för kommunens 

digitalisering. Strategin revideras var femte år. Kommunövergripande 

digitaliseringsinitiativ ingår ordinarie verksamhetsplanering och beslutas av 

kommunstyrelsen. Nämndspecifika digitaliseringsinitiativ ingår i ordinarie 

verksamhetsplanering och beslutas av respektive nämnd. 

Strategiska mål 

• Digitala tjänster erbjuds när det är möjligt. Valet av tjänster baseras

på målgruppens behov och den nytta digitaliseringen medför.

• Kommunens kärnverksamheter prioriteras i digitaliseringen.

• Tanums kommun är en modern arbetsplats där information med rätt

säkerhet är tillgänglig oberoende av plats.

• Medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig digital kompetens

för att hantera sina arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag 

Digitaliseringsstrategi 2019 – 2023 

IT-chefens tjänsteskrivelse 2019-02-26 



Tanums kommun Protokoll 6 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta digitaliseringsstrategin för Tanum kommun 2019 - 2023 

Beslutet skickas till 

IT-chef 

Samtliga nämnder och bolag



Tanums kommun Protokoll 7 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 84 KS 2019/0148-314 

Detaljplan Hamburgsund 3:9, Humleviken 

Sammanfattning av ärendet 

Området som är föremål för planläggning ligger i norra delen av 

Hamburgsunds samhällsområde vid Plureviksvägen. Planförslaget har 

föregåtts av ett planprogram och har pågått under ett antal år. Planbesked 

lämnades 2001. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte fortsatt planarbete vid samrådet 2015-12-14 

och de synpunkter som lämnades har beaktats.  

Nu är Va-frågor och geotekniska åtgärder mm utredda och planförslaget är 

på utställning.  

Inom området möjliggörs 17 stycken bostadsfastigheter vilka tillsammans 

med fastställande av befintlig bebyggelse är syftet med detaljplanen. 

Exploateringen omfattar fastigheterna Hamburgsund 2:2, 3:3, 3:9, 3:10, 

3:111, 3:45, 3:195, 3:305 och 3:306 samtliga privatägda.  

Planen är på utställning och plandelningen begär nu in synpunkter från 

berörda.  

Detaljplanen föreslås få enskilt huvudmannaskap och ligger i huvudsak 

inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

De frågor som är aktuella för kommunens del regleras i 

exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

Detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inte lämna någon erinran på planförslaget 

Beslutet skickas till 

Planavdelningen 

Exploateringsavdelningen



Tanums kommun Protokoll 8 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 85 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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2019, § 17 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 23 januari 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019 

Kommunfullmäktiges beslut den 18 februari 2019, § 17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning och förslag till 

beslut 

Beslutet skickas till 

Ulf Ericsson



Tanums kommun Protokoll 9 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 86 KS 2019/0121-800 

Medborgarförslag om klimatfrågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om klimatfrågor behandlades av kommunfullmäktige 

den 18 februari 2019.  

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 18 februari 2019, § 16 

Medborgarförslag om klimatfrågor 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning och 

förslag till beslut 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen



Tanums kommun Protokoll 10 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 87 KS 2018/0676-903 

Förlikningsavtal gällande exploateringsavtal 
Grebbestad 2:291 samt tredskodom T 3184-18 

Sammanfattning av ärendet 

Tanums kommun och xx ingick ett exploateringsavtal den 13 juni 2014 i 

syfte att reglera parternas ansvar och kostnader i samband med 

genomförandet av en ny detaljplan på del av fastigheten Grebbestad 2:291 

med flera. Tanums kommun har med stöd av exploateringsavtalet 

fakturerat xx kostnader för markarbeten med mera. 

Sedan parterna haft olika uppfattningar om hur kostnaderna ska beräknas 

har kommunen ansökt om betalningsföreläggande hos 

Kronofogdemyndigheten, vilken efter xx bestridande begärt att ärendet 

ska hänskjutas till Uddevalla Tingsrätt för fortsatt handläggning. I syfte 

att undvika en kostsam process har Tanums kommun och xx 

överenskommit om en förlikning som innebär att kommunen sätter ner 

sitt krav med 201 951 kronor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019 

Förslag till förlikningsavtal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förlikningsavtalet mellan Tanums kommun och xx



Tanums kommun Protokoll 11 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 88 KS 2018/0433-212 

Kostnadsåtagande för åtgärder på Föreningsgatan 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för Flig 1:6 m.fl. är färdig för antagande med undantag för att 

utfartsvägens anslutning till Föreningsgatan inte är fullständigt godkänd av 

Trafikverket. Statsverket anser att Föreningsgatan lutar för mycket för att 

det ska gå att köra ut på vägen i det föreslagna läget. För att kunna acceptera 

förslaget måste det visas att Föreningsgatan kan uppgraderas till önskvärd 

standard. Med hänvisning till Trafikverkets egenpåtalade resursbrist och 

prioritering krävs för att detaljplanen Flig (men även Lunnemyrenplanen 

som inte kommit lika långt) ska kunna genomföras att kommunen åtar sig 

att bekosta de åtgärder som behövs. 

Trafikverket tecknar i dessa fall inte avtal med andra än kommuner varför 

kommunen behöver åta sig fullständigt kostnadsansvar för de nödvändiga 

åtgärderna. 

Ett åtgärdsförslag med kostnadsberäknade åtgärder är under framtagande 

och kommer att presenteras för såväl kommunala organ som för 

trafikverket. 

De utlagda kostnaderna kan hämtas tillbaka genom uttag av 

medfinansieringsersättning från de exploateringar som har nytta av 

åtgärderna. Status för de områden som kan bli aktuella för sådan 

kostnadsinhämtning är följande: 

1. ”Flig” - status: antagande nära förestående, ca 25 villatomter. Privat

exploatör. 

2. ”Lunnemyren” - status: planprogram pågår, >75 bostadsenheter med

privat exploatör samt utrymme för en förskola där kommunen är exploatör. 

3. ”FÖP område” – status: utpekat i fördjupad översiktsplan. Inget arbete

pågår. Grov skattning 10 villatomter. Privat exploatör. 

Ett åtagande i detta läge innebär således en risk att en större del av 

kostnadsinhämtningen kan dröja några år beroende på utfallet i 

detaljplanearbetena. Administrativa åtgärder kommer att behöva göras 

under 2019 medan de faktiska åtgärderna och utbetalning behöver ske 

tidigast under år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21 

Kostnadsutredning 



Tanums kommun Protokoll 12 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Han Schub (M), Roger Wallentin (C),  Benny Svensson (L) och Louise 

Thunström (S) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunen åtar sig de kostnader och åtgärder som krävs för att uppnå 

den standard på vägen som anges i kostnadsutredningen, 

att uppdra åt mark- och exploateringsavdelningen att ifrån respektive 

exploatör inhämta medfinansieringsersättning för de kostnader som 

åtagandet innebär 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören



Tanums kommun Protokoll 13 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 89 KS 2019/0063-941 

Redovisning av utbetalt partistöd 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015, § 101 om regler för 

partistöd. I reglerna framgår det att partierna varje år ska lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det 

ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. I 2 kap. 9 § 

första stycket framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka partiets ställning i den kommunala 

demokratin. 

Tillsammans med redovisningen ska även ett signerat granskningsintyg 

lämnas in. En blankett för redovisningen av erhållet partistöd och 

granskningsintyg har skickats ut till samtliga gruppledare. 

Om ett parti inte lämnar in redovisning av erhållet partistöd med 

granskningsintyg för 2018 kan kommunfullmäktige inte besluta om 

utbetalning av partistöd för aktuellt parti 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 

Redovisning av erhållet partistöd 2018 med granskningsintyg från 

Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna inlämnad redovisning av erhållet partistöd med 

granskningsintyg för 2018 avseende Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna



Tanums kommun Protokoll 14 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 90 KS 2019/0128-940 

Utbetalning av partistöd 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015, § 101 om regler för 

partistöd. Enligt reglerna ska partierna årligen lämna in en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet föregående år använts för ändamål som 

anges i 2 kap. 9 § första stycket i kommunallagen. 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 13 % av det 

prisbasbelopp som gäller året före det år utbetalningen ska ske, per parti och 

år, ett mandatstöd och ett utbildningsstöd. Mandatstödet motsvarar 

grundstödet multiplicerat med antalet mandat i kommunfullmäktige, per år. 

Utbildningsstödet är 700 kronor multiplicerat med antalet mandat i 

kommunfullmäktige, per år. 

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor. För 2019 blir då grundstödet 

6000 kronor per part. 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport för 2018 

har lämnats in av Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, 

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna. 

Beslutsunderlag 

Uträkning av partistöd 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utbetala 86 400 kronor i partistöd för 2019 till Moderaterna i Tanum, 

att utbetala 12 700 kronor i partistöd för 2019 till Miljöpartiet i Tanum, 

att utbetala 59 600 kronor i partistöd för 2019 till Centerpartiet i Tanum, 

att utbetala 26 100 kronor i partistöd för 2019 till Liberalerna i Tanum, 



Tanums kommun Protokoll 15 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

att utbetala 12 700 kronor i partistöd för 2019 till Kristdemokraterna i 

Tanum, 

att utbetala 19 400 kronor i partistöd för 2019 till Vänsterpartiet i Tanum, 

att utbetala 66 300 kronor i partistöd för 2019 till Socialdemokraterna i 

Tanum och 

att utbetala 39 500 kronor i partistöd för 2019 till Sverigedemokraterna i 

Tanum. 

Beslutet skickas till 

Gruppledarna för kännedom 

Ekonomi- och utvecklingsavdelningen för utbetalning



Tanums kommun Protokoll 16 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 91 KS 2019/0030-940 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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 borgensförbindelser som beslutats 

av kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Ekonomi- och utvecklingsavdelningen



Tanums kommun Protokoll 17 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 92 KS 2019/0124-903 

Anmälan av representation för 2018, 
kommunstyrelsens verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens representation från föregående år ska anmälas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2019 

Representation inom kommunstyrelsens verksamhet under 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att efter anmälan lägga representationen till handlingarna



Tanums kommun Protokoll 18 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 93 KS 2019/0195-941 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett 

medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje 

år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Detsamma gäller för medborgarförslag som ska beslutas i fullmäktige. 

I nämndernas gemensamma reglemente framgår att nämnden två gånger per 

år ska redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det 

att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om 

anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över obesvarade medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna



Tanums kommun Protokoll 19 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 94 KS 2019/0194-941 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

TN 2018/0151-351 

Medborgarförslag om stationära cykelpumpar i Fjällbacka 

ON 2018/0393-732 

Medborgarförslag om förflyttning av utegymmet på Fjällbacka service 

ON 2018/0292-730 

Medborgarförslag om att ordna turer med minibuss till närliggande 

livsmedelsaffärer för boende på Kalkåsliden 

TN 2018/0149-351 

Medborgarförslag om omstrukturering av hållplats vid Tanums 

järnvägsstation 

TN 2018/0150-351 

Medborgarförslag om att iordningsställa gång- och cykelvägen nedanför 

kyrkogården i Grebbestad 

KS 2017/0636-267 

Medborgarförslag om aktivitetsgym utanför Hedegården, Tanumshede 

KS 2018/0412-442 

Medborgarförslag om busshållplatser vid Riksvägen i Tanumshede 

KS 2018-0479-600 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2019 

Bevarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna



Tanums kommun Protokoll 20 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 95 KS 2019/0196-941 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett 

medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje 

år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över obesvarade motioner 

Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna



Tanums kommun Protokoll 21 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 96 KS 2019/0168-976 

Information från Fyrbodal, direktionsmöte 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund 

muntligen och genom protokollet ”direktionsmötet i korthet 4 februari 

2019”. 

Beslutsunderlag 

Direktionsmötet i korthet 4 februari 2019 med bilaga Val av ledamöter 

Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka för informationen



Tanums kommun Protokoll 22 (27) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 97 

Information från räddningstjänstutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänstutskottet hade möte den 5 mars 2019. Räddningsutskottets 

ordförande informerar kommunstyrelsen från utskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka för informationen



 

 Tanums kommun Protokoll 23 (27) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-03-13  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

KS § 98  

Information från folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får muntlig information från Folkhälsorådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen



 

 Tanums kommun Protokoll 24 (27) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-03-13  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

KS § 99  

Information från brottsförebyggande rådet 

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet har inte haft något möte sedan förra 

kommunstyrelsen. Brottsförebyggande rådets ordförande informerar 

kommunstyrelsen vad som är på gång. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen



 

 Tanums kommun Protokoll 25 (27) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-03-13  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

KS § 100  

Information från Samordningsförbundet väst 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet väst har inte haft något möte sedan senaste 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga ärendet till handlingarna



 

 Tanums kommun Protokoll 26 (27) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-03-13  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

KS § 101 KS 2019/0066-941 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor 

  

Avtal 

Nr 6-20 

  

Serveringstillstånd 

Nr 4-7 

  

Räddningstjänsten  

Nr 39-56 

  

Övrigt  

Nr 2-3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara delegationsbesluten anmälda



 

 Tanums kommun Protokoll 27 (27) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-03-13  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

KS § 102 KS 2019/0160-162 

Information om kommunens ansvar vid krisberedskap 
och civilt försvar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna har ett ansvar under höjd beredskap och krig. 

Säkerhetssamordnaren i Strömstads kommun, Peter Dafteryd, 

informerar kommunstyrelsen om dess ansvar under höjd beredskap och 

krig.  

Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att tacka för informationen  


