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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-09-16 
Datum då anslaget sätts upp 2019-09-24 
Datum då anslaget tas ned 2019-10-16 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
Underskrift  

 Sofia Reimbert 
  
 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Matsalen i Tanumskolan, kl 18.30–19.35 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef 

Reimbert, Sofia, Sekreterare 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 23 september 2019, klockan 15.00 
Paragrafer 93–107 
  
Sekreterare  

 Sofia Reimbert 
  
Ordförande  

 Ann-Marie Olofsson 
  
Justerare  

 Lisbeth Hansson Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Ann-Marie Olofsson, Ordförande (C) 
Claes G Hansson, Vice ordförande (M) 
Ronny Larsson, Andre vice ordförande (S) 
Liselotte Fröjd (M) 
Hans Schub (M) 
Lennart Larson (M) 
Ida Östholm (M) 
Alf Johansson (M) 
Agne Andrésen (M) 
Lisbeth Hansson (M) 
Ulf Bertilsson (M) 
Karolina Aronsson Tisell (C) 
Clas-Åke Sörkvist (C) 
Håkan Elg (C) 
Lars Olrog (C) 
Roger Wallentin (C) 
Benny Svensson (L) 
Jan Olsson (L) 
Louise Thunström (S) 
Oskar Josefsson (S) 
Ida Jakobsson (S) 
Gunilla Palm (S) 
Ann-Christin Antonsson (S) 
Ramona Cully (S) 
Annette Hellberg (V) 
Michael Halvarsson (MP) 
Kristina Borg (SD) 
Lars-Erik Borg (SD) 
Roar Olsen (SD) 
Rolf Trohne (SD) 
Christian Askros (SD) 
Ingrid Klingspor (M), tjänstgörande ersättare 
Catarina Bertilsson (M), tjänstgörande ersättare 
Anders J Fogelmark (M), tjänstgörande ersättare 
Kerstin Fransson (C), tjänstgörande ersättare 
Christian Mattsson (L), tjänstgörande ersättare 
Anna-Lena Karlsson (KD), tjänstgörande ersättare 
Ronny Kallin (S), tjänstgörande ersättare 
Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare 
Andreas Johansson (V), tjänstgörande ersättare 
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Innehåll 
Ärende Sida 
Val av justerare 4 

Medborgarförslag om att det på Resö saknas lekplats, soptunnor på badplatserna, fler offentliga 
toaletter på badplatserna och parkbänkar 5 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg Gerlesborgsskolan - Brygge 6 

Motion från socialdemokraterna (S) om förbättrad tillgänglighet 7 

Motion från socialdemokraterna (S) om reviderad flaggpolicy 8 

Svar på motion från Ida Jakobsson (S) om att skoldagen ska vara mobilfri 9 

Svar på motion från Ronny Kallin (S) om prenumeration på protokoll 11 

Folkhälsorådets utvecklingsområden 12 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 14 

Meddelande om ny röstsammanräkning efter May Hedström (SD), ny ledamot Christian Askros (SD) 15 

Meddelande om ny röstsammanräkning efter Gobben O Haugland (SD), ny ledamot i 
kommunfullmäktige Kristina Borg (SD) 16 

Val efter Gobben O Haugland (SD) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen, Arne Joelssons minnesfond och valnämnden, huvudman i sparbanken Tanum 
samt borgerlig begravningsförrättare 17 

Verksamhetsplan för Samverkande överförmyndare 2019-2020, meddelande 19 

Avsägelse och val efter Håkan Linder (S) som ledamot i omsorgsnämnden, ersättare i 
kommunfullmäktige 20 

Interpellation gällande motiv till beslutet om planbesked för Tanum Kuseröd 1:111, 1:112, 1:12 21 
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KF § 93  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström (S) och Lisbeth Hansson (M) valdes att justera 
protokollet.  
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KF § 94 KS 2019/0483-560 

Medborgarförslag om att det på Resö saknas lekplats, 
soptunnor på badplatserna, fler offentliga toaletter på 
badplatserna och parkbänkar 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att det på Resö saknas lekplats, soptunnor på 
badplatserna, fler offentliga toaletter på badplatserna och parkbänkar har 
lämnats in till Tanums kommun. 
  
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 5 juni 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
kommunstyrelsen  
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KF § 95 KS 2019/0494-351 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg 
Gerlesborgsskolan - Brygge 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Gerlesborgsskolan 
och Brygge har lämnats in till kommunen. 
  
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Gerlesborgsskolan daterad 
12 juni 2019 
e-postmeddelande daterat14 juni 2019 
Tjänsteskrivelse daterat 26 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges beslutar 
  
att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen  



 

 Tanums kommun Protokoll 7 (21) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2019-09-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 96 KS 2019/0582-735 

Motion från socialdemokraterna (S) om förbättrad 
tillgänglighet 

Sammanfattning av ärendet 
En motion om förbättrad tillgänglighet har lämnats in. 
  
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad 27 augusti 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 4 september 2019 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KF § 97 KS 2019/0583-910 

Motion från socialdemokraterna (S) om reviderad 
flaggpolicy 

Sammanfattning av ärendet 
En motion om reviderad flaggpolicy har lämnats in till kommunen. 
  
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad 27 augusti 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 4 september 2019 

Yrkanden 
Yrkande 
Ramona Cully (S) yrkar bifall till beredningsförslaget 
Rolf Trohne (SD) yrkar avslag på motionen 
Benny Svensson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget 
Christian Askros (SD) yrkar avslag på motionen 
Liselotte Fröjd (M) yrkar bifall till beredningsförslaget 
Ronny Larsson (S) yrkar bifall till beredningsförslaget 
Ida Jakobsson (S) yrkar bifall tillberedningsförslaget 
Karolina Aronsson Tisell (C) yrkar bifall tillberedningsförslaget 
Louise Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget 
Michael Halvarsson (MP) yrkar bifall tillberedningsförslaget 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KF § 98 KS 2018/0260-941 

Svar på motion från Ida Jakobsson (S) om att 
skoldagen ska vara mobilfri 

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 
Kommunstyrelsens beslut den 28 augusti 2019, § 197 
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Yrkanden 
Yrkande 
Ida Jakobsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet 
Ida Östholm (M) yrkar bifall till beredningsförslaget 
  
Yttrande 
Ronny Larsson (S) yttrar sig 
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget. 
  
Votering begärd och ska genomföras. 
Ordförande förklarar tänkt omröstningsordning. Kommunfullmäktige 
godkänner omröstningsordningen. 
Ja-röst för beredningsförslaget 
Nej-röst för bifall till motionen  
  
Omröstningen genomförs genom namnupprop. 

Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen om en mobilfri skoldag 

Reservationer 
Ida Jakobsson, Ronny Larsson, Louise Thunström, Oskar Josefsson, Ronny 
Kallin, Gunilla Palm, Birgit Ekholm, Ann-Christine Antonsson och Ramona 
Cully, samtliga socialdemokraterna, reserverar sig skriftligen mot beslutet, 
bilaga.  



Kommunfullmäktige 16 september 2019 Upprops- och voteringslista

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 

JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Ann-Marie Olofsson C Ordförande x x

Claes G Hansson M 1:e vice ordförande x x

Ronny Larsson S 2:e vice ordförande x x

Liselotte Fröjd M Ledamot x x

Hans Schub M Ledamot x x

Lennart Larson M Ledamot x x

Ida Östholm M Ledamot x x

Alf Johansson M Ledamot x x

Birgitta Nilsson M Ledamot x Anders J Fogelmark x

Agne Andrésen M Ledamot x x

Lisbeth Hansson M Ledamot x x

Ulf Bertilsson M Ledamot x x

Kristina Frigert M Ledamot x Ingrid Klingspor x

Rosita Jansson M Ledamot x Catarina Bertilsson x

Karolina Aronsson Tisell C Ledamot x x

Clas-Åke Sörkvist C Ledamot x x

Håkan Elg C Ledamot x x

Lars Olrog C Ledamot x x

Roger Wallentin C Ledamot x x

Kajsa Mattsson C Ledamot x

Karl-Erik Hansson C Ledamot x Kerstin Fransson x

Benny Svensson L Ledamot x x

Jan Olsson L Ledamot x x

Linnea Hedemyr-Litmanen L Ledamot x Christian Mattsson x

Berndt Hansson KD Ledamot x Anna-Lena Karlsson x

Omröstning § 98 Ärendenr ÄrendenrNärvarande



Namn Parti Uppdrag Närvarande Ersättare i tjänst Omröstning § 80§ 98 Ärendenr Ärendenr

JA NEJ JA NEJ AvstårJA NEJ AvstårJA NEJ Avstår

Louise Thunström S Ledamot x x

Oskar Josefsson S Ledamot x x

Ida Jakobsson S Ledamot x x

Roger Friberg S Ledamot x Ronny Kallin x

Gunilla Palm S Ledamot x x

Magnus Roessner S Ledamot x Birgit Ekholm x

Ann-Christin Antonsson S Ledamot x x

Ramona Cully S Ledamot x x

Annette Hellberg V Ledamot x x

Gunilla Eitrem V Ledamot x Andreas Johansson x

Michael Halvarsson MP Ledamot x x

Kristina Borg SD Ledamot x x

Lars-Erik Borg SD Ledamot x x

Roar Olsen SD Ledamot x x

Rolf Trohne SD Ledamot x x

Christian Askros SD Ledamot x x

Ingrid Klingspor M Ersättare x

Catarina Bertilsson M Ersättare

Anders J Fogelmark M Ersättare

Lars Erik Johansson M Ersättare

Johan Hultberg M Ersättare

Urban Jansson M Ersättare

Magnus Aronsson C Ersättare

Peter Adlersson C Ersättare

Linda Hermansson C Ersättare

Kerstin Fransson C Ersättare

Lotta Långström L Ersättare

Christian Mattsson L Ersättare

Anna-Lena Karlsson KD Ersättare

Anders Kristensson KD Ersättare

Ronny Kallin S Ersättare



Namn Parti Uppdrag Närvarande Ersättare i tjänst Ärendenr Ärendenr Ärendenr

JA NEJ JA NEJ AvstårJA NEJ AvstårJA NEJ

Birgit Ekholm S Ersättare

Glenn Sandsten S Ersättare

Lisbet Axelsson Johansson S ERsättare

Håkan Linder S Ersättare

Andreas Johansson V Ersättare

Fredrik Forsström V Ersättare

Berta Valenzuela MP Ersättare

Michael Norlind MP Ersättare

Vakant SD Ersättare

Vakant SD Ersättare

Summa 26 14



Reservation mot kommunfullmäktiges beslut på motionen om mobilfri skola. 

KS 2018/0260-941 

. 

 Den borgerliga majoriteten i kommunen menar att en mobiltelefon inte är ett störande 

moment i skolan och att arbetsmiljön inte är något en politiker ska lägga sig i. 

Båda dessa påståenden är felaktiga eftersom det är vetenskapligt bevisat att mobiltelefonen är 

ett störande moment och minskar elevernas koncentration. Samt att arbetsmiljön i allra högsta 

grad är något politikerna ska lägga sig i eftersom det är vi som är huvudmän och ytterst 

ansvariga över arbetsmiljön.  

Vi ville med denna motionen gå före som dom vuxna i rummet och se till att alla elever ska få 

en bra arbetsmiljö. För att garantera en likvärdighet mellan skolorna bör politikerna dra 

riktlinjen och ge rektorerna det stöd de behöver för att förbjuda mobiler under skoldagen så 

som dom tycker passar sin verksamhet bäst. Detta för att göra arbetsmiljön mindre stressande 

för elever och lärare. 

Vi kan till och med läsa i underlaget till beslutet att en elev tycker det är skönt att slippa 

”passa” mobiltelefonen.  

Men eftersom den borgerliga majoriteten i Tanums kommun inte ens vill förbjuda porr och 

våldsamma sidor på kommunens egna verktyg som t.ex. elevernas iPads är deras beslut om 

mobiltelefonen föga förvånande. 

Av Ida Jakobsson för Socialdemokraterna 
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KF § 99 KS 2019/0276-900 

Svar på motion från Ronny Kallin (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.  

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 55, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

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 beslut den 28 augusti 2019, § 206 

Yrkanden 
Ronny Kallin  (S) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla motionen 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunkansliet  
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KF § 100 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: 

Jämlik 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  
Kommunstyrelsens protokoll den 28 augusti 2019, § 207 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta folkhälsorådets prioriterade utvecklingsområden att ingå i 
folkhälsoplanen och för det lokala folkhälsoarbetet. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsostrategen 
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KF § 101 KS 2019/0568-940 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 

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 

Kommunfullmäktige är överens om att flytta mötet i februari 2020 till 24/2. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 
inklusive stoppdagar för handlingar. 

Kalenderbild över sammanträdesdagarna 2020 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020: 
20/1, 24/2, 23/3, 20/4, 25/5, 22/6, 21/9, 26/10 och 30/11 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom 



Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
2020 och stoppdatum för ärenden 

Sammanträdesdag Stoppdatum för 
ärenden 
Anmälda i W3D3 
klockan 08.00 

Anmärkning 

Ks 11 december 2019 

Kf  20 januari 2 januari 

Ks 29 januari 

Kf 24 februari 

15 januari 

4 februari 

Ks 4 mars 

Kf  23 mars 

19 februari 

4 mars 
Ks 1 april 

Kf 20 april 

18 mars 

1 april 

Bokslut/årsredovisning 
Budgetuppföljning februari 

Bokslut/årsredovisning 
KS 6 maj 
Kf 25 maj 

22 april 

6 maj 
Ks 3 juni 

Kf 22 juni 

20 maj 

3 juni 

Delår 1 (per 30 april) 
kompletteringsbudget 

Delår 1 (per 30 april) 
kompletteringsbudget 

Ks 24 juni 

KS 2 september 

Kf 21 september 

10 juni 

19 augusti 

2 september 

Budgetuppföljning 30 juni 

Ks 7 oktober 

Kf 26 oktober 

23 september 

7 oktober 

Delår 2 (per 31 augusti) 

Delår 2 (per 31 augusti) 

Ks 4 november 

Kf 30 november 

21 oktober 

4 november 

Budget 2019 

Budget 2019 
Ks 9 december 
Kf januari 2021 

25 november Budgetuppföljning oktober 
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KF § 102 KS 2019/0437-111 

Meddelande om ny röstsammanräkning efter May 
Hedström (SD), ny ledamot Christian Askros (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen meddelar i protokoll daterad den 28 juni 2019 om ny ledamot 
efter May Hedström (SD). Ny ledamot Christian Askros (SD). 
 
 
Någon ny ledamot kunde inte utses 

Beslutsunderlag 
Protokoll från länsstyrelsen daterat 28 juni 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga beslutet till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Akten 
Personalkontoret 
Troman  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2019-09-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 103 KS 2019/0496-111 

Meddelande om ny röstsammanräkning efter Gobben 
O Haugland (SD), ny ledamot i kommunfullmäktige 
Kristina Borg (SD)  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen meddelar i protokoll från 28 juni 2019 om ny 
röstsammanräkning efter Gobben O Haugland (SD). Ny ledamot i 
kommunfullmäktige blir Kristina Borg (SD) 
  
Någon ny ersättare kunde inte utses. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från länsstyrelsen daterat 28 juni 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga meddelandet till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Akten 
Personalkontoret 
Troman  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2019-09-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 104 KS 2019/0496-111 

Val efter Gobben O Haugland (SD) som ny ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, 
Arne Joelssons minnesfond och valnämnden, 
huvudman i sparbanken Tanum samt borgerlig 
begravningsförrättare 

Sammanfattning av ärendet 
Gobben O Haugland (SD) lämnade den 17 juni 2019 in en avsägelse 
gällande alla politiska uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 
2019, § 92 att entlediga Gobben O Haugland från samtliga uppdrag. 
  
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i arvodeskommittén och 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 16 juni 2019, § 92 
Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2019 
Valberedningens presidiums beslut den 2 september 2019, § 8 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att till ny huvudman i sparbanken Tanum efter Gobben o Haguland (SD) 
utse Roar Olsen (SD) för resterade del av mandatperioden 2017-2021, 
  
att till ny borgerlig begravningsförrättare efter Gobben O Haugland (SD) 
utse Rolf Trohne (SD) för resterade del av mandatperioden 2019-2022, 
  
att till ny ledamot i valnämnden efter Gobben O Haugland (SD) utse Rolf 
Trohne (SD)  för resterade del av mandatperioden 2019-2022, 
  
att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Gobben O Haugland 
 (SD) utse Christian Askros (SD) för resterade del av mandatperioden 2019-
2022, 
  
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Christian Askros 
(SD) utse Roar Olsen (SD) för resterande del av mandatperioden 2019-2022 
  
att till ny ledamot i Arne Joelssons minnesfond efter Gobben O Haugland 
(SD) utse Christian Askros (SD) för resterade del av mandatperioden 2019-
2022, 
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att till ny ersättare i Arne Joelssons minnesfond efter Christian Askros (SD) 
utse Roar Olsen (SD) för resterande del av mandatperioden 2019-2022 
  
att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Gobben O Haugland (SD) utse 
Roar Olsen (SD) för resterade del av mandatperioden 2019-2022, 
  
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Roar Olsen (SD) utse Rolf 
Trohne (SD) för resterade del av mandatperioden 2019-2022 

Beslutet skickas till 
Valda ledamöter och ersättare 
Troman 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sparbanken Tanum 
Kommunsekreteraren 
Personalkontoret  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2019-09-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 105 KS 2019/0552-116 

Verksamhetsplan för Samverkande överförmyndare 
2019-2020, meddelande 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkande överförmyndare har tagit fram en verksamhetsplan för 2019-
2020.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan samverkande överförmyndare daterad 21 maj 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga ärendet till handlingarna  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2019-09-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 106 KS 2019/0581-111 

Avsägelse och val efter Håkan Linder (S) som ledamot i 
omsorgsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Linder (S) har den 27 augusti 2019 skickat in en avsägelse gällande 
samtliga politiska uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 27 augusti 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 2 september 2019 
Valberedningens presidiums beslut den 2 september 2019, § 9 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att entlediga Håkan Linder (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, och att hos länsstyrelsen begära ny 
röstsammanräkning efter Håkan Linder (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, 
  
att till ny ledamot i omsorgsnämnden efter Håkan Linder (S) utse Tyrone 
Andersson (S) för resterande del av mandatperioden 2019-2022, och 
  
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Tyrone Andersson (S) utse 
Glenn Sandsten (S) för resterade del av mandatperioden 2019-2022 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Berörda politiker 
Omsorgsnämnden 
Troman 
Personalkontoret  
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KF § 107 KS 2019/0611-313 

Interpellation gällande motiv till beslutet om 
planbesked för Tanum Kuseröd 1:111, 1:112, 1:12 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Halvarsson (MP) skickade den 9 september 2019 in en 
interpellation om motiv till planbesked för Tanum Kuseröd 1:111. 1:112 och 
1:12 ställd till kommunalrådet. 
  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning framgår, bland annat, att ett svar 
på en interpellation ska vara skriftligt. Vidare står det i arbetsordningen att 
en interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 
  
Något svar på interpellationen har ännu inte lämnats in. 

Beslutsunderlag 
Interpellation med bilaga  
Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2019 

Yrkanden 
Michael Halvarsson (MP) yttrar sig. 
Ronny Larsson (S) yttrar sig 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att interpellationen är väckt, och 
  
att svar på interpellationen lämnas vid kommunfullmäktige den 28 oktober 
2019 
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