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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-05-29 
Datum då anslaget sätts upp 2019-06-05 
Datum då anslaget tas ned 2019-06-27 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
Underskrift  

 Sofia Reimbert 
  
 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Tjurpannan, Tedacthuset, kl 08.30–12.30 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef 

Marie-Louise Svensson, Sekreterare 
Ulf Ericsson, Kommunchef, § 135-164 
Linus Johnson, Exploateringsingenjör, § 150 
Agneta Andersson, HR-chef, § 153 
Gunnar Ohlén, Räddningschef, § 153 
Björn Berntsson, VD Tanums Bostäder AB, § 151 
Christina Lörnemark, Miljöchef, § 149 
Simon Bystedt, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 157 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 135–164 
  
Sekreterare  

 Marie-Louise Svensson 
  

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) 
Gobben O Haugland (SD), Närvarande § 141-164 
Berndt Hansson (KD), tjänstgörande ersättare för Gobben O 
Haugland § 139-140 
Ingrid Almqvist (S), tjänstgörande ersättare för Oskar Josefsson § 
139-164 
Ann-Christin Antonsson (S), tjänstgörande ersättare för Oskar 
Josefsson § 135-138 

  
Ersättare 
 
 
 
Insynsplats 
 

Clas-Åke Sörkvist (C), ersättare 
Berndt Hansson (KD), ersättare § 141-164 
Ann-Christin Antonsson, ersättare §139-164 
 
Michael Halvarsson (MP) 
Jonas Pettersson (V) 
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KS § 135  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström (S) valdes att justera protokollet  
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KS § 136 KS 2019/0168-976 

Information från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund. Bland 
annat genom direktionsmötet i korthet daterat 7 maj 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att tacka för informationen  
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KS § 137 KS 2019/0408-903 

Delårsbokslut januari - april 2019 från nämnder och 
styrelser 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen beräknas göra ett resultat på 5,4 mkr vilket är 10,0 mkr sämre 
än budget. Nämnderna beräknas överskrida budgeten med 11,1 mkr 
samtidigt som finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 1,1 mkr. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Kommunen beräknas göra ett resultat på 5,4 mkr vilket är 10,0 mkr sämre 
än budget. Nämnderna beräknas överskrida budgeten med 11,1 mkr 
samtidigt som finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 1,1 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019 
Delårsrapport för Tanums kommun per den 30 april 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar  
  
att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budget 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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KS § 138 KS 2019/0002-923 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för 
kommunstyrelsen januari-april 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och utvecklingskontoret har tagit fram förslag till ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 
perioden 1 januari till 30 april 2019. 

Beslutsunderlag 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari till april för 
kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att lägga rapporten till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 9 (42) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2019-05-29  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KS § 139 KS 2019/0377-923 

Kompletteringsbudget 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2019.  
Verksamhetsförändringar ökar kostnaderna i kompletteringsbudget 2019 
med 5,7 mkr. Resultatet i kompletteringsbudget uppgår till 9,7 mkr vilket är 
5,7 mkr lägre än jämfört med årsbudget. 
  
Investeringsbudgeten i årsbudget 2019 uppgick till 196,4 mkr. I 
kompletteringsbudget 2019 ökar investeringarna med 12,7 mkr.  
  
Ärendet behandlades i kommunala samverkansgruppen (KSG) den 16 maj 
2019. De fackliga företrädarna hade inget att invända mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2019 
Kompletteringsbudget 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa förslag till kompletteringsbudget för 2019 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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KS § 140 KS 2019/0409-923 

Budgetanvisningar 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har upprättat förslag till anvisningar för budget 2020.  I 
förslag till anvisningar för budget 2020 har nämndernas ramar räknats upp 
avseende ökade lönekostnader med 3,0 procent samt prisökningar med 2,4 
procent. Detta innebär att pris- och löneökningar sammantaget beräknas öka 
kostnaderna med cirka 21,9 mkr. 
  
Barn och utbildningsnämndens ram ökar med 2,0 mkr avseende ökat barn- 
och elevantal i barnomsorg och skola. Omsorgsnämndens ram ökas med 3,7 
mkr avseende volymökning inom äldreomsorgen. 
  
Resursberäkning för 2020/2021 visar på att det finns ett behov av att sänka 
kommunens kostnader. Kostnader för uppräkning av priser och löner, 
volymförändringar samt avskrivningar och räntor ökar mer än intäkter från 
skatteintäkter och statsbidrag. I budgetförutsättningarna för 2020 ligger 
därför ett effektiviseringskrav på cirka 1 procent, vilket motsvarar 10,0 
mkr.  
  
Beslut om definitiva ramar tas under hösten. De preliminära ramarna kan då 
ändras utifrån exempelvis ändrade statsbidrag, ökade eller minskade 
skatteintäkter, omprioritering mellan nämnder med mera. 
  
Ärendet behandlades i kommunala samverkansgruppen den 16 maj 2019. 
De fackliga företrädarna hade inget att invända mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2019 
Budgetanvisningar 2020 

Yrkanden 
Karl-Erik Hansson (C), Hans Schub (M), Benny Svensson (L) och Roger 
Wallentin (C) yrkar bifall till beredningsförslaget 
Louise Thunström (S) och Gobben O Haugland (SD) yrkar tillägga att barn- 
och utbildningsnämnden ska undantas från effektiviseringskravet 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på beredningsförslaget och tilläggsyrkandet var för sig 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta budgetanvisningar 2020 

Reservationer 
Louise Thunström (S) reserverar sig skriftligen och Gobben O Haugland 
(SD) muntligen mot beredningsförslaget 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  



 

 

 

Socialdemokraterna Tanum 
Reservation punkt 6 

KS 2019/0409-923 

 

 

Vi reserverar oss mot effektiviseringskravet på 10 mkr i budget 2020 

 

Socialdemokraterna har under flera år påpekat vikten av att inte använda tillfälliga medel i 

reguljär verksamhet samt att verksamheterna behöver genomlysas i syfte att komma i 

ekonomisk balans genom effektivare organisationer. Detta utan genomslag hos den borgerliga 

majoriteten vilket vi ser konsekvenserna av nu. 

 

Vi vill dock inför 2020 undanta Barn och- utbildningsnämnden sparkravet på ca 4 mkr. 

 

Detta med anledning av att Socialdemokraternas initiativ äntligen fått bifall i Barn och- 

utbildningsnämnden, vilket innebär att nämndens verksamheter ska genomlysas med start i 

september 2019. Nämnden har också tagit beslut om, efter yrkande från Socialdemokraterna, 

att inte lägga ut tidigare års överskott på verksamheterna. 

 

Sammanlagt är målet att Barn och utbildningsnämnden ska minska sina kostnader med 4,4 

mkr under 2019.  

 

Med tanke på det och för att kunna garantera bra undervisning för eleverna så vill vi inte 

stressa fram ytterligare spar under 2020. 

 

Barn och utbildningsnämnden står på grund av bristande politiskt ledarskap under många år, 

inför stora utmaningar, både vad gäller kvalitet och ekonomi. Vi vill rätta till det, dock inte 

kortsiktigt och fort och utan hänsyn tagen till elever och personal. 

 

 

För Socialdemokraterna i Tanum 

Louise Thunström  
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KS § 141 KS 2019/0003-903 

Finansrapport januari - april 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Finansrapport ska upprättas och lämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige varje tertial, enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen 
antagit för likviditetsförvaltning och finansiering.  
  
Finansrapport för perioden januari till april har upprättats. Kommunens 
medelränta på låneskulden uppgår till 2,36 %. Under perioden har 
kommunens låneskuld till kreditinstitut ökat med 35 mkr. Avstämning visar 
att kommunen följer riktlinjerna enligt finanspolicyn 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2019 
Finansrapport för perioden januari till april 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga finansrapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Akten  
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KS § 142 KS 2018/0109-664 

Svar på medborgarförslag om ny konsthall i 
Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 
  
Ett medborgarförslag som innebär att en del av den gamla brandstationen 
blir en konsthall har skickats in till kommunen. 
  
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2018 att 
överlämna medborgarförslaget till ekonomi- och utvecklingskontoret för 
beredning och förslag till beslut. 
  
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom kultur- och fritidschef 
Birgitta Sparre inkommit med yttrande den 14 april 2019 i vilket man ställer 
sig positiv till medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2018 
Kommunstyrelsens beslut den 30 maj 2018, § 121 
Tjänsteyttrande från kultur och fritidschefen daterat 10 april 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att återremittera ärendet till kommunchefen för ytterligare beredning 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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KS § 143 KS 2018/0699-910 

Svar på motion från Miljöpartiet Tanum (Michael 
Halvarsson) och Vänsterpartiet Tanum (Gunilla Eitrem) 
om att stärka hållbarhetsarbetet med en kommunal 
miljöstrateg 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Eitrem (V) och Michael Halvarsson (MP) har lämnat in en motion 
om att stärka hållbarhetsarbetet i Tanums kommun genom att skapa en tjänst 
som miljöstrateg. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 
översända ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
  
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 januari 2019 att 
överlämna motionen till kommunchefen för beredning och förslag till 
beslut. 
  
Vid sitt sammanträde den 13 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att 
ta fram ett miljö- och klimatstrategiskt dokument för Tanums kommun. 
Frågan om organisation för miljö- och klimatarbetet och ett eventuellt 
inrättande av en funktion som miljöstrateg kommer att behandlas inom 
ramen för kommunens arbete med det miljö- och klimatstrategiska 
dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2019, § 3 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018, § 149 
Motion daterad 15 november 2018 

Yrkanden 
Roger Wallentin (C) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anse motionen besvarad då frågan om organisation för miljö- och 
klimatarbetet och ett eventuellt inrättande av en funktion som miljöstrateg 
kommer att behandlas inom ramen för kommunens arbete med det miljö- 
och klimatstrategiska dokumentet 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställarna  
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KS § 144 KS 2019/0121-800 

Svar på medborgarförslag om klimatfrågor 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om klimatfrågor behandlades av kommunfullmäktige 
den 18 februari 2019, § 16.  
  
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.  
  
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den13 mars 2019 att 
överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning och förslag 
till beslut. 
  
Vid sitt sammanträde den 13 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att 
ta fram ett miljö- och klimatstrategiskt dokument för Tanums kommun. 
De frågor som medborgarförslaget innehåller kommer att behandlas i det 
miljö- och klimatstrategiska arbetet som Tanums kommun påbörjat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2019 
Medborgarförslag om klimatfrågor 
Kommunstyrelsens beslut 13 mars 2019, § 86 
Kommunfullmäktiges Beslut 18 februari 2019, § 16 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anse medborgarförslaget besvarat då de klimatfrågor som framförs i 
medborgarförslaget om klimatfrågor kommer att behandlas inom ramen för 
kommunens arbete med det miljö- och klimatstrategiska dokumentet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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KS § 145 KS 2019/0105-950 

Svar på 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 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2019 att 
överlämna motionen till kommunchefen för beredning och förslag till 
beslut. 
  
Den symbol och logotyp som Tanums kommun idag använder är beslutade 
av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 7 maj 1991. 
  
En ändring som innebär ett byte av logotype så att kommunvapnet även 
används som logotype innebär stora kostnader. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat att en större översyn av 
användandet av kommunens logotype och kommunvapnet behöver göras 

Beslutsunderlag 
Motion om kommunens logotype 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 februari 2019, § 17 
Kommunstyrelsen protokoll den 13 mars 2019, § 85 
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019 

Beslutsgång 
Ajournering begärs kl 10.35-10.40 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anse motionen besvarad 

Beslutet skickas till 
Clas-Åke Sörkvist 
Kommunfullmäktige  
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KS § 146 KS 2019/0303-403 

Ett enat Bohuslän - Överenskommelse inom projektet 
Vandringleder, utveckling av Bohusleden och 
Kuststigen 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har tagit på sig ett övergripande ansvar för 
regionens två större låglandsleder (Bohusleden och Kuststigen) och gett 
Västkuststiftelsen i uppdrag att vara samordnare för ett pilotprojekt gällande 
dessa leder. 
  
Ärendet gäller 

• Att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar 
och rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och 
kommunerna i Bohuslän.  

• Utse ansvarig kontaktperson för Tanums kommun gentemot 
huvudman Västkuststiftelsen 

• Utse en lokal hållbar organisation i kommunen kring utveckling, 
underhåll och skötsel av vandringsleder i Tanums kommun 

Kommunerna i Bohuslän har sedan 2014 samverkat för att stärka 
besöksnäringen utifrån avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän”. Sedan 2017 
har vandringsleder varit ett fokusområde för ”Ett enat Bohuslän” att 
samverka kring.  
  
Naturturism är en stark reseanledning till vårt område, både internationellt 
och nationellt, där vandring växer som aktivitet, med goda 
hållbarhetsaspekter. Utifrån att allt fler nyttjar våra vandringsleder krävs en 
god infrastruktur på och kring våra vandringsleder. Målet är välskötta 
vandringsleder med god markering och vägledning.   
  
Dessa förbättringar av lederna är inte bara viktiga för besöksnäringen utan 
skapar möjligheter även för kommunens invånare att uppleva naturen.  
För att nå målet och en fortsatt utveckling, krävs ett starkt samarbete mellan 
berörda aktörer och kommuner i Bohuslän. Dessutom krävs ett bra 
samarbete lokalt. 
  
Överenskommelsen föreslår en tydlig rollfördelning mellan nationell, 
regional och kommunal nivå 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 
Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklaren 
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Överenskommelse vandringsleder 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta ”Överenskommelse inom projektet Vandringsleder - utveckling av 
Bohusleden och Kuststigen”   
  
att utse Daniel Monus, Parkarbetare, Fastighetsavdelningen till 
kontaktperson gentemot huvudman 
  
att utse följande funktioner till organisation för hållbara vandringsleder, 
kallad ”Tanums lokala vandringsgrupp”  

• Näringslivsutvecklare (sammankallande) 
• Parkchef, Fastighetsavdelningen 
• Parkarbetare, Fastighetsavdelningen 
• Turistchef, Tanum Turist 
• Mätingenjör, Gata/GIS avdelningen 

Beslutet skickas till 
Ulf Ericsson, kommunchef 
Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare  
Peo Johansson, teknisk chef 
Lena Westersund, parkchef 
Tony Jönsson, fastighetschef  
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KS § 147 KS 2019/0425-543 

VA-policy, aktualisering 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens VA-policy antogs av kommunfullmäktige den 27 mars 2017 § 
23. Syftet med policyn är att den ska vara vägledande vid alla kommunens 
VA-frågor så att vattenförsörjningen långsiktigt tryggas samt att spillvatten 
och dagvatten omhändertas på ett godtagbart sätt med hänsyn till 
människors hälsa och miljön. 
  
I policyn står att den bör aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod och 
att initiativ till detta tas i kommunstyrelsen. Med anledning av den nya 
mandatperioden bör därför en genomlysning och eventuell revidering av 
VA-policyn göras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2019 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår att VA-policyn avskaffas 
Hans Schub (M), Benny Svensson (L) föreslår bifall till beredningsförslaget 
Karl-Erik Hansson (C) föreslår att översynen av VA-policyn ska göras 
i samråd med berörda parter 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsförslaget, Karl-Erik Hanssons (C) och 
Louise Thunströms (S) förslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunchefen att göra en genomlysning av VA-policyn 

Reservationer 
Louise Thunström (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen  
Miljö- och byggnadsnämnden – för kännedom 
Tekniska nämnden – för kännedom  



 
 
Reservation punkt 12 
KS 2019/0425-543 
 
 
 
Vi reserverar oss mot beslutet om att aktualisera Tanums kommuns VA-policy. 
 
Vi anser att Kommunfullmäktige ska ta bort VA-policyn 
 
Miljö och Byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet, med myndighetsansvar 
och Kommunfullmäktige kan inte ta generella beslut som rör nämndens 
ansvarsområden. Varje ärende ska behandlas och prövas individuellt och beslut 
får inte fattas genom hänvisning till en policy. 
 
VA- policyn var tänkt som en vägledning och hjälp, men vi anser att den snarare 
är hämmande för kommunens utveckling och att den försvårar för enskilda 
kommuninvånare 
 
 
För Socialdemokraterna i Tanum 
Louise Thunström 
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KS § 148 KS 2019/0432-903 

Uppsägning av avtal med Europlan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vi sitt sammanträde den 27 januari 2016 att 
teckna ett avtal med Europlan rörande EU-tjänster. Genom avtalet erhöll 
Tanums kommun EU-service av olika slag, exempelvis bevakning av EU-
frågor samt information om nuvarande och kommande programområden 
från vilka kommuner kan söka finansiering för olika projekt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2019 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår tillägga att uppdra åt kommunchefen att hitta 
andra vägar för kommunens EU arbete 
  
Benny Svensson (L), Hans Schub (M) och Roger Wallentin (C) yrkar bifall 
till beredningsförslaget 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen 
antar detta. 
  
Ordföranden frågar på tilläggsförslaget och finner att kommunstyrelsen 
avslår detta. Votering begärs. 
  
Ordföranden redogör för omröstningsordningen: 
JA röst för att avslå tilläggsyrkandet 
NEJ röst för att bifalla tilläggsyrkandet 
  
Omröstnings genomförs med namnupprop 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja röster och 4 nej röster beslutar kommunstyrelsen att avslå 
tilläggsförslaget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att säga upp avtalet med Europlan från och med den 1 juli 2019 
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Reservationer 
Louise Thunström (S) och Gobben O Haugland (SD) reserverar sig 
muntligen mot beslutet  



Kommunstyrelsen 29 maj  2019 Upprops- och voteringslista

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 

JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Liselotte Fröjd M Ordförande x X

Roger Wallentin C 1:e vice ordförande x X

Louise Thunström S 2:e vice ordförande x X

Hans Schub M Ledamot x X

Lennart Larson M Ledamot x X

Karolina Aronsson Tisell C Ledamot x X

Karl-Erik Hansson C Ledamot x X

Benny Svensson L Ledamot x X

Oskar Josefsson S Ledamot x Ingrid Almqvist

Jan Andersson S Ledamot x X

Gobben O Haugland SD Ledamot x X

Birgitta Nilsson M Ersättare x

Ida Östholm M Ersättare x

Kajsa Mattsson C Ersättare x

Clas-Åke Sörkvist C Ersättare x

Jan Olsson L Ersättare x

Berndt Hansson KD Ersättare x

Ingrid Almqvist S Ersättare x X

Ann-Christin Antonsson S Ersättare x

Roar Olsen SD Ersättare x

Michael Halvarsson MP Insynsplats x

Jonas Pettersson V Insynsplats x

Berta Valenzuela MP Insynsplats, ersättare x

Gunilla Eitrem V Insynsplats, ersättare x

Summa 7 4

§ 148 Ärendenr ÄrendenrNärvarande
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KS § 149 KS 2019/0367-820 

Revidering av taxa för tillsyn och kontroll av folköl, 
tobaksvaror, receptfria läkemedel samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 kommer nya lagar som påverkar handläggningstiden och tillsyn 
av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
  
Ändringarna som föreslås innebär att handläggningstiden för anmälan av 
försäljning av tobaksvaror ändras från 4 timmar till 9 timmar och avgift för 
regelbunden tillsyn av tobaksvaror ändras från 2 timmar till 8 timmar. 
  
Avgiften för handläggning av anmälan av betydande förändring vad gäller 
tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror tas ut med 6 timmar. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 april 2019, § 99 bland annat 
att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för tillsyn och 
kontroll av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 23 april 2019, § 99 
Reviderad taxa reviderad taxa för tillsyn och kontroll av folköl, tobaksvaror, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019  

Yrkanden 
Karl-Erik Hansson (C), Hans Schub (M), Benny Svensson (L) och Gobben 
O Haugland (SD) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta reviderad taxa för tillsyn och kontroll av folköl, tobaksvaror, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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KS § 150 KS 2019/0411-210 

Köp av fastigheten Grebbestad 2:412 och 2:430 

Sammanfattning av ärendet 
Grebbestad 2:412 och 2:430 ligger just väster om hamnplanen i Grebbestad, 
vid Svinnäshalvöns rot längs Tage Wikströms gata. Fastighetsarealen för 
Grebbestad 2:412 är 7156 m2 och är bebyggd med av Båthall, lager, 
verkstad och kontor. Grebbestad 2:430 är 2078 m2 och består av två hallar, 
kontor och butik. Totalt innefattar fastigheterna byggnationer med totalt 3 
049 m2 ”uthyrbar area”. 
  
För kvarteret där fastigheterna ligger antogs en detaljplan 2010. Planens 
syfte vara att ändra den hamnanknutna småindustriverksamheten till 
bostäder, handel, kontor och vård samt att anordna en separat gångväg. 
Exploatering av den östra grannfastigheten har genomförts av säljaren. Inom 
Grebbestad 2:430 finns en uteplats/innegård inklusive en swimmingpool. 
Marken där dessa faciliteter är belägna är upplåtna till Grebbestad Hamn 
samfällighetsförening. I de mest västliga delarna av 2:412 finns en större yta 
upplåten till en gemensamhetsanläggning. Fastighetsindelningen är låst med 
anledning av gällande fastighetsplan (fastighetsindelningsbestämmelse). 
Byggrätten har analyserats och bedöms utgöra totalt ca 9 000 m2 BTA 
varav ca 5 400 m2 BTA med möjlighet att bygga ”Centrumverksamhet: 
bostäder/handel/kontor/vård (öppenvårdsmottagning)” samt 3600 m2 med 
möjlighet att bygga ”Centrumverksamhet: bostäder/handel/kontor)”. 
Området är således flexibelt vad gäller möjlig användning och skulle 
exempelvis kunna inrymma ett omsorgsboende. 
  
Den värdering som tagits fram av kommunen och genomförts av 
auktoriserade värderare vid CBRE anger byggrättsvärden om 5 000 
kr/m2BTA för ändamålet bostad - bostadsrätt och 1 500 kr/m2BTA för 
ändamålet vård – boende. Detta ger ett värdespann på 22,4 – 38,7 miljoner 
kronor där skillnaden uteslutande förklaras av vilket ändamålsval som väljs 
i kalkylen. Vid köpet tillkommer stämpelskattekostnader på upp till 1,35 
miljoner kronor. 
  
Fastigheten säljs med kortfristiga hyreskontrakt som initialt bedöms ge ett 
hyresnetto som täcker de räntekostnader som uppkommer med anledning av 
köpet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Köpekontrakt 
Värdering 
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Yrkanden 
Hans Schub (M), Benny Svensson (L), Roger Wallentin (C) och Louise 
Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna köpekontraktet samt uppdra åt kommunstyrelsen att 
genomföra köpet 
  
att finansiering sker ur eget kapital 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjören  
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KS § 151 KS 2019/0423-212 

Tanums Bostäder AB planerade byggnation av nya 
lägenheter på Esplanaden i Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 
Tanums Bostäder AB har för avsikt att bygga nya lägenheter på Esplanaden 
i Grebbestad. Den planerade nybyggnationen omfattar 24 lägenheter med en 
total boyta på cirka 960 kvm Huset kommer att ha tre våningsplan.  Tanums 
Bostäder har för avsikt att påbörja nybyggnationen under hösten 
2019.  Byggnationen beräknas vara klar under hösten 2020. Byggnationen 
är kostnadsberäknad till cirka 35 mkr I den borgensram som 
kommunfullmäktige beslutade i november 2019 inryms investeringen. 
Styrelsen för Tanums Bostäder AB har vid sammanträden den 13 december 
2018 och den 14 mars 2019 behandlat ärendet. 
  
Enligt § 7 i de ägardirektiv för Tanums Bostäder AB som 
kommunfullmäktige fastställt ska bolaget tillse att kommunfullmäktige i 
Tanums kommun ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
  
Enligt § 14 i bolagsordningen för Tanums kommun ska bolagsstämman i 
besluta om bland annat följande ärenden: 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 

Mkr per affärstillfälle 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnt ovan 

överstigande ett värde av 20 Mkr exkl. moms per affärstillfälle 
• beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större 

vikt 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tanums Bostäder AB 
Styrelseprotokoll från Tanums Bostäder 13 december 2018 och 14 mars 
2019 
Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktig beslutar 
  
att inte erinra mot förslaget 
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Beslutet skickas till 
Tanums bostäder AB  
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KS § 152 KS 2019/0410-972 

Organisation folkhälsofrågor 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande organisation för kommunstyrelsens förvaltning fastställdes av 
kommunstyrelsen den 31 maj 2017. I beslutet anges att folkhälsofrågor 
organisatoriskt ligger under personalkontoret. 
  
Bemanningen för folkhälsofrågor består av 1,0 tjänst som folkhälsostrateg. 
Kommunen har träffat avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) om 
inriktningen på det folkhälsoarbete som skall bedrivas inom kommunen.  
  
Avtalet innebär bland annat att kommunen har en anställd folkhälsostrateg 
och ett Folkhälsoråd som arbetar mot statliga, regionala och kommunala 
mål. Verksamheten finansieras gemensamt av Tanums kommun och VGR. 
  
Nuvarande avtal med VGR gäller till och med 31 december 2019. Ett nytt 
avtal som ska träda i kraft 2020 är under utarbetande. I överenskommelsen 
med VGR finns intentionen att folkhälsofrågor är av strategisk betydelse 
och med fördel organiseras på strategisk nivå. 
  
Ärendet har behandlats i kommunens samverkansgrupp den 16 maj 2019 
och en arbetsmiljökonsekvensbeskrivning är upprättad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019 
Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att folkhälsofrågor överförs från personalkontoret till ekonomi- och 
utvecklingskontoret,  
  
att folkhälsostrategen och för verksamheten avsatta medel och aktuella 
arbetsuppgifter överförs från personalkontoret till ekonomi- och 
utvecklingskontoret, och   
  
att förändringen genomförs den 1 juli 2019 

Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
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Ekonomi-och utvecklingsavdelningen 
Personalkontoret  
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KS § 153 KS 2019/0379-961 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Sobona har 
med Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska 
kommunalarbetarförbundet (Kommunal) och Vision träffat 
överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).  
Villkorsförändringarna har gjorts i syfte att stödja verksamhetsutvecklingen 
och bidra till att arbetsgivarna ska kunna behålla och rekrytera personal med 
rätt kompetens då det är en av de stora utmaningarna för arbetsgivarna 
framöver. 
En fortsatt ökad flexibilitet i beredskapsförläggningen har eftersträvats i 
syfte att möjliggöra för personer att kunna kombinera sitt vanliga arbete och 
familjeliv med att vara beredskapsbrandman. Det har vidare gjorts flera 
förändringar i syfte att underlätta bemanningen under perioder då det kan 
vara särskilt svårt. 
  
Nedan en kort redovisning i punktform av överenskommelsen. 

• Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för 
räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 
17. 

• Avtalet omfattar perioden 2019-05-01 – 2022-04-30 och är inte 
uppsägningsbart i förtid. 

• Den tidigare anmärkningen i § 2 Allmänna åligganden gällande 
skriftligt intyg om tjänstgöringshinder har lyfts in i brödtexten och 
omformulerats. Ett förtydligande om vilka som kan utfärda intyg har 
också gjorts. 

• Anmärkning 2 i § 4 har ändrats genom att pingstafton och 
pingstdagen har strukits, vilket innebär att förhöjd 
beredskapsersättning enligt anmärkningen inte längre faller ut under 
pingstafton och pingstdagen. 

• Tillägget på beredskapsersättningen som utges under 8 
sommarveckor har höjts från 35 procent till 40 procent. 

• Ett nytt tillägg med 30 procent av ersättningen per timme enligt § 4 
mom. 1 har tillförts för arbetstagare som efter förfrågan från 
arbetsgivaren åtar sig beredskap utöver sin fastställda 
beredskapstjänstgöring. 

• Ersättningen för tjänstgöring (som flera andra ersättningar enligt 
avtalet grundar sig på) räknas upp med 2,3% för perioden 2019-05-
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01 – 2020-04-30 För 2020 och 2021 höjs ersättningen med det s.k. 
”märket” som fastställs av parterna inom industrin. 

• Det har gjorts förändringar i bestämmelsen som reglerar 
larmersättningen. 

Från och med 2019-05-01: 
Det införs en förhöjd ersättning för tjänstgöring från och med nionde 
timmen. Ersättningen från och med nionde timmen utges med 155 procent 
av ersättningen per timme enligt § 5 mom. 1 
Från och med 2020-11-01: 
Ersättningen för första timmen höjs från 175 procent till 180 procent av 
ersättningen per timme enligt § 5 mom. 1 
Ersättningen som utges från och med den nionde timmen höjs från 155 
procent till 180 procent av ersättningen per timme enligt § 5 mom. 1 

• Det har tillförts en ny bestämmelse, § 8, om hälsoundersökningar 
och fysiska tester. Innehållet i det första stycket låg tidigare under § 
3. Stycket slår fast att arbetstagare har rätt till ersättning för all 
tidsåtgång i samband med regelbundna hälsoundersökningar och 
fysiska tester som är nödvändiga för bedömning av arbetstagarens 
hälsotillstånd och tjänstbarhet 

• Det har tillförts en ny bestämmelse, § 10, som innebär en möjlighet 
för arbetsgivare och arbetstagarorganisation att träffa lokalt 
kollektivavtal eller enskild överenskommelse om ersättningar för 
kostnader som kan uppstå för arbetstagaren i samband med 
beredskapsanställning 

• Antal dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom har höjts från 120 till 180 dagar 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Brandmännens 
Riksförbund, Kommunal och Vision som lokalt kollektivavtal. 
  

Beslutet skickas till 
HR-specialisterna  
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KS § 154 KS 2019/0402-976 

Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals 
kommunalförbund verksamhetsåret 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har den 13 maj 2019 inkommit med 
årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 
2018. 
  
Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse den 4 april 
2019 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret 
2018-01-01 – 2087-12-31. 
  
I revisionsberättelser för 2018 framgår att revisionen uppmärksammat: 
  
Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte uppnåtts 
under 2018. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma 
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Vår uppfattning 
är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen. 
  
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning med revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2018 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 
2018, och 
  
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  



 

 Tanums kommun Protokoll 32 (42) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2019-05-29  
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KS § 155 KS 2019/0340-976 

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling väst har skickat in årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för 2018.  Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling väst 2018 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna upprättad årsredovisning för 2018, och 
  
att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018 
  

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling väst  
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KS § 156 KS 2019/0239-835 

Svar på remiss om fördjupad strukturbild för 
kustzonen, överenskommelse för framtida planering i 
göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna som ingår i Göteborgsregionen har tillsammans med Orust 
och Uddevalla kommuner tagit fram en strukturbild för kustzonen. 
Strukturbilden ska vara vägledande för den fysiska planeringen inom 
kommunerna och strukturbilden för kustzonen är en fördjupning av 
Göteborgsregionens strukturbild. Den fördjupade strukturbilden för 
kustzonen omfattar sex överenskommelser och en kartbild som visar på 
element i kustzonens framtida struktur.  
  
Remissen har skickats till miljö- och byggnadsnämnden för förslag till 
yttrande. 
  
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram yttrandet i samråd med 
Lysekil, Sotenäs och Strömstads kommuner.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 
23 april 2019, § 97 där nämnden lämnar förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 23 april 2019, § 97 
Remiss fördjupad strukturbild för kustzonen, 2019-03-07 
Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida 
planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Remissförslag, 2019-
02-20  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
  
att lämna följande yttrande som svar på remissen: 
  
Strukturbilden för Göteborgsregionen tillsammans med Orust och Uddevalla 
kommuner är mycket ambitiös och samstämmer på många områden med 
överenskommelser och ställningstaganden som kommunerna i norra 
Bohuslän har gjort i strukturbilden för norra Bohuslän och i den blå 
översiktsplanen.  
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Exempel på frågor som kommunerna i norra Bohuslän ser ett värde i att 
samverka kring är: 
  

• Sammanhängande struktur för hamnlägen för att möjliggöra 
skärgårdstrafik 

• Ändring av gällande föreskrifter i naturreservat för större 
möjligheter till samexistens och samförvaltning mellan funktioner, 
verksamheter och aktiviteter så att exempelvis övernattning i tält 
möjliggörs utan att värdefull natur och ekosystem förstörs.  

• Utpekande av hänsynsområden 
• En sammanhängande gång- och cykelled genom Bohuslän 
• Förbättrad kollektivtrafik och upprustning av Bohusbanan 

  
  
Redan idag sker mycket samarbete mellan kommunerna i Bohuslän inom 
ramen för "Ett enat Bohuslän". Detta samarbete ser vi som viktigt att 
fortsätta och utveckla. 
  
Yttrandet är framtaget gemensamt från Strömstad, Tanum, Sotenäs och 
Lysekils kommuner 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen  
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KS § 157 KS 2019/0197-835 

Svar på remiss om Strategi för skydd och förvaltning 
av marina miljöer och arter i Västerhavet 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har gett Tanums kommun möjlighet att yttra sig i en remiss 
angående ett förslag till en strategi för att skydda och förvalta marina 
miljöer och arter i Västerhavet. länsstyrelsen i Västra Götaland, har 
tillsammans med länsstyrelserna i Halland och Skåne tagit fram strategin 
som ett verktyg för att nå nationella och internationella mål, direktiv och 
konventioner som relaterar till havsmiljö och biologisk mångfald. Strategin 
omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund, inklusive 
Sveriges ekonomiska zon, det vill säga från Idefjorden och norska gränsen i 
norr till Kämpingebukten i söder. Strategin omfattar även strandmiljöer som 
vanligtvis finns upp till 300 meter från strandlinjen 
  
Remissen har skickats till miljö- och byggnadsnämnden för förslag till 
yttrande. Remissen har även skickats till Fiskekommunerna som lämnat eget 
remissvar. Tanums kommun är med i Fiskekommunerna. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 23 april 2019, § 104 
Förslag till yttrande 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 
Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i 
Västerhavet, del 1 - handlingsplan 
Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i 
Västerhavet, del 2 - bakgrundsdokument 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att ställa sig bakom miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande som sitt 
eget och översända det till länsstyrelsen som svar på remissen, och 
  
att ställa sig bakom tidigare inlämnat yttrande från Fiskekommunernas 
remissvar avseende fiskenäringen 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i västra Götalands län  



 

 Tanums kommun Protokoll 36 (42) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2019-05-29  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KS § 158 KS 2019/0312-910 

Motion från Socialdemokraterna (S) ang förenklingar 
att anlägga vatten och avlopp i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Larsson (S) har lämnat in en motion angående förenklingar att 
anlägga av vatten och avlopp i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 56 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ronny Larson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019, § 56 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunchefen för beredning 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen  
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KS § 159 KS 2019/0276-900 

Motion från Socialdemokraterna Tanum (S) om 
prenumeration på protokoll 

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Kallin (S) har lämnat in en motion om en e-tjänst för att kunna 
prenumerera på protokoll. Motionen är antagen av socialdemokraternas 
fullmäktigegrupp. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att översända motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ronny Kallin (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra åt kanslichefen att utreda frågan 

Beslutet skickas till 
Kanslichefen  
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KS § 160 KS 2019/0354-112 

Borgerlig vigselförrättare (A Alfredsson, C Haneson) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kan förslå vigselförrättare till länsstyrelsen som förordnar dessa. 
  
Länsstyrelsen ska pröva att den person som ska förordnas som 
vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs 
för uppdraget. 
  
Två personer har nu anmält sitt intresse om att bli vigselförrättare till 
kommunen.  
  
Då några vigselförrättare valt att sluta ser kommunen att det finns behov för 
ytterligare några. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om att bli vigselförrättare 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att föreslå följande två personer som vigselförrättare under perioden 2019-
2022: 
  
Angelica Alfredsson 
Christian Haneson 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
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KS § 161 KS 2019/0025-176 

Räddningstjänstutskottets minnesanteckningar 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen får information från räddningstjänstutskottet, bland annat 
genom anteckningar från sammanträdet den 30 april 2019. 
  
Anteckningarna finns även i Netpublicator. 

Beslutsunderlag 
Anteckningar från räddningstjänstutskottet 30 april 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att tacka för informationen  
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KS § 162 KS 2019/0429-900 

Anmälan av personalutskottets beslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottets protokoll, § 1-4, från 14 maj 2019 anmäls. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att förklara personalutskottets protokoll anmält  
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KS § 163  

Information från folkhälsorådet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att tacka för informationen  
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KS § 164  

Information från brottsförebyggande rådet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att tacka för informationen 
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