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

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-02-13 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Marie-Louise Svensson 

  
 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Sammanträdeslokal Bullaren, kl 09.00–12.45 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef 

Svensson Marie-Louise, Sekreterare 

Ericsson Ulf, Kommunchef 

Selma Andreasson, Praktikant 

Lina Magnusson, Barn- och utbildningschef 

Linus Johnson, Exploateringsingenjör 

Sirene Johansson, Omsorgschef 

Gunnar Ohlén, Räddningschef 

Marcus Staxäng, Säkerhetssamordnare/Utredare 

Janette Beck, Exploateringsingenjör 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 59–81 

  

Sekreterare  

 Marie-Louise Svensson 

  

Ordförande  

 Liselotte Fröjd 

  

Justerare  

 Louise Thunström 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutande ledamöter Liselotte Fröjd, Ordförande (M) 

Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C), Jäv § 66 

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) 

Jan Andersson (S) 

Gobben O Haugland (SD) 

Clas-Åke Sörkvist (C), tjänstgörande ersättare för Roger Wallentin § 66 

  

Ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

Insynsplats 

 

Birgitta Nilsson (M), ersättare 

Ida Östholm (M), ersättare 

Jan Olsson (L), ersättare 

Ingrid Almqvist (S), ersättare 

Ann-Christin Antonsson (S), ersättare 

Roar Olsen (SD), ersättare 

 

 

Michael Halvarsson (MP), närvarande t o m § 78 
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KS § 59 KS 2019/0129-923 

Bokslutsprognos, information 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får muntlig information om bokslutsprognos 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  
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KS § 60 KS 2018/0003-903 

Finansrapport september-december 2018 

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 september till december har upprättas. 

Kommunens medelränta på låneskulden uppgår till 2,84 %. Under hela 2018 

har kommunens låneskuld till kreditinstitut ökat med totalt 30 mkr. 

Avstämning visar att kommunen följer riktlinjerna enligt finanspolicyn.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2019 

Finansrapport för perioden september till december 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga finansrapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  
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KS § 61 KS 2019/0114-210 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller en 

fastighetsägare och ingås mellan parterna då det är byggherren eller 

fastighetsägaren som äger den mark som ska bebyggas. Syftet med 

exploateringsavtalet är att så långt det är möjligt säkerställa att en detaljplan 

kan antas och genomföras med dess intentioner och att i olika avseenden 

reglera parternas åtaganden i samband med detta. Avtalet är också ett 

verktyg för kommunen för att få ersättning för de kostnader som kommunen 

har med anledning av exploateringen. En kommun som avser ingå 

exploateringsavtal måste ha riktlinjer för exploateringsavtal. 

  

Gällande riktlinjer för exploateringsavtal är daterade med anledning av de 

ändringar som genomförts i plan- och bygglagen. Nya riktlinjer har tagits 

fram med utgångspunkt i den nya lagtexten samt utifrån det förhållningssätt 

kring exploatering som föreligger i Tanums kommun. Vid formulering av 

riktlinjerna har särskild hänsyn till de många mindre exploatörer som 

verkar, eller överväger att verka, inom kommunen tagits. Riktlinjerna ska 

underlätta för den som vill exploatera inom kommunen genom att tydliggöra 

de möjligheter och krav som ställs vid en exploatering just här. Riktlinjerna 

förtydligar att utgångspunkten är att varje exploatering ska bära sina egna 

kostnader och bidra till nödvändig infrastruktur i skälig omfattning. 

Riktlinjerna innebär även att möjligheten för kommunen att vidaredebitera 

kostnader på statlig infrastruktur, sk. medfinansieringsersättning, 

tydliggörs.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta riktlinjerna för exploateringsavtal 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören  
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KS § 62 KS 2019/0131-903 

Behörighet att teckna kommunens bank- och 
plusgirokonto 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2018, § 104 

Att medge Malin Gabrielsen, Marina Robertsson, Viktoria Dahlborg, Sandra 

Morin, Nicolina Ravnås eller Viktoria Kemborn med kontrasignation av 

någon av Ulf Ericsson, Joakim Ottosson, Sofia Waldner eller Egil Glimmer, 

rätt att teckna kommunens bankkonto, bankgiro och plusgiro. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att medge Malin Gabrielsen, Marina Robertsson, Viktoria Dahlborg, Sandra 

Morin eller Angelica Alfredsson med kontrasignation av någon av Ulf 

Ericsson, Joakim Ottosson, Sofia Waldner, Rebecca Lindberg eller Egil 

Glimmer, rätt att teckna kommunens bankkonto, bankgiro och plusgiro, 

samt 

  

att kommunstyrelsens beslut från den 30 maj 2018, § 104 härigenom upphör 

att gälla 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Akten  
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KS § 63 KS 2018/0728-360 

Medborgardialog Hamburgsund 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om demokratiprojekt i Hamburgsund där invånarna i 

Hamburgsund får lämna förslag på aktiviteter/konst/utveckling har tidigare 

lämnats in. Det finns 200 tkr avsatta till nytta för Hamburgsunds samhälle 

enligt kommunstyrelsens beslut 6 april 2011 som skulle kunna användas för 

ändamålet. 

  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018 att 

bifalla medborgarförslaget om demokratiprojekt i Hamburgsund att uppdra 

åt kommunchefen att genomföra en medborgardialog i Hamburgsund under 

2018. 

  

Intresset för medborgardialogen har varit mycket stort. Två välbesökta 

informationsmöten har hållits i Hamburgsund och fler än 60 olika förslag på 

åtgärder har kommit. För att bestämma vilka åtgärder som ska genomföras 

har det funnits möjlighet att rösta på de olika förslagen. Drygt 700 röster har 

kommit in. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avsätta 200 tkr, förutom de 200 tkr som redan är avsatta, för 

genomförande av åtgärder utifrån medborgardialogen i Hamburgsund 

att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 

Beslutet skickas till 

Ekonomi-och utvecklingsavdelningen  
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KS § 64 KS 2018/0479-600 

Svar på medborgarförslag om miljögifter och farliga 
kemikalier i förskolor 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om giftfri förskola har lämnats in till kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 att överlämna till 

Kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen har i sin tur 

skickat medborgarförslaget på remiss till Barn- och utbildningsnämnden. 

  

Barn- och utbildningsnämnden skriver i beslut den 18 december 2018, § 92:  

Förskoleverksamheten i Tanums kommun arbetar för att ställa om till att 

endast använda giftfritt material i lekredskap, leksaker, andra inventarier, 

muggar med mera som barnen kommer i kontakt med i förskolan. De 

företag vi har upphandlingsavtal med, har mer och mer övergått till giftfria 

material, vilket har underlättat vid inköp.  

  

Barn- och utbildningsförvaltningen avser att ta fram en plan för hur arbetet 

med giftfri förskola ska fortlöpa. Planen behöver beskriva vad som nu görs 

inom ramen för våra avtal och budget. Den behöver också beskriva hur 

kunskapspåfyllning i ämnet hos personalen ska ske samt hur samverkan 

med fastighetsförvaltningen i samband med renovering och nybyggnation 

ska se ut. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt barn-och 

utbildningsförvaltningen att under 2019 ta fram en plan som strävar för en 

giftfri förskola. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om giftfri förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 18 december 2018, § 92 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anse medborgarförslaget besvarat i och med barn- och 

utbildningsnämndens svar ovan 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS § 65 KS 2018/0628-700 

Handlingsplan för psykisk hälsa - rekommendations 
från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk 

hälsa”. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner 

och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 

för att minska den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 

stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för det 

gemensamma arbetet att ta fram regionala handlingsplaner. 

  

Utifrån detta har kommunerna i Västra Götaland samt Västra 

Götalandsregionen i samverkan arbetat fram Handlingsplan för psykisk 

hälsa 2018-2020. Handlingsplanen är gemensam och arbetet enligt planen 

ska bedrivas i vårdsamverkan. Så har också skett. 

  

Varje kommun behöver besluta att anta handlingsplanen, men i oktober 

2018 uppmärksammades att handlingsplanen samt rekommendationerna 

kring detta från Västkom och Fyrbodals kommunalförbund inte expedierats 

till kommunerna. Ingen av de berörda kommunerna har därför formellt sett 

antagit handlingsplanen, men arbete utifrån handlingsplanen har skett 2018.  

  

Barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden föreslår att 

kommunstyrelsen ska anta Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens beslut 6 december 2018, § 132 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 22 januari 2019, § 4 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund inkommen 24 oktober 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta handlingsplan för psykisk ohälsa 2018-2020 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

Omsorgsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  
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KS § 66 KS 2019/0065-194 

Finansiellt stöd för fortsatt etablering av 
ensamkommande barn i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Svenska kyrkan i Tanum och föreningen Agapes vänner har kommit in med 

en ansökan om ekonomiskt stöd för ensamkommande över 18 år i Tanum. 

Föreningarna jobbar främst med ungdomar som har eller troligen kommer 

att få uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen men även med ungdomar 

som är asylsökande med behov av boende och stöd. Föreningarna vill kunna 

stötta ungdomarna genom bland annat en stödperson, fritidskort samt visst 

stöd för boende, resor och kläder. Föreningarna har räknat att kostnaden för 

detta uppgår till ca 400 tkr för 2019.  

  

Svenska kyrkan i Tanum och föreningen Agapes vänner beviljades 2018-06-

20 § 140 200 tkr av kommunstyrelsen.  

  

Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse 2019-01-30 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att bevilja Svenska kyrkan och Agapes vänner ett bidrag på 200 000 kr för 

de ungdomar som tillhört Tanums ansvarsområde 

  

att finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda åtgärder  

  

Jäv 

Roger Wallentin (C) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut 

  

Beslutet skickas till 

Svenska kyrkan i Tanum 

Agapes vänner 

Omsorgsnämnden – för kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom 

Ekonomiavdelningen – för utbetalning  
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KS § 67 KS 2019/0142-941 

Dataskyddsombud för samtliga nämnder och bolag 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 infördes dataskyddsförordningen, GDPR, som ny lag i 

Sverige. Enligt lagen ska kommuner ha ett dataskyddsombud. Varje 

styrelse/nämnd/bolag är personuppgiftsansvarig för sina verksamheter och 

ska fatta egna beslut om att utse dataskyddombud. Tanum, Strömstad, 

Sotenäs, Lysekil och Munkedal har gemensamt upphandlat tjänsten och 

uppdraget innehas av JP Infonet. Dataskyddsombudet ska vara en fysisk 

person, för Tanums kommunkoncern har Anders Vedin haft funktionen. JP 

Infonet vill på grund av personalförändringar att Laura Gashi utses som nytt 

dataskyddsombud. Laura Gashi uppfyller de krav kommunen ställt på 

dataskyddsombudet gällande kompetens och erfarenhet.  

  

Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse 2019-02-05 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att utse Laura Gashi, JP Infonet, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

från och med 1 mars 2019.  

Beslutet skickas till 

Dataskyddsombudet  

Kanslichefen – för anmälan till Datainspektionen  
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KS § 68 KS 2019/0115-111 

Val av ledamöter och ersättare till Bohuskustens 
vattenvårdsförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Bohuskustens vattenvårdsförbund har skickat in en skrivelse om nominering 

av ledamöter och ersättare till förbundet för perioden 2019-2022. 

  

Vid årsmötet 2018 beslutades att kommunerna gemensamt ska utse 6 

ordinarie och 6 ersättare till förbundet. Årsmötet beslutade även att 

kommunerna representation ska indelas i kluster. Tanums kommun tillhör 

klustret Strömstad-Tanums som gemensamt ska utse en ordinarie och en 

ersättare. Under mandatperioden är det möjligt att byta mellan ordinarie och 

ersättare. 

  

Efter dialog med Strömstads kommun har kommunerna gemensamt kommit 

överens om att Strömstads kommun utser ordinarie ledamot för perioden 

2019-2020 och ersättare 2021-2022 och Tanums kommun utser ersättare för 

perioden 2019-2020 och ordinarie ledamot för perioden 2021-2022 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Bohuskustens vattenvårdsförbund 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att för perioden 2019-2020 utse Hans Schub (M) som ersättare i 

Bohuskustens vattenvårdsförbund, och 

  

att för perioden 2021-2022 utse Hans Schub (M) till ordinarie ledamot i 

Bohuskustens vattenvårdsförbund 

 

 

att utse Liselotte Fröjd (M) som ombud på förbundsstämman 

Beslutet skickas till 

Bohuskustens vattenvårdsförbund 

Strömstads kommun 

Vald ersättare/ledamot  
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KS § 69  

Information från brottsförebyggande rådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från brottsförebyggande rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att tacka för informationen  
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KS § 70 KS 2018/0412-442 

Svar på medborgarförslag om busshållplatser vid 
Riksvägen i Tanumshede. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren vill att det inrättas två busshållplatser på Riksvägen i 

Tanumshede, en i höjd med Riksvägen 129 (vid före detta Tanumskiosken) 

och en vid nuvarande Räddningstjänsten. 

  

Tekniska förvaltningen i Tanums kommun har getts i uppdrag att yttra sig 

om förslaget och dessa har i sin tur begärt ett yttrande från Västtrafik.  

  

I Västtrafiks yttrande framgår att det finns riktlinjer som säger att ett 

avstånd upp till 400 meter till hållplats samt ett avstånd mellan hållplatserna 

på 600 meter är skäligt i tätorter. Då kan rimliga gångavstånd erbjudas 

samtidigt som antalet stopp minimeras. Detta förhållande är i dagsläget 

redan uppfyllt i och med hållplatserna på Industrivägen och Tanumshede 

centrum (Bygdegårdsplan). 

  

I yttrandet från Tekniska förvaltningen framgår det att man helt instämmer i 

Västtrafiks yttrande att det redan finns tillräckligt många hållplatser. 

  

Mot bakgrund av att både Tekniska förvaltningen och Västtrafik menar att 

det redan finns tillräckligt många hållplatser inom den geografiska ytan som 

förslaget berör så rekommenderas att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-23 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå förslaget om att inrätta två busshållplatser på Riksvägen i 

Tanumshede. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren  
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KS § 71 KS 2019/0084-176 

Räddningstjänstens taxor för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten har en av kommunfullmäktige fastställd taxa för diverse 

serviceuppdrag, automatlarmasanslutningar, nyckelförvaring och felaktiga 

automatlarm. Räddningstjänsten har också en timtaxa för handläggningen i 

bygg och tillsynsprocessen.  

  

Nuvarande beräkningsmodell och taxa omarbetades enligt SKL s modell 

2018 och antogs av KF 2018-03-26. 

  

Taxan skall justeras årligen och efter avstämning med kommunens 

ekonomienhet skall värdet höjas med 2 %.  

Utvecklad ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten har en av kommunfullmäktige fastställd taxa för diverse 

serviceuppdrag, automatlarmasanslutningar, nyckelförvaring och felaktiga 

automatlarm. Räddningstjänsten har också en timtaxa för handläggningen i 

bygg och tillsynsprocessen.  

  

Nuvarande beräkningsmodell och taxa omarbetades enligt SKL s modell 

2018 och antogs av KF 2018-03-26. 

  

Taxan skall justeras årligen och efter avstämning med kommunens 

ekonomienhet skall värdet höjas med 2 %.  

Beslutsunderlag 

Bilaga Taxor 2019 

Bilaga Taxetabeller 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta taxa för den myndighetsutövning och tillståndsgivning 

räddningstjänsten bedriver enligt bilaga Taxetabeller, 

  

att anta taxa för räddningstjänstens avgifter för service och tjänster 

enligt bilaga Taxor 2019,  

  

att anta att räddningschefen få besluta om undantag i särskilda skäl från 

denna taxa och då debitera enligt särskild kostnadsredovisning. 
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Beslutet skickas till 

Räddningschefen  
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KS § 72  

Information från räddningstjänstutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från räddningstjänstutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att tacka för informationen  
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KS § 73 KS 2019/0074-314 

Detaljplan för Fjällbacka 136:2 och 136:3 m fl, Badis 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde, 2018-12-04 § 258, 

godkänt detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, ”Badis”, för 

granskning. 

  

Detaljplanen började som ett samarbete mellan Johan Järund och Tanums 

kommun och innefattade då både den före detta badrestaurangen och den 

kommunala kajen. Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2018-02-20 § 32 

att detaljplanen delades. Exploatör är idag Badis i Fjällbacka Ekonomisk 

Förening, ett samarbete mellan Johan Järund och Serneke Group AB.  

  

Planområdet är beläget i norra delen av Fjällbacka centrum och ansluter till 

Stora kajen och havet i väster och till Kvarnberget i öster. Genom 

planområdet passerar Norra Hamngatan för vilken Trafikverket har 

väghållningsansvar. Marken inom planområdet är till största del privatägd 

och utgör förutom exploatörens fastigheter även två privata 

bostadsfastigheter. Kommunens fastighet Fjällbacka 163:1 berörs genom 

allmän plats för lokalgata samt park.  

  

Syftet med detaljplanen, när planavtal undertecknades, var att i enlighet med 

planprogrammet pröva en utveckling av platsen som besöksmål med en 

huvudsaklig inriktning mot handel, havsanknuten verksamhet och turism 

samt att pröva bostadsbebyggelse. I granskningshandlingen har syftet 

ändrats till att möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta 

badrestaurangen Badis med en ny byggnad för bostäder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Janette Beck upprättad 30 januari 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2019 

Plankarta 190123 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att inte erinra mot granskningshandlingen. 

 

Exploateringsavtal ska tecknas före antagande av detaljplan. 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och Byggnadsnämnden, Roger Rosengren.  
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KS § 74  

Information från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  
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KS § 75 KS 2019/0126-666 

Rapport från världsarvsgruppen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 § 321 att Capo di Ponte-gruppen 

skulle avvecklas och ersättas av Världsarvsgruppen. Gruppens uppdrag är 

att utveckla världsarvet samt att vara förvaltningsrådets lokala part för 

förankring av världsarvets förvaltningsplan och de handlingsplaner som är 

kopplade till denna. i januari varje år ska gruppen lämna en skriftlig 

redovisning om vad som åstadkommits föregående år.  

  

En rapport för gruppens arbete för 2018 har tagits fram 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2019 

Rapport från världsarvsgruppen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  

Beslutet skickas till 

Världsarvsgruppens ordförande 

Världsarvsgruppens sekreterare 

Kanslichefen  
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KS § 76 KS 2019/0125-990 

Val av ledamöter till Världsarvsgruppen 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2007 är Tanums kommun och Capo di Ponte i Italien vänorter. Ett 

letter of intent, vänortsavtal, undertecknades i samband med besök från 

Capo di Ponte i Tanum den 28 augusti 2007. Grunden i vänortsamarbetet är 

de två parternas världsarv med fokus på hällristningar. 2011 bestämde 

vänorterna att samarbetet skulle fortsätta de fyra nästkommande åren med 

fokus på administration, turism och entreprenörskap, utbildning och 

ungdomsverksamhet samt kultur 

  

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2015, § 321 bland annat att 

upphäva Capo di Ponte-gruppen och entlediga representanterna i gruppen 

samt att istället införa en världsarvsgrupp med uppdrag att utveckla 

världsarvet samt att vara förvaltningsrådets lokala part för förankring av 

världsarvets förvaltningsplan och de handlingsplaner som är kopplade till 

denna. 

  

Lennart Larson utsågs som kommunstyrelsens representant i gruppen till 

ordförande för resterande del av mandatperioden med Louise Thunström 

som ersättare. 

  

Vidare uppmanades barn- och utbildningsnämnden att utse en representant 

till gruppen och övriga aktörer i Capo di Ponte-gruppen tillfrågades om de 

ville delat i den nya gruppen.  

  

Näringslivssekreteraren med fokus på besöksnäring utsågs till sekreterare i 

gruppen och kanslichefen kopplades till gruppen. Tjänstemännen är fortsatt 

knutna till gruppen. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Lennart Larson (M) och Louise Thunström (S) utses som 

kommunstyrelsens representanter i världsarvsgruppen för mandatperioden 

2019-2022, och 
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att Lennart Larson (M) utses till ordförande i världsarvsgruppen för 

mandatperioden 2019-2022 

  

att uppmana barn- och utbildningsnämnden att utse en representant till 

gruppen, och 

  

att gruppen ska lämna in en skriftlig redovisning om vad som åstadkommits 

under föregående år till kommunstyrelsen i januari varje år 

Beslutet skickas till 

Valda representanter 

Kanslichefen 

Näringslivsutvecklaren med fokus på besöksnäring 

Barn- och utbildningsnämnden  
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KS § 77  

Information från samordningsförbundet väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från samordningsförbundet väst. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att tacka för informationen  
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KS § 78 KS 2019/0127-923 

Kommunstyrelsens internbudget 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till internbudget för 

2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förslaget innebär att den 

av kommunfullmäktige beslutade budgetramen fördelas på olika 

verksamheter. 

  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) behandlar ärendet vid sitt 

sammanträde den 12 februari 2019.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2019 

Internbudget för kommunstyrelsen med beslutsattester 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta förslaget till internbudget för år 2019 för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, 

  

att utse beslutsattestanter i enlighet med upprättat förslag, 

att disponerat överskott tas i anspråk under förutsättning att överskottet 

beviljas av kommunfullmäktige i samband med bokslut 2018  
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KS § 79 KS 2019/0130-800 

Miljö- och klimatstrategiskt arbete 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2010 en klimatstrategi och energiplan för 

perioden 2010-2020. Planen utgörs av två delar. Den inledande delen är en 

beskrivning av kommunen miljömål. Utifrån denna målbild har en 

inriktning för arbetet utarbetats och en strategi för åtgärder tagits fram. Ett 

antal aktiviteter med delmål har formulerats i ett program för energiplanens 

tidsperiod 2010-2020. För varje aktivitet i programmet ges en allmän 

beskrivning av åtgärden, med definierade projekt där detta finns. Den andra 

delen redovisar underlaget till planen i form av ett antal bilagor. Först 

redovisas de regionala, nationella och internationella miljömål, kopplade till 

energi och klimat, som styr kommunens egen plan. Klimatstrategin och 

energiplanen fokuserar främst på områdena energi, transporter och 

livsmedel. 

  

Det miljö- och klimatstrategiska arbetet ska inriktas på att ta fram och 

genomföra miljöförbättrande åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att ta fram ett miljö- och klimatstrategiskt dokument för Tanums kommun 

  

att en parlamentarisk grupp bestående av en representant från respektive 

parti i kommunfullmäktige utgör styrgrupp för arbetet 

 

att kommunchef Ulf Ericsson sammankallar till första mötet 

  

att förvaltningschefsgruppen utgör arbetsgrupp i arbetet 

 

 

att en grupp av externa personer utgör referensgrupp i arbetet 
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KS § 80 KS 2019/0067-941 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll 

Nr 6-8 

  

Övrigt 

Nr 4 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara meddelandena anmälda  
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KS § 81  

Information från Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inte hållits något möte i Folkhälsorådet sedan kommunstyrelsens 

möte 16 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

  

konstaterar att ingen information finns från Folkhälsorådet 

  


