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

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Sofia Reimbert 

  
 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Matsalen i Tanumskolan, kl 18.30–20.30 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Reimbert, Sofia, Sekreterare 

Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 75–92 

  

Sekreterare  

 Sofia Reimbert 

  

Ordförande  

 Ann-Marie Olofsson 

  

Justerare  

 Birgitta Nilsson Gunilla Eitrem 
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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) 

Birgitta Nilsson (M) 

Agne Andrésen (M) 

Lisbeth Hansson (M) 

Ulf Bertilsson (M) 

Kristina Frigert (M) 

Clas-Åke Sörkvist (C) 

Håkan Elg (C) 

Lars Olrog (C) 

Roger Wallentin (C) 

Kajsa Mattsson (C) 

Karl-Erik Hansson (C) 

Benny Svensson (L) 

Jan Olsson (L) 

Linnea Hedemyr-Litmanen (L) 

Berndt Hansson (KD) 

Louise Thunström (S) 

Oskar Josefsson (S) 

Ida Jakobsson (S) 

Roger Friberg (S) 

Gunilla Palm (S) 

Ann-Christin Antonsson (S) 

Ramona Cully (S) 

Annette Hellberg (V) 

Gunilla Eitrem (V) 

Michael Halvarsson (MP) 

Rolf Trohne (SD) 

Ingrid Klingspor (M), tjänstgörande ersättare 

Catarina Bertilsson (M), tjänstgörande ersättare 

Magnus Aronsson (C), tjänstgörande ersättare 

Ronny Kallin (S), tjänstgörande ersättare 

Christian Askros (SD), tjänstgörande ersättare 
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KF § 75  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Eitrem och Birgitta Nilsson valdes att justera protokollet.  
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KF § 76 KS 2019/0452-351 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Gerlesborg har skickats in till kommunen. 

  

Förslag till beslut är att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad 25 maj 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2019 

Yrkanden 

Förslagsställaren yttrar sig och utvecklar sitt förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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KF § 77 KS 2019/0470-351 

Medborgarförslag om uppdatering och utveckling av 
gång- och cykelvägsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om uppdatering och utveckling av gång- och 

cykelvägsplan har skickats in till Tanums kommun. 

  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag med bilagor, daterat 30 maj 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2019 

Yrkanden 

Yttrande 
Förslagsställaren yttrar sig och utvecklar sitt förslag. 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår bifall till beredningsförslaget 

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

kommunstyrelsen  
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KF § 78 KS 2019/0481-580 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

hantering av reningsverksslam. 

  

Motionärenen föreslår genom motionen att Tanums kommun snarast 

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

Genomförandeplanen ska, förutom det praktiska genomförandet, innefatta 

tidsram, ekonomiska beräkningar och samarbetspartners. Olika alternativ 

ska presenteras beroende på samarbetspartners och om samarbetet med 

Preem och/eller Uddevalla Energi kan genomföras eller inte. 

 Genomförandeplanen ska presenteras för kommunfullmäktige före 

årsskiftet 2019/2020. 

  

Förslag till beslut är att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 3 juni 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2019 

Yrkanden 

Yttranden 
Lars Olrog (C) yttrar sig. 

Yrkande 
Ronny Larsson (S) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kommunstyrelsen  
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KF § 79 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 

Gunilla Eitrem (V) yttrar sig. 

Michael Halvarsson (MP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 
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Förslagsställarna  
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KF § 80 KS 2019/0105-950 

Svar på motion angående kommunens logotype, Clas-
Åke Sörkvist (C) 

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 

Yrkanden 

Clas-Åke Sörkvist (C)  föreslår följande tilläggsyrkande: att uppdra åt 

kommunstyrelsen att göra en översyn av användandet av kommunens 

logotype och kommunvapnet 

  

Ronny Larsson (S) föreslår bifall till Clas-Åke Sörkvists förslag 

  

Michael Halvarsson (MP) föreslår bifall till Clas-Åke Sörkvists förslag 

  

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget 

  

Rolf Trohne (SD) föreslår bifall till Clas-Åke Sörkvists förslag 
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Louise Thunström (S) föreslår bifall till Clas-Åke Sörkvists förslag 

  

Benny Svensson (L) föreslår bifall till beredningsförslaget 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på framlagda förslagen var för sig och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Clas-Åke Sörkvists förslag. 

  

Votering begärs 
  

Votering är begärd och ska genomföras 

Ordförande redogör för omröstningsordningen vilken godkänns av 

kommunfullmäktige 

  

ja- röst för beredningsförslaget 

  

nej- röst för Clas-Åke Sörkvists tilläggsyrkande 

  

Omröstningen genomförs genom namnupprop. 

  

Omröstningsresultat 

Med 16 ja-röster, 20 nej-röster och 2 som avstår beslutar 

kommunfullmäktige enligt Clas-Åke Sörkvists tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en översyn av användandet av 

kommunens logotype och kommunvapnet, och 

 

 

att anse motionen besvarad 

Beslutet skickas till 

Clas-Åke Sörkvist 

Kommunfullmäktige  
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KF § 81 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 

Yrkanden 

Yrkanden 
Liselotte Fröjd (M) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Yttrande 
Louise Thunström (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budget 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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KF § 82 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 

Yrkanden 

Michael Halvarsson (MP) yttrar sig. 

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga finansrapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  
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KF § 83 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 

Yrkanden 

Yrkande 
Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget 

Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget 

  

Yttrande 
Louise Thunström (S) yttrar sig. 

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Gunilla Eitrem (V) yttrar sig. 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa förslag till kompletteringsbudget för 2019 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  
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KF § 84 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 

Yrkande 
Liselotte Fröjd (M) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Louise Thunström (S) yrkar på att stycket om lokalförsörjningsgrupp stryks 

från budgetförutsättningarna och att barn- och utbildningsnämnden ska 

undantas från effektiviseringskravet 2020. 

Roger Wallentin (C) yrkar bifall till beredningsförlaget 

  

Yttrande 
Benny Svenson (L) yttrar sig 
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Beslutsgång 

1. Ordföranden frågar på beredningsförslaget och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget. 

  

2. Därefter frågar ordförande på Louise Thunströms  tilläggsyrkandet om att 

undantag barn- och utbildningsnämnden från effektiviseringskrav 2020 och 

finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

  

Votering begärs och ska genomföras. 

  

Ordförande förklarar tänkt omröstningsordning som godkänns av 

kommunfullmäktige: 

  

Ja-röst för bifall till tilläggsyrkande om att undanta barn- och 

utbildningsnämnden från effektiviseringskravet 2020 

  

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkande om att undanta barn- och 

utbildningsnämnden från effektiviseringskravet 2020 

  

Omröstningen genomförs med namnupprop. 

  

3. Slutligen frågar ordförande på Louise Thunströms yrkande om att stryka 

stycket om lokalförsörjningsgrupp från budgetanvisningarna och finner att 

kommunfullmäktige avslår förslaget. 

  

Votering begärs och ska genomföras. 

  

Ordförande förklarar tänkt omröstningsordning som godkänns av 

kommunfullmäktige: 

  

Ja-röst för att styrka stycket om lokalförsörjningsgrupp från 

budgetanvisningarna. 

  

Nej-röst för avslag av förslaget om att stryka stycket om 

lokalförsörjningsgrupp från budgetanvisningarna 

  

Omröstningen genomförs genom namnupprop. 

Omröstningsresultat 

Omröstning om tilläggsyrkande att undanta barn- och 

utbildningsnämnden från effektiviseringskrav 2020 
Med 11 ja-röster och 27 nej-röster avslår kommunfullmäktige Louise 

Thunströms tilläggsyrkande 
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Omröstning om tilläggsyrkande att stryka stycket om 

lokalförsörjningsgrupp från budgetanvisningarna 
  

Med 1 som avstår, 9 ja-röster och 28 nej-röster  avslår kommunfullmäktige 

Louise tilläggsyrkande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta budgetanvisningar 2020 

Reservationer 

Louise Thunström, Ronny Larsson, Oskar Josefsson, Ida Jakobsson, Roger 

Friberg, Gunilla Palm, Ronny Kallin, Ann-Christin Antonsson, och Ramona 

Cully, Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (26) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-06-17  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 85 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 

Liselotte Fröjd (M) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Michael Halvarsson (MP) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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KF § 86 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 2018 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 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktig beslutar 

  

att inte erinra mot förslaget 

Beslutet skickas till 

Tanums bostäder AB  
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KF § 87 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 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 

2018, och 

  

att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund  
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KF § 88 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 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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KF § 89 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 

Louise Thunström (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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KF § 90 KS 2019/0437-111 

Val efter May Hedström (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

May Hedström (SD) har den 21 maj 2019 lämnat in en avsägelse för sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2019 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga May Hedström (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, och 

  

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter May Hedström 

(SD) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

May Hedström 

Troman  
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KF § 91 KS 2019/0178-111 

Val av nämndemän Uddevalla tingsrätt 

Sammanfattning av ärendet 

Uddevalla tingsrätt har skickat en uppmaning till Tanums kommun att 

senast 1 oktober 2019 meddela vilka nämndemän kommunen utser för 

mandatperioden 2020-2023. Tanums kommun har att utse 6 nämndemän.  

  

I materialet från tingsrätten framgår att en allsidig sammansättning av 

nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund 

och yrke. Det framkommer även att det behövs nämndemän i alla åldrar 

men att det generellt sett behövs fler om är yngre än 45 år. 

  

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 

lekmannadomare och representerar inte något parti. 

  

För de kandidater som utses behöver tingsrätten 

  

Personnummer, efternamn/ tilltalsnamn, mobiltelefonnummer och e-

postadress 

Beslutsunderlag 

Lista över nuvarande nämndemän för Tanums kommun 

Beslut från Uddevalla tingsrätt 2 februari 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande nämndemän för 

mandatperioden 2020-2023: 

Emma Lundgren 

Pernilla Johansson 

Gerd Johansson 

Ann-Christin Karlsson 

Berta Valenzuela 

Linnéa Hedemyr-Litmanen 

Beslutet skickas till 

Uddevalla Tingsrätt 

Valda nämndemän 

Troman  
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KF § 92 KS 2019/0496-111 

Val efter Gobben O Haugland (SD) 

Sammanfattning av ärendet 

Gobben O Haugland har den 17 juni 2019 lämnat in avsägelse avseende 

samtliga sina politiska uppdrag. 

  

Gobben O Haugland är idag ledamot i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, Arne Joelssons 

minnesfond samt i valnämnden. Vidare är Gobben O Haugland huvudman i 

sparbanken Tanum samt borgerlig begravningsförrättare. Genom uppdraget 

som ledamot i kommunstyrelsen är han tillika ledamot i budgetberedningen. 

Han är även gruppledare och ersättare i arvodeskommittén. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Gobben O Haugland, inkommen 17 juni 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Gobben O Haugland (SD) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, och att hos länsstyrelsen begära ny 

röstsammanräkning efter Gobben O Haugland (SD) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige, 

  

att entlediga Gobben O Haugland (SD) från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, Arne Joelssons 

minnesfond samt valnämnden,  

  

att entlediga Gobben O Haugland (SD) från uppdraget som huvudman i 

sparbanken Tanum samt borgerlig begravningsförrättare 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Gobben O Haugland 

Troman, valberedningen 


