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Beslutande ledamöter Liselotte Fröjd, Ordförande (M) 

Roger Wallentin,  1:e vice ordförande (C) 

Oskar Josefsson, 2:e vice ordförande (S) 

Hans Schub (M) 

Alf Johansson (M) 
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Jan Sämberg (SD)  
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Val av justerare 

Paragraf KS § 36 

Sammanfattning av ärendet 

Oskar Josefsson (S) valdes att justera protokollet  
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Ansökan om bidrag till utomhusvarningssystemet 
Hesa Fredrik 

Paragraf KS § 37 Ärendenummer KS 2022/0889-176 

Sammanfattning av ärendet 

Tanum är en av de kommuner i Sverige, där det inte finns något 

utomhusvarningssystem. Om en utrymning skulle bli aktuell så skulle ett 

utomhusvarnings system vara ett mycket effektivt sätt för kommunen att nå 

ut till allmänheten.  

Det är inte orimligt att anta, att det i samband med ett eventuellt angrepp 

eller strider, finns ett behov av att kunna varna allmänheten via ett 

utomhusvarnings system i kommunens större tätorter. Det ligger såväl i 

kommunens som Försvarsmaktens intresse att se till att människor inte ska 

befinna sig i direkta stridsområden. 

Tanums kommun ansöker hos Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap om bidrag för att installera utomhusvarningssystemet, Hesa 

Fredrik i första hand i Tanumshede, i andra hand i Grebbestad, Fjällbacka 

och Hamburgsund. 

  

Utvecklad ärendebeskrivning 

I utredningen ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” 

hänvisar utredaren till promemorian Viktigt meddelande till allmänheten – 

en översyn av VMA-systemet. Utredaren betonar att VMA-systemet främst 

är anpassat för fredstida olyckor men att det i promemorian framgår att 

lagstiftningens bestämmelser om VMA även gäller vid varning eller 

information i samband med höjd beredskap. I en analys för Tanums 

kommunen med FOI:s typfall 1-5 som bakgrund, skulle det vid ett angrepp 

från främmande makt mot Sverige, kunna uppstå ett antal påfrestningar för 

kommunen, då E6:an som går igenom kommunen antas vara ett potentiellt 

mål för angriparen. 

Tanum är en av de kommuner i Sverige, där det inte finns något 

utomhusvarningssystem. Om en utrymning skulle bli aktuell så skulle ett 

utomhusvarnings system vara ett mycket effektivt sätt för kommunen att nå 

ut till allmänheten.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom att 
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Tanums kommun, i Västra Götaland ansöker hos Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap om bidrag för att installera 

utomhusvarningssystemet, Hesa Fredrik i första hand i Tanumshede, i andra 

hand i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. 

  

Beslutet skickas till 

Räddningschefen  
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Ny avgift för sommarsimskolan 2023 

Paragraf KS § 38 Ärendenummer KS 2022/0994-377 

Sammanfattning av ärendet 

Tanums kommun har sedan många år tillbaka erbjudit sommarsimskola för 

barn från 6 år och uppåt i Grunnevattnet och i Sundshult. En simskole-

period är tre veckor på respektive plats. Inom simskolans verksamhet ingår 

simundervisning, märkestagning, bad- och båtvett samt hjärt- och 

lungräddning. 

Avgiften för sommarsimskolan har sedan 2005 varit oförändrad, se nedan: 

Föranmälda elever 

Per elev: 350 kronor för tre veckor 

Per familj: 500 kronor (2 barn och däröver) 

Icke föranmälda elever samt elever från andra kommuner 

Per elev:150 kronor per vecka 

För prov till simborgarmärke och kilometermärke har ingen avgift tagits ut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nu att avgiften för sommar-

simskolan från och med 2023 ska höjas för att verksamheten ska ha en 

budget i balans. 

Förslaget innebär att avgiften för sommarsimskolan från och med 2023 ska 

vara: 

450 kr för tre veckor för barn 1 

250 kr för tre veckor för barn 2 

250 kr för tre veckor för barn 3 

 

Icke föranmälda elever samt elever från andra kommuner 

Per elev: 250 kronor per vecka 

Maxbelopp för en familj: 950 kr för tre veckor 

Utöver sommarsimskolan föreslås att märkestagning för redan simkunniga 

ska erbjudas mot avgiften, 250 kr/tillfälle inklusive märke. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2022, § 201 

föreslå kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslag till ny avgift för sommarsimskolan, 

att erbjuda märkestagning för redan simkunniga till en kostnad om 250 kr 

per tillfälle inklusive märke, samt   
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att beslutet gäller från och med sommarsimskolan 2023 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse daterad 12 januari 2022 

förtydligat förslag till ny taxa: 

Föranmälda elever 

450 kr för tre veckor för barn 1 

250 kr för tre veckor för barn 2 

250 kr för tre veckor för barn 3 

Maxbelopp för en familj, dvs. med fler än tre barn: 950 kr för tre veckor 

Icke föranmälda elever samt elever från andra kommuner 

Per elev: 750 kr för tre veckor eller 250 kronor per vecka  

Utöver sommarsimskolan föreslås att märkestagning för redan simkunniga 

ska erbjudas mot avgiften, 250 kr/tillfälle inklusive märke. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 20 december 2022, § 201 

Förtydligande skrivelse om förslag till ny taxa 

Yrkanden 

Hans Schub (M) föreslår ändringar i avgiften för föranmälda elever, 

maxbelopp per familj och delegation till barn- och utbildningsnämnden att 

justera taxan utifrån konsumentprisindex: 

Föranmälda elever 

450 kr för tre veckor för barn 1 

Maxbelopp för en familj, dvs. med fler än 1 barn: 700 kr för tre veckor 

Icke föranmälda elever samt elever från andra kommuner 

Per elev: 750 kr för tre veckor eller 250 kronor per vecka, 

att erbjuda märkestagning till självkostnadspris för redan simkunniga    

att barn- och utbildningsnämnden årligen får justera taxan utifrån 

konsumentprisindex 

att beslutet gäller från och med sommarsimskolan 2023 

Roger Wallentin (C) och Håkan Elg (C), Christian Haneson (L)  Roar Olsen 

(SD) ställer sig bakom Hans Schubs (M) förslag 

Oskar Josefsson (S) föreslår avslag 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Schub (M) med fleras 

ändringsförslag: 

Föranmälda elever 

450 kr för tre veckor för barn 1 

Maxbelopp för en familj, dvs. med fler än 1 barn: 700 kr för tre veckor 

Icke föranmälda elever samt elever från andra kommuner 

Per elev: 750 kr för tre veckor eller 250 kronor per vecka, 

att erbjuda märkestagning till självkostnadspris för redan simkunniga    

att barn- och utbildningsnämnden årligen får justera taxan utifrån 

konsumentprisindex 

att beslutet gäller från och med sommarsimskolan 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta förslag till ny avgift för sommarsimskolan: 

Föranmälda elever 

450 kr för tre veckor för barn 1 

Maxbelopp för en familj, dvs. med fler än 1 barn: 700 kr för tre veckor 

Icke föranmälda elever samt elever från andra kommuner 

Per elev: 750 kr för tre veckor eller 250 kronor per vecka, 

att erbjuda märkestagning till självkostnadspris för redan simkunniga  

att barn- och utbildningsnämnden årligen får justera taxan utifrån 

konsumentprisindex 

att beslutet gäller från och med sommarsimskolan 2023 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet genom 

reservationen från barn-och utbildningsnämndens protokoll 20 december 

2022, § 201, bilaga.  

Beslutet skickas till 

tf kultur och fritidschef - för verkställighet  



 

 

Reservation Barn- och Utbildningsnämnden 20 december 2022 

Ny avgift för sommarsimskolan 2023 

 

Vi reserverar oss mot ökningen av avgiften för sommarsimskolan 2023. 

Att kunna simma är en livräddande kunskap inte bara för dig själv men också för 

dina medborgare. 

Tanums kommun är en kustkommun där turistnäringen och havsnäring är en 

mycket betydande del av vårt näringsliv och möjlighet att arbeta. Därför är det 

viktigt att vi kan erbjuda barnfamiljer en rimlig chans att lära  sina barn simma 

redan i ung ålder. 

En ökning med 450kr för 3 barn, från 500 kr till 950 kr, i simskolan kan göra att 

barnfamiljer väljer bort denna livsviktiga kunskap. Men pengar skall aldrig vara 

ett hinder för att ge barnen en livräddande kunskap. 

 

Socialdemokraterna i Tanum genom Ida Jakobsson 
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Anläggning för vindkraft, Mungseröd 1:2 

Paragraf KS § 39 Ärendenummer KS 2022/0155-521 

Sammanfattning av ärendet 

Mungseröds Vindpark AB har ansökt hos länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation om tillstånd till vindkraftsverksamhet på 

fastigheten Mungseröd 1:2 i Tanums kommun. Enligt ansökan ska sex 

befintliga vindkraftverk ersättas av tre större verk, med en totalhöjd av 

maximalt 210 meter. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2022 att ej tillstyrka att tillstånd 

enligt 16 kap. 4 § miljöbalken ges, då kommunstyrelsen bedömt att 

underlaget inte var tillräckligt. Efter att ärendet kompletterats togs frågan 

om kommunalt tillstyrkande åter upp av kommunstyrelsen 5 oktober 2022, 

men även då bedömdes underlaget otillräckligt och beslutet blev att ej 

tillstyrka. 

Sökanden har den 5 december 2022 inkommit med kompletterande underlag 

genom utförd HIA (Heritage Imapct Assessment) för beskrivande av 

påverkan på världsarvet Tanums ”OUV”. Miljöprövningsdelegationen 

önskar, utifrån dessa nya grunder, svar på om kommunen enligt 16 kap. 4 § 

miljöbalken avser ändra sitt beslut och tillstyrka att tillstånd ges. 

Denna remiss avser endast frågan om kommunen tillstyrker 

vindkraftsverksamheten. Svar med kommunens ställningstagande ska ha 

kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 2 februari 2023. 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen har granskat den uppdaterade ansökan 

och den HIA samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i denna. 

Förvaltningen bedömer att den HIA som upprättats bidrar till att påverkan 

av världsarvets värden beskrivs på ett systematiskt sätt, men att det 

fortfarande behövs kompletteringar av underlagsmaterialet för att avgöra om 

ett tillstånd enligt ansökan ska kunna tillstyrkas. Förslag till beslut är därför 

att i nuläget inte tillstyrka att tillstånd ges. 

Beslutsunderlag 

Remiss för kommunens tillstyrkande av anläggning för vindkraft 

Ansökan Mungseröds Vindpark, inklusive bilagor 

Heritage Impact Assessment 2022-12-02 

Denna tjänsteskrivelse  
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 att ej tillstyrka att tillstånd enligt 16 kap. 4 § miljöbalken ges, då 

kommunstyrelsen bedömer att underlaget inte är tillräckligt 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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Information om samhällsbyggnadsprocessen 

Paragraf KS § 40 Ärendenummer KS 2023/0070-201 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2022, § 138 bland annat att uppdra 

åt kommundirektören att se över samhällsbyggnadsprocessen. 

Kommunstyrelsen får nu återkoppling i arbetet med översyn av 

samhällsbyggandsprocessen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att tacka för informationen  
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Turordning vid tilldelning av havsnära 
verksamhetslokaler i Tanums kommun 

Paragraf KS § 41 Ärendenummer KS 2022/0928-430 

Sammanfattning av ärendet 

I takt med att antal kommunmedlemmar och registrerade företag ökar i 

Tanums kommun ökar också efterfrågan på havsnära verksamhetslokaler.  

Därtill kommer att det är svårt att bygga nya kommunala havsnära 

verksamhetslokaler i Tanums kommun på grund av restriktioner och lagkrav 

som gäller för skyddade vikar och befintliga hamnar. 

Styrelsen för Tanums Hamnar AB har gett VD i uppdrag att genomföra en 

översyn av regelverket för turordning vid tilldelning av havsnära 

verksamhetslokaler.  

Ett syfte med översynen är att säkerställa att företag som är registrerade i 

Tanums kommun och som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet kan 

hyra havsnära verksamhetslokaler.  

Ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av avtal avseende havsnära 

verksamhetslokaler, innefattar också ett tydliggörande av att sådana avtal 

tilldelas efter placering i separat kölista för havsnära verksamhetslokaler.  

I samband med ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av avtal 

avseende havsnära verksamhetslokaler kommer personer som inte är 

kommunmedlemmar och företag som inte är registrerade i kommunen att 

sägas upp från sina nuvarande avtal 

Styrelsen för Tanums Hamnar AB beslutade den 11 november 2022, § 

91.3 att ställa sig bakom VD:s förslag avseende uppdaterat regelverk vid 

tilldelning och tillställer underlag för beslut till Tanums 

kommunfullmäktige enligt §7 i ägardirektiv för Tanums Hamnar AB 

Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande turordning på sitt 

sammanträde den 21 mars 2011, § 21 

Beslutsunderlag 

THABs förslag till beslut om turordning vid tilldelning av havsnära 

verksamhetslokaler i Tanums kommun  

Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2023 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta turordning vid tilldelning av avtal avseende havsnära 

verksamhetslokaler enligt följande:  

Tilldelning av avtal avseende ny tomt för sjöbod eller annan havsnära 

verksamhetslokal eller befintlig tomt med eller utan befintliga anläggningar 

kan ske till licensierade yrkesfiskare eller företag som bedriver annan 

havsanknuten yrkesverksamhet. Licensierade yrkesfiskare har förtur framför 

övriga.  

Om ett avtal upphör att gälla och det blir aktuellt med avyttring av 

anläggningar såsom sjöbod ska det övervägas om aktuella anläggningar ska 

inlösas för att sedan kunna hyras ut. Alternativt ska avtal avseende aktuell 

tomt kunna tilldelas som ett anläggningsarrende till annan intressent enligt 

ovan. I sådant fall är det upp till arrendatorn att träffa avtal med ägaren av 

anläggningar på tomten beträffande eventuellt köp av anläggningarna. 

Endast en havsnära verksamhetslokal kan upplåtas till en licensierad fiskare 

eller till ett företag som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet.  

Licensierad fiskare eller företag, registrerat i Tanums kommun som bedriver 

havsankuten yrkesverksamhet, ska kunna styrka att verksamheten bedrivs. 

Verksamhetslokalen ska således användas yrkesmässigt och giltiga tillstånd 

ska finnas. Den verksamheten lokalen används till ska svara för huvuddelen 

av verksamhetsutövarens omsättning. Verksamheten ska vara 

momsregistrerad.  

Årlig uppföljning ska ske av att verksamhetsutövaren bedriver aktuell 

havsanknuten yrkesverksamhet.  

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla 

Beslutet skickas till 

Tanums Hamnar AB  
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Turordning vid tilldelning av sjöbod och förråd i 
Tanums kommun 

Paragraf KS § 42 Ärendenummer KS 2022/0926-438 

Sammanfattning av ärendet 

I takt med att antal kommunmedlemmar och registrerade företag ökar i 

Tanums kommun ökar också efterfrågan på sjöbodar och förråd.  

 Därtill kommer att det är svårt att bygga nya kommunala sjöbodar och 

förråd i Tanums kommun på grund av restriktioner och lagkrav som gäller 

för skyddade vikar och befintliga hamnar.  

Styrelsen för Tanums Hamnar AB har gett VD i uppdrag genomföra en 

översyn av regelverk för turordning vid tilldelning av sjöbodar och förråd. 

Ett syfte med översynen är att säkerställa att endast kommunmedlemmar 

och företag som är registrerade i Tanums kommun får hyra/arrendera 

sjöbodar och förråd. 

Ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av avtal avseende sjöbodar och 

förråd innebär också ett tydliggörande av tilldelning av sjöbodar och förråd 

sker enligt placering i separat kö avseende sjöbodar och förråd. Endast ett 

arrende per hushåll respektive företag kan tecknas avseende sjöbod. Endast 

ett hyresavtal per hushåll respektive företag kan tecknas avseende förråd. 

Förråd upplåtes endast i samband med upplåtelse av båtplats.  

 I samband med ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av sjöbodar och 

förråd kommer avtal med icke kommunmedlemmar och företag som inte 

registrerade i Tanums kommun att sägas upp. Uppsägning kommer också att 

ske av avtal avseende förråd om hyresgästen inte samtidigt hyr båtplats. 

 Styrelsen för Tanums Hamnar AB beslutade den 11 november 2022, § 

91.3 att ställa sig bakom VD:s förslag avseende uppdaterat regelverk vid 

tilldelning och tillställer underlag för beslut till Tanums 

kommunfullmäktige enligt §7 i ägardirektiv för Tanums Hamnar AB 

Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande turordning på sitt 

sammanträde den 21 mars 2011, § 21 

Beslutsunderlag 

THABs förslag till beslut om Turordning vid tilldelning av sjöbod och 

förråd i Tanums kommun 

Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2023 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta turordning vid tilldelning av avtal för sjöbodar och förråd enligt 

följande:  

Endast kommunmedlem (folkbokförd eller fastighetsägare i Tanums 

kommun) och företag som är registrerade i Tanums kommun kan tilldelas 

avtal avseende sjöbodar och förråd. Tilldelning sker efter placering i den 

separata kölista som gäller för sjöbodar och förråd.  

Ett hushåll respektive företag kan endast ha ett avtal avseende sjöbod och 

förråd. Beträffande förråd kan avtal bara ingås med kommunmedlem 

respektive företag som också har kontrakt avseende båtplats i anslutning till 

förrådet.  

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 

Tanums Hamnar AB  
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Turordning vid tilldelning av båtplatser i 
verksamhetshamnar i Tanums kommun 

Paragraf KS § 43 Ärendenummer KS 2022/0927-438 

Sammanfattning av ärendet 

I takt med att antal kommunmedlemmar och registrerade företag ökar i 

Tanums kommun ökar också efterfrågan på båtplatser. 

Därtill kommer att det är svårt att bygga ut nuvarande kommunala hamnar i 

Tanums kommun på grund av restriktioner och lagkrav som gäller för 

skyddade vikar och befintliga hamnar.  

Styrelsen för Tanums Hamnar AB har gett VD i uppdrag att genomföra en 

översyn av regelverk för turordning vid tilldelning av båtplatser i 

verksamhetshamnar.  

Ett syfte med översynen är att säkerställa att i första hand licensierade 

fiskare och företag som är registrerade i kommunen och som bedriver 

havsanknuten yrkesverksamhet kan hyra båtplats i verksamhetshamnarna.  

Ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av avtal avseende båtplatser i 

verksamhetshamnarna innefattar också ett tydliggörande av att avtal 

avseende båtplatser i verksamhetshamnar tilldelas efter placering i separat 

kö för sådana båtplatser.  

Ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av båtplats i 

verksamhetshamnar innebär vidare att licensierade yrkesfiskare har förtur 

före i Tanums kommun registrerade företag som bedriver annan 

havsanknuten yrkesverksamhet.  

Ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av båtplatser i 

verksamhetshamnar innebär att företag som inte är registrerade i kommunen 

kommer att sägas upp. 

I mån av plats kan sådana företag få hyra tillfällig plats under ett kalenderår 

Styrelsen för Tanums Hamnar AB beslutade den 11 november 2022, § 

91.3 att ställa sig bakom VD:s förslag avseende uppdaterat regelverk vid 

tilldelning och tillställer underlag för beslut till Tanums 

kommunfullmäktige enligt §7 i ägardirektiv för Tanums Hamnar AB 

Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande turordning på sitt 

sammanträde den 21 november 2005, § 106 
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Beslutsunderlag 

THABs förslag till beslut om Turordning vid tilldelning av båtplatser i 

verksamhetshamnar i Tanums kommun 

Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta turordning vid tilldelning av båtplatser i kommunala 

verksamhetshamnar enligt följande.  

Licensierade yrkesfiskare och företag som är registrerade i kommunen och 

som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet och där båt är nödvändig för 

utförande av verksamheten tilldelas båtplats efter placering i den kö som 

gäller för licensierade fiskare och i Tanums kommun registrerade företag 

som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet.  

Licensierade yrkesfiskare har förtur till båtplats före företag som bedriver 

annan havsanknuten yrkesverksamhet.  

Den som gör gällande rätt till båtplats i egenskap av licensierad fiskare eller 

företag som bedriver annan havsankuten yrkesverksamhet ska kunna styrka 

att aktuell verksamhet bedrivs.  

Båten som används i verksamheten ska således användas yrkesmässigt och 

giltiga tillstånd ska finnas. Den båtberoende verksamheten ska svara för 

huvuddelen av verksamhetens/företagets omsättning. Verksamheten ska 

vara momsregistrerad.  

Årlig uppföljning ska ske av att båtplatsinnehavaren bedriver havsanknuten 

yrkesverksamhet enligt ovan 

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla 

Beslutet skickas till 

Tanums Hamnar AB  
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Turordning vid tilldelning av båtplatser i 
småbåtshamnar i Tanums kommun 

Paragraf KS § 44 Ärendenummer KS 2022/0925-415 

Sammanfattning av ärendet 

I takt med att antal kommunmedlemmar och registrerade företag ökar i 

Tanums kommun ökar också efterfrågan på båtplatser. 

Därtill kommer att det är svårt att bygga ut nuvarande kommunala hamnar i 

Tanums kommun på grund av restriktioner och lagkrav som gäller för 

skyddade vikar och befintliga hamnar. 

Styrelsen för Tanums Hamnar AB har gett VD i uppdrag att genomföra en 

översyn av regelverk om turordning vid tilldelning av båtplatser i 

småbåtshamnarna.  

Ett syfte med översynen är att säkerställa att i första hand 

kommunmedlemmar och företag som är registrerade i Tanums kommun kan 

hyra båtplatser i småbåtshamnarna.  

När det gäller turordning vid tilldelning av avtal avseende båtplats till 

boende på öar, innefattar ett nytt beslut ett tydliggörande av att man ska vara 

folkbokförd på aktuell ö för att få förtur till båtplats.  

I samband med ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av avtal 

avseende båtplatser i småbåtshamnar kommer icke kommunmedlemmar och 

företag som inte är registrerade i Tanums kommun att sägas upp.  

I mån av plats kan icke kommunmedlemmar och företag som inte är 

registrerade i Tanums kommun få hyra tillfällig båtplats under en båtsäsong. 

 Ett nytt beslut om turordning vid tilldelning av båtplatser innefattar också 

ett tydliggörande av att köerna för båtplatser i småbåtshamnar avseende 

folkbokförda på öar, kommunmedlemmar och företag registrerade i Tanums 

kommun är separerade. 

Kommunfullmäktige beslutade om turordning vid tilldelning av båtplatser i 

småbåtshamnar den 21 november 2005, § 106 

Styrelsen för Tanums Hamnar beslutade den 11 november 2022, § 

91.3 att ställa sig bakom VD:s förslag avseende uppdaterat regelverk vid 

tilldelning och tillställer underlag för beslut till Tanums 

kommunfullmäktige enligt §7 i ägardirektiv för Tanums Hamnar AB 
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Beslutsunderlag 

Beslut från Tanums Hamnar inklusive bilaga 1 

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta turordning vid tilldelning av båtplatser i kommunala småbåtshamnar 

enligt följande:  

1. För folkbokförda på öar inom kommunen, som saknar fast förbindelse 

eller färjeförbindelse med land, sker tilldelning av avtal avseende båtplats 

efter placering i den kö som gäller för folkbokförda på öar.  

2. För kommunmedlemmar och företag som är registrerade i Tanums 

kommun, men som inte bedriver havsanknuten yrkesverksamhet i Tanums 

kommun sker tilldelning av båtplats efter placering i den kö som gäller för 

kommunmedlemmar.  

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla 

Beslutet skickas till 

Tanums Hamnar AB  
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Reviderade regler för partistöd 

Paragraf KS § 45 Ärendenummer KS 2023/0091-941 

Sammanfattning av ärendet 

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

partistöd i Tanums kommun. Efter beslutet i kommunfullmäktige har 

blanketter för redovisning av partistöd inklusive instruktioner tagit fram. 

Dessa revideras varje år. 

I antagna regler för partistöd från 2015 hänvisas till fel § i kommunallagen 

då kommunallagen har ny kapitelindelning. Innehållet i paragraferna om 

partistöd är samma.  I regler förpartistöd framgår även att partistöd betalas 

ut årligen under mars månad. 

I kommunallagen framgår att redovisning av partistöd får lämnas in senast 6 

månader efter den period redovisningen avser (30 juni). Reglerna bör 

därmed ändras så partistöd kan betalas ut senare om redovisningen 

inkommit i rätt tid enligt kommunallagen och kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen.   

Beslutsunderlag 

Reviderade regler för partistöd 

Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderade regler för partistöd 

Beslutet skickas till 

Gruppledarna 

Ekonomikontoret  
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Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Paragraf KS § 46 Ärendenummer KS 2022/0955-977 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan hösten 2021 har Tanums kommun en trygghetssamordnare som 

arbetar med trygghetsskapande i kommunen. Det finns även ett 

brottsförebyggande råd, vars arbetssätt och inriktning fastställdes av 

kommunstyrelsen 2011-04-06 § 123. Det finns behov att tydliggöra 

arbetssätt och hur den politiska styrningen av trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete ska hanteras. Verksamheten kan också 

effektiviseras genom att använda befintliga strukturer. Kommunstyrelsen 

föreslås fortfarande vara organisatorisk hemvist för frågorna och 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås utgöra det brottsförebyggande 

rådet. Koncernledningsgruppen ansvarar för att verkställa den politiska 

viljeinriktningen.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för brottsförebyggande rådet i Tanums kommun 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta riktlinjer för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Tanums kommun  

Beslutet skickas till 

Trygghetssamordnare 

Nämnder och bolag – för kännedom 

Kommunpolisen – för kännedom   
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Val till Brottsförebyggande rådet 

Paragraf KS § 47 Ärendenummer KS 2023/0095-111 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Tanums kommun består 

rådet av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens ordförande är 

ordförande i brottsförebyggande rådet och 1:e amt 2:e vice ordförande 

innehar samma funktioner i Brottsförebyggande rådet. 

På brottsförebyggande rådets sammanträden deltar även kommundirektör, 

trygghetssamordnare och när möjlighet finns kommunpolis. Andra deltagare 

adjungeras in vid behov.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör Brottsförebyggande rådet 2023-

2026 

Beslutet skickas till 

Berörda förtroendevalda 

Trygghetssamordnaren 

Troman 

Personalkontoret  
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Val av ny ersättare i folkhälsorådet 

Paragraf KS § 48 Ärendenummer KS 2023/0030-111 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade bland annat den 11 januari 2023, § 13 att utse 

Jenny Corneliusson (S) som ersättare i Tanums Folkhälsoråd 2023-2026. 

Den 16 januari 2023 valde tekniska nämnden Jenny Corneliusson som 

ledamot i Folkhälsorådet för tekniska nämnden.   

Då samma person inte kan representera två olika nämnder i folkhälsorådet 

behöver kommunstyrelsen utse ny ersättare. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att entlediga Jenny Corneliusson (S) som ersättare i folkhälsorådet, 

att till ny ersättare i folkhälsorådet utse Karin Liljengård (S) för resterande 

del av mandatperioden 2023-2026 

Beslutet skickas till 

Berörda förtroendevalda 

Troman 

Folkhälsostrategen 

Personalkontoret  
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Val av kommunala företrädare till styrelsen för Leader 
Bohuskust och gränsbygd 2023-2024 

Paragraf KS § 49 Ärendenummer KS 2023/0082-111 

Sammanfattning av ärendet 

Leader Bohuskust och gränsbygd fortsätter 2023-2024 parallellt med det 

nya Leader bohuskust som löper över hela mandatperioden. 

Tanums kommun har tidigare valt representanter för Leader Bohuslän. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utse Roger Wallentin (C) som ordinarie med Ingrid Almqvist (S) som 

ersättare  

Beslutet skickas till 

Leader Bohuskust och gränsbygd, Berörda förtroendevalda, 

personalkontoret, Troman  
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Förvärv av del av Tanum Knaxeröd 1:1, Rabbalshede 

Paragraf KS § 50 Ärendenummer KS 2022/0666-213 

Sammanfattning av ärendet 

Tanums kommun har behov av att etablera en ny förskola i Rabbalshede. 

Utifrån en lokaliseringsutredning som pågått under 2021 beslutade barn- 

och utbildningsnämnden att förorda placering R16, 2021-11-30, dnr BUN 

2021/0430-600. 

Styrgruppen beslutade 2022-03-30 att förorda kommunstyrelsen att 

genomföra markförvärv för område R16. 

Område R16 omfattar del av fastigheten Knaxeröd 1:1, vilken är centralt 

belägen i Rabbalshede. Mark- och exploatering har studerat ett större 

markområde av Knaxeröd 1:1 i syfte att dels möjliggöra planerad etablering 

av förskolan, och för att genomföra ett strategiskt markförvärv för att 

möjliggöra en framtida utveckling av skolan och förskolan och dess 

närmiljö. Det aktuella markområdet som föreslås förvärvas omfattar cirka 

3,3 hektar och utgörs av skogsmark. Området är inte planlagt sedan tidigare. 

Den föreslagna ersättningen för markområdet om 470 000 kronor baseras på 

den fastighetsvärdering som inhämtats av mark- och exploatering som 

underlag. 

 

Utvecklad ärendebeskrivning 

Tanums kommun har behov av att etablera en ny förskola i Rabbalshede. 

Utifrån en lokaliseringsutredning som pågått under 2021 beslutade barn- 

och utbildningsnämnden att förorda placering R16, 2021-11-30, dnr BUN 

2021/0430-600. 

Styrgruppen beslutade 2022-03-30 bland annat att förorda placeringen R16, 

i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut samt förorda att 

kommunstyrelsen påbörjar detaljplan för området R16. 

Fastigheten Knaxeröd 1:1 är centralt belägen i Rabbalshede och del av 

fastigheten omfattas av område R16, där ny förskola föreslås placeras.  

Mark- och exploatering har studerat ett större markområde av Knaxeröd 1:1 

i syfte att dels möjliggöra planerad etablering av förskolan, och för att 

genomföra ett strategiskt markförvärv för att möjliggöra en framtida 

utveckling av skolan och förskolan och dess närmiljö. Det aktuella 

markområdet som föreslås förvärvas omfattar cirka 3,3 hektar och utgörs av 

skogsmark, nedan kallat Området, och är rödskrafferat på kartan. 
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En minde del av Området i söder omfattas av en detaljplan.  

En fastighetsvärdering för Området har inhämtats av mark- och exploatering 

som underlag för förhandling om markförvärv där Området värderas till 470 

000 kronor, se bilaga. 

Ägaren av Knaxeröd 1:1 godtar en försäljning av Området i enlighet med 

värderingen.  

Förrättningskostnaden för fastighetsreglering för att överföra markområdet 

till angränsande kommunal fastighet kommer få bekostas av kommunen. 

Kostnaden uppskattas till cirka 60 000 kronor. 

Kommunen har sedan tidigare förvärvat angränsande fastigheten  

Knaxeröd 1:28. I och med föreslaget förvärv av Området har kommunen 

förvärvat den mark som krävs för utveckling av förskolan inom område 

R16. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-14 

Karta tillhörande tjänsteskrivelse för köp av del av Knaxeröd 1:1 

Fastighetsvärdering avseende del av Knaxeröd 1:1 

  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förvärva ca 3,3 hektar av fastigheten Knaxeröd 1:1 mot en ersättning om 

470 000 kronor. 

att medge investeringsanslag 2023 om 530 000 kr för avsett ändamål. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Slutredovisning av ny låg- och mellanstadieskola 
Tanumshede, projekt 62641,62642,62643 

Paragraf KS § 51 Ärendenummer KS 2022/0984-903 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015 att ge fastighetsavdelningen i 

uppdrag att påbörja förstudie för en tillbyggnation av Tanumskolan. 

Flertalet alternativ utreddes som ledde till planering av tre separata 

upphandlingar:  

1. Förberedande arbete med väg, VA och grundarbeten. 

2. Ny skola och skolgård. 

3. Utbyggnad av tillagningskök. 

Medel äskades i budget för åren 2015 (300 tkr) 2016 (2 000 tkr) 2018 (38 

650 tkr) samt 2019 (42 950 tkr). 

Budgeterade investeringsutgifter      83 900 000,00 kr  

Redovisade investeringsutgifter -  82 350 788,00 kr  

Överskott      1 549 212,00 kr  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 15 december 2022 §142. 

Bilagor till tekniska nämndens beslut 15 december §142, Slutrapport för låg 

och mellanstadieskola, slutrapport för om- och tillbyggnad av kök samt 

slutrapport för väg och VA. 

Tjänsteskrivelse 13 januari 2023. 

  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna slutredovisningen. 

att överskottet på 1 549 212 kr omfördelas till en solcellsanläggning på 

Tanumskolan. 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
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Slutredovisning ombyggnad förskolan i Lur, projekt 
62734 

Paragraf KS § 52 Ärendenummer KS 2022/0986-903 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsavdelningen har renoverat förskolebyggnaden i Lur som hyrs av 

den kooperativa förskolan Krumeluren. Det som åtgärdats är bland annat ny 

bergvärmeanläggning och ventilation, vattenburen golvvärme, 

tilläggsisolering i väggar golv och tak, nya fönster, dörrar, fasad och ytskikt 

inne och ute. Som ett resultat av detta har energiförbrukningen i byggnaden 

mer än halverats. För att finansiera investeringen har ett nytt hyresavtal 

tecknats anpassat till nuvarande status på byggnaden. 

Projektets ekonomi 

Kommunfullmäktige anslog medel 2021 till projektet samt 2022 fördelade 

tekniska nämnden del av ramanslaget för förbättringsåtgärder fastigheter 

(60001) till projektet.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har granskat slutredovisning från 

tekniska nämnden och meddelar att slutredovisningen stämmer överens med 

beviljade medel och redovisat belopp. 

Budgeterade investeringsutgifter projekt 62734       900 000,00 kr  

Budgeterade investeringsutgifter projekt 60001    1 082 272,00 kr  

Summa budgeterad investeringsutgift    1 982 272,00 kr  

Redovisade investeringsutgifter -  1 982 272,00 kr  

Överskott                     -   kr  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 15 december 2022 §145. 

Tjänsteskrivelse 11 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna slutredovisningen 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
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Finansrapport september-december 2022 

Paragraf KS § 53 Ärendenummer KS 2022/0262-903 

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 upprättats.  

Kommunens medelränta på låneskulden uppgår till 1,22 % för 2022, medan 

medelräntan för koncernen uppgår till 1,16 %. Under perioden september 

till december ökar kommunens låneskuld till kreditinstitut med 40 mnkr. 

Tanums Bostäders låneskuld minskar med 5 mnkr. Totalt uppgår låneskuld 

till kreditinstitut i koncernen till 1 297 mnkr.  

Avstämning visar att riktlinjerna enligt finanspolicyn följs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2023 

Finansrapport för perioden september till december 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa finansrapport per den 31 december 2022 

att lägga finansrapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef  
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Uppföljning upphandlingar 2022 samt redovisning av 
upphandlingsplan 2023 

Paragraf KS § 54 Ärendenummer KS 2023/0076-973 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens inköps- och upphandlingspolicy ska uppföljning av 

genomförda upphandlingar genomföras minst en gång per år. På samma 

ärende redovisas även upphandlingsplan för innevarande år. Denna plan kan 

dock komma att revideras under året.  

För 2022 genomfördes 77 upphandlingar. Av dessa avbröts 7 upphandlingar 

bland annat beroende på uteblivna eller för få anbud. En av upphandlingarna 

överklagades men överklagan avvisades av rätten. I enlighet med inköp- och 

upphandlingspolicyn har även samordning av upphandlingar skett under 

året. Detta med kommunerna i norra Bohuslän (No Bo) samt även med 

Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg. Därutöver avropas avtal via ADDA 

(Sveriges kommuner och regioners inköpscentral) och Kammarkollegiet. 

Sammantaget har 17 upphandlingar skett genom samordning.    

Upphandlingsplanen för 2023 uppgår till ca 75 upphandlingar. Planen är 

upprättad efter avstämning med förvaltningschefer och cheferna inom 

kommunledningskontoret.   

Beslutsunderlag 

Upphandlingar genomförda 2022 

Upphandlingsplan 2023 

Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna återrapporten av genomförda upphandlingar 2022 

att i övrigt ha tagit del av upphandlingsplan 2023 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef, Förvaltningschef omsorg, barn- och utbildning, tekniska, 

miljö- och bygg, Kommundirektör, HR-chef och kanslichef  
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Intern kontroll 2022 - Kommunstyrelsen 

Paragraf KS § 55 Ärendenummer KS 2022/0112-903 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 2022-06-22 § 144 intern kontrollplan för 

kommunstyrelsens egna verksamheter. 

Nedan följer kort sammanfattning av de kommungemensamma 

granskningsområdena:  

• Brutna kedjor leverantörsutbetalningar 

• Uppdaterad rutin för leverantörsbetalningar fungerar 

tillfredställande och efterlevs, kontrollpunkten tas ändå med till 

2023. 

• Beredskapsplaner 

• Rapporteras i den kommungemensamma uppföljningen 

• Rehabilitering plan för återgång 

• Rutiner följs inte fullt ut kontrollpunkten tas med till 2023.  

• Uppföljning av föregående års intern kontroll 

• Inga ytterligare åtgärder.  

Beslutade kommunstyrelsen för egen del att granska: 

• Behörigheter i ekonomisystem. 

• Granskningen visar att det finns behov av översyn av behörigheter 

samt att fördjupad behörighetsadministrationsutbildning. Därtill 

behövs översyn av attestreglementet. Kontrollpunkten tas med till 

2023 års internkontroll för vidare granskning. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning intern kontroll 2022 Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-22 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra till kommundirektören att vidta erforderliga åtgärder av de brister 

som framkommit vid årets granskning 

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör, Ekonomichef, Kanslichef, HR-chef  
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Intern kontroll 2022 - Kommunövergripande 
(internkontroll) 

Paragraf KS § 56 Ärendenummer KS 2022/0110-903 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt det reglemente för intern kontroll som kommunfullmäktige antagit 

har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 juni 2022 om 

nedanstående gemensamma granskningspunkter:  

• Brutna kedjor leverantörsbetalningar 

• Beredskapsplaner 

• Rehabilitering – Plan för återgång i arbete  

• Uppföljning av föregående års internkontroll  

Varje nämnd har beslutat om internkontrollplan för 2022 enligt 

anvisningarna. Nämnderna har vidare rapporterat uppföljning av nämndens 

internkontrollarbete. I uppföljningen ingår förutom de 

kommungemensamma granskningspunkterna även nämndens specifika 

granskningsområde och uppföljning av föregående års 

internkontrollpunkter. Nämndernas uppföljning/granskning bifogas som 

bilagor till sammanställningen.  

I bilagd sammanställning framgår uppföljning av Rambo AB och Tanums 

Bostäder AB intern kontroll 2022. Uppföljning för Tanums Hamnar AB 

sker under våren 2023. 

 Uppföljning av beslutad internkontrollplan har genomförts. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen intern kontrollrapport 2022 

Omsorgsnämnden intern kontrollrapport 2022 

Barn- och utbildningsnämnden intern kontrollrapport 2022 

Tekniska nämnden intern kontrollrapport 2022 

Miljö- och byggnämnden intern kontrollrapport 2022 

Rambo AB intern kontrollsammanställning 2022 

Tanums Bostäder AB intern kontrollsammanställning 2022 



 

Nämnd/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Sida 

35 (57) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder av de brister som 

framkommit vid årets granskning 

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Barn- och utbildning, Omsorg, Miljö- och bygg samt 

Tekniska 

Rambo AB 

Tanums Bostäder AB  
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Struktur för styrdokument och stödjande dokument 

Paragraf KS § 57 Ärendenummer KS 2023/0019-941 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten i Tanums kommun styrs, utöver lagar och andra 

författningar, genom mål och budget beslutade av kommunfullmäktige samt 

kommungemensamma styrande och stödjande dokument. Styrande och 

stödjande dokument används för att implementera den politiska viljan, mål 

och fattade beslut samt att styra och leda. Ett styrande eller stödjande 

dokument är beslutat av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd 

eller på förvaltningsnivå.  

Att ha ordning på styrande dokument är en viktig del i kommunens styrning. 

Därför har en struktur för dokumenten tagits fram. Strukturen syftar till att 

skapa en enhetlighet för styrande och stödjande dokument i kommunen, 

tydliggöra vilka dokument som ska användas vid olika situationer samt 

tydliggöra vilken instans som ska besluta om olika dokument. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2022 

Struktur för styrdokument 

Yrkanden 

Oskar Josefsson (S) föreslår att VD i bolagen utgår från dokumentet. 

Roger Wallentin (C), Hans Schub (M) och Christer Haneson (L) föreslår 

bifall till beredningsförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta struktur för styrdokument för Tanums kommun  

Reservationer 

Oskar Josefsson (S), Niklas Berglund (S) och Ingrid Almqvist (S) reserverar 

sig muntligen mot beslutet till förmån till eget förslag.  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Nämnder  

Helägda bolag – för behandling på bolagsstämma   
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Revidering av  kommunstyrelsens delegationsordning 
2022 

Paragraf KS § 58 Ärendenummer KS 2022/0441-900 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog den 6 oktober 2021, § 255 en ny 

delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhet bland annat utifrån 

organisationsförändringar och omvärldsbevakning. 

Ett förslag till reviderad delegationsordning har nu tagits fram. De 

förändringar som nu föreslås gäller främst inom områdena ekonomiärenden 

och upphandling och inköp av varor, tjänster samt entreprenader. Under 

alkoholärenden har en ny punkt tillkommit. I övrigt är det redaktionella 

ändringar som genomförts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023 

Förslag till reviderad delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

att tidigare beslut om delegationsordning för kommunstyrelsen upphör att 

gälla 

Beslutet skickas till 

Chefer inom kommunstyrelsen förvaltning  

Webbredaktionen för uppdatering av styrdokument  
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Riktlinje för sponsring 

Paragraf KS § 59 Ärendenummer KS 2022/0487-879 

Sammanfattning av ärendet 

Tanums kommun kan sponsra eller ta emot sponsring för olika aktiviteter 

och evenemang. Sponsringen ska bidra till att stärka platsvarumärket 

Tanum. 

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att sponsring sker i linje med 

kommunens uppdrag och värdegrund. Kommunens verksamhet ska bedrivas 

sakligt, opartiskt och i enlighet med likställighetsprincipen. Kommunen har 

ansvar mot medborgarna att skattemedlen ska hanteras på ett ansvarsfullt 

sätt.  

Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidig 

nytta mellan två eller flera parter. Ett sponsorsamarbete får inte ge en 

sponsor inflytande över kommunala beslut och ska aldrig ske i verksamheter 

med myndighetsutövning. Inför upprättande av sponsringsavtal ska en 

utvärdering över avtalets effekter på kommunen göras och följa med som 

underlag till beslut. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendena och medel budgeteras inom ramen 

för kommunens näringslivsinsatser. Beslut att sponsra eller godkänna 

mottagande av sponsring ska fattas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 18 januari 2023 

Riktlinjer för sponsring 

Yrkanden 

Oskar Josefsson (S), Hans Schub (M), Christian Haneson (L) föreslår bifall 

till beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjer för sponsring, och 

att ge kommunstyrelsen rätt att revidera riktlinjen 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören  
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Ansökan om sponsring till Festival Clandestino X 
Bottnafjorden 2023 

Paragraf KS § 60 Ärendenummer KS 2022/0936-680 

Sammanfattning av ärendet 

Clandestino Institut äskar medel om 400 tkr för genomförande av projektet 

Clandestino & Beyond där merparten av den totala budgeten om ca 4,4 

mnkr kommer att gå till festivalen i Bottnafjorden. 

Clandestino Institut är ett konstområdesöverskridande nätverk av 

kulturarbetare, konstnärer och forskare. Institutet är en ideell förening med 

bas i Göteborg. Verksamheten finansieras huvudsakligen med stöd från 

Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Göteborgs 

Stad. 

Clandestino Institut har arrangerad festival i Bottnafjorden 10 gånger sedan 

2009 med en generationsöverskridande publik. Under festivalerna har 

Clandestino Institut samarbetat med flera lokala aktörer och har haft artister 

både från Sverige och olika delar av världen. 2022 såldes ca 500 biljetter 

och festivalen hade intäkter på ca 300 tkr. 

Arrangemanget 2023 är tänkt att äga rum under tre dagar i juli på 

utomhusscener, kyrkor och andra lokaler i Tanums kommun och i Sotenäs 

kommun. 

Tanums kommun kan bevilja sponsring, vilket ska syfta till att stärka 

platsvarumärket Tanum. Sponsringen bör inriktas på föreningar och 

organisationer med anknytning till Tanums kommun som bidrar till en 

positiv marknadsföring av kommunen. För att sponsring ska beviljas ska 

nyttan för kommunen vara i paritet med den sponsrade summan. De medel 

som Clandestino Institut äskar bedöms klart överstiga nyttan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om sponsring 

  

Reservationer 

Protokollsanteckning:  

Siv Bergström (V) föreslår att ansökan beviljas. 
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Beslutet skickas till 

Clandestino Institut  
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Ansökan om sponsring av Ostronakademiens 
mästerskap och evenemang 2023 

Paragraf KS § 61 Ärendenummer KS 2023/0083-951 

Sammanfattning av ärendet 

Ostronakademin ansöker om sponsring av Nordiska Mästerskapen i 

ostronöppning, Öppna Grebbestadsmästerskapen i ostronöppning och 

Ostronets Dag 2023. Aktuellt belopp är 45 000 kr. Ostronakademin är en 

ideell förening som arbetar för att öka kunskapen och intresset för det 

svenska ostronet ostrea edulis. Föreningen samarbetar med fiskare, forskare, 

markägare, krögare och turistnäring. 

Ostronakademin arrangerar årligen tre evenemang; två i maj och ett i 

september. Till de båda mästerskapen kommer deltagare från de nordiska 

länderna, Estland, Lettland och Frankrike varav några är de bästa i världen 

inom ostronöppning. Mästerskapen uppmärksammas i TV och press och har 

tillresande publik från hela Norden. De tävlande och juryn får ingen 

ersättning.  

Tanums kommun kan bevilja sponsring, vilket ska syfta till att stärka 

platsvarumärket Tanum. Sponsringen bör inriktas på föreningar och 

organisationer med anknytning till Tanums kommun som bidrar till en 

positiv marknadsföring av kommunen. Ostronakademins evenemang har en 

stark anknytning till kommunen och bedöms stärka platsvarumärket Tanum. 

Tanums kommun lyfts fram som sponsor på plats, via sociala medier och 

Ostronakademins hemsida. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-18 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla ansökan om sponsring med 45 000 kr 

att finansiering sker via kommunstyrelsens konto för näringslivsinsatser. 

Beslutet skickas till 

Ostronakademin  
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Svar på motion från Peter Adlersson (C) om att inrätta 
minst två tjänster som fältassistent i Tanums kommun 

Paragraf KS § 62 Ärendenummer KS 2022/0540-711 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Adlersson (C) har lämnat in en motion om att inrätta minst två tjänster 

som fältassistent i Tanums kommun. Bakgrunden är att det de senaste åren 

har varit oroligt på skolor och fritidsgårdar och på Sparvallen. Enligt 

motionären kan ett bra samarbete mellan fältassistenter, skolan och polisen 

göra stor skillnad utifrån att duktiga fältassistenter får bra kontakt med unga 

samtidigt som många ungdomar och deras familjer har förtroende för dem. 

Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har yttrat sig 

avseende motionen. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till 

förslaget i motionen. Nämnden ser att fältassistenter blir ett komplement 

utöver de resurser som finns idag, såväl inom Barn- och 

utbildningsnämnden som inom Omsorgsnämndens verksamheter. Barn- och 

utbildningsnämnden bedömer att det är mest lämpligt att fältassistenter hör 

organisatoriskt till Omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motionen och ser liksom 

Barn- och utbildningsnämnden att det blir ett komplement till dagens 

resurser samt att tjänsterna kan kopplas organisatoriskt till 

Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden gör bedömningen att det behövs en 

utökad ram med 1 370 tkr för att täcka kostnaderna för två fältassistenter då 

det inom befintlig ram inte finns möjlighet att finansiera detta utan att 

riskera minskad kvalitet inom andra områden som nämnden ansvarar för. 

Bedömning från kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens nämnder erhåller efter fastslagen budget ett kommunbidrag för 

att täcka kostnaderna för den verksamhet som respektive nämnd har i 

uppdrag att bedriva. Varje nämnd upprättar en nämndsbudget utifrån 

kommunbidraget och har möjlighet att inom nämndens område omdisponera 

resurser med beaktande av aktuella behov. Tilldelat anslag utgör dock den 

yttersta restriktionen för nämndens verksamhet. 

Budget för 2023 beslutades av kommunfullmäktige 2022-11-28. Med 

anledning av stora kostnadsökningar inför 2023 har ett särskilt anslag på 

11,0 mnkr avsatts centralt för ökade kostnader inom områdena energi, 

livsmedel och drivmedel. Det råder stor osäkerhet kring i hur stor 

omfattning som anslaget kommer att räcka till. Kommunens budgeterade 
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resultat uppgår till 9,5 mnkr. Några ytterligare medel till förfogande anslag 

finns ej budgeterade. För att uppnå kommunfullmäktiges finansiella mål 

skulle ett tilläggsanslag innebära omprioritering av redan beslutade ramar.   

Fältassistenter är en yrkesgrupp som oftast är organiserad inom kommuners 

socialtjänst och utför uppsökande uppdrag i huvudsak riktat mot barn och 

ungdomar. Omsorgsnämnden har enligt sitt reglemente i uppdrag att 

fullfölja kommunens uppgifter inom socialtjänstens område. 

Omsorgsnämnden har det uppsökande ansvaret och ska ta initiativ till och 

bevaka att åtgärder för god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn 

och unga skapas. Hösten 2022 rekryterades en fältsekreterare till 

Omsorgsnämnden med uppdrag att arbeta uppsökande och förebyggande 

med barn och unga i hela kommunen. 

Förvaltningen gör ingen bedömning av behovet av fältassistenter. 

Huvudansvaret för operativt arbete med barn och unga ligger inom 

Omsorgsnämndens och Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. 

Frågan om att inrätta tjänst som fältassistent bör därför hanteras inom dessa 

nämnder, både när det gäller bedömningen av behovet och ansvar för 

kostnaden. 

Beslutsunderlag 

Motion 

Yttrande Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-25, § 160 

Yttrande Omsorgsnämnden 2022-10-06 § 106 

Tjänsteskrivelse 2023-01-18 

Yrkanden 

Roger Wallentin (C), Hans Schub (M) och Christian Haneson (L) föreslår 

bifall till beredningsförslaget. 

Oskar Josefsson (S) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 
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att anse motionen besvarad då omsorgsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden redan har i uppdrag att hantera det operativa arbetet 

med barn och unga.  

Reservationer 

Oskar Josefsson (S), Niklas Berglund (S) och Ingrid Almqvist (S) reserverar 

sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Beslutet skickas till 

Peter Adlersson, Centerpartiet  
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Svar på medborgarförslag angående 
hastighetsbegränsning inomskärs 

Paragraf KS § 63 Ärendenummer KS 2022/0631-415 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att kommunen verkar för 

att en generell hastighetsbegränsning på förslagsvis 8 knop ska gälla 

inomskärs för nöjesbåtar. Bakgrunden är antalet fritidsbåtar har ökat kraftigt 

se senaste åren och att flera av dessa inte kör på ett säkert sätt. 

Förslagsställaren pekar även på klimataspekten. 

Medborgarförslaget har lämnats till tekniska förvaltningen för yttrande. 

Tekniska förvaltningen har inte ansvarsområden till sjöss, men tekniska 

nämnden har ansvar som kommunens trafiknämnd. Förvaltningens 

uppfattning är att generella hastighetsbegränsningar utan synbara motiv har 

låg efterlevnad. Utifrån det bedömer tekniska förvaltningen att 

hastighetsbegränsningar till sjöss fortsatt som idag lämpligen används där 

behovet av olika anledningar bedöms nödvändigt. 

På öppet hav finns inga hastighetsbegränsningar men båtförare ska alltid 

visa gott sjömanskap och anpassa farten efter omständigheterna. Det är 

Länsstyrelsen som beslutar om fartbegränsade områden och hur de ska 

skyltas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att kommunen ska verka för en generell 

hastighetsbegränsning inomskärs, Kommunfullmäktige 2022-09-19 § 104  

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen 2022-11-21 

Tjänsteskrivelse 2023-01-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka förslagsställaren för medborgarförslaget.  

att avslå medborgarförslaget då det är Länsstyrelsen som beslutar om 

fartbegränsade områden och hur de ska skyltas. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för redovisning  
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Svar på motion om markanvisning, viktigt verktyg för 
Tanums kommun att av hjälpa brister i 
bostadsförsörjningen och underlätta för 
byggemenskaper 

Paragraf KS § 64 Ärendenummer KS 2022/0690-212 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (MP) har lämnat in en motion om att Tanums kommun 

ska använda markanvisning som ett verktyg att avhjälpa brister i 

bostadsförsörjningen och underlätta för byggemenskaper. 

Motionären föreslår: 

• att kommunstyrelsen på lämpligt sätt låter sin förvaltning ta del av 

projektet Divercity, 

• att förvaltningen utarbetar en kommunal policy som fastställer 

tjänstemännens förhållningssätt vid kontakt med och stöd till 

byggemenskaper samt 

• att kommunstyrelsen tar fram förslag på hur stor andel av 

markanvisningarna de närmaste åren som bör riktas mot 

byggemenskaper och liknande initiativ. 

Divercity – byggemenskaper för mångfald var ett VINNOVA-projekt under 

perioden 2017-2021 med statliga, kommunala, ideella och privata 

projektpartners som arbetade för att utveckla best practice för 

byggemenskaper och för att förbättra möjligheterna för byggemenskaper att 

realiseras genom 

1. Tjänster och verktyg som underlättar realiserandet av 

byggemenskaper i hela landet. 

2. Samverkansmodeller mellan kommuner, byggemenskaper och andra 

intressenter. 

3. Kommunal policy som fastställer tjänstemännens förhållningssätt 

vid stöd av byggemenskaper. 

Målet för projektet har varit att förbättra förutsättningarna för 

byggemenskaper genom utveckling av policy och tjänster/verktyg, främst 

riktade till byggrupper och kommuner. En byggemenskap är en grupp 

människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter 

bygga och senare använder en byggnad. Byggemenskaper är inte kopplat till 

någon särskild upplåtelseform. 
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Enligt projektet bidrar byggemenskaper till hållbara, attraktiva städer och 

landsbygd genom förbättrade möjligheter att bygga i hela landet, lokal 

förankring och engagemang samt skapar lokala värden, ökad samhällsnytta 

och livskvalitet. 

I Tanums kommun är Hogslätts vänboende och projektet Andreastorpet 

exempel på byggemenskaper. 

Det arbete som har utförts inom ramen för projektet Divercity är intressant 

för kommunstyrelsens förvaltning att ta del av och lära av för att öka 

möjligheterna för byggemenskaper att etablera sig i Tanums kommun. 

I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar och i plan- och 

bygglagen definieras markanvisning som en överenskommelse mellan en 

kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande. 

En kommun som genomför markanvisningar ska, enligt lag (2014:899) om 

riktlinjer för kommunala markanvisningar anta riktlinjer för 

markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter 

och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 

principer för markprissättning. 

Tanums kommun har inte antagit riktlinje för markanvisningar. För att 

kunna arbeta vidare med markanvisningar rekommenderar förvaltningen att 

riktlinje gällande markanvisning tas fram. I denna riktlinje ingår 

kommunens förhållningssätt till byggemenskaper 

Beslutsunderlag 

Motion 

Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2022 § 112 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att berörda tjänstepersoner på kommunstyrelsens förvaltning tar del av 

aktuella publikationer som tagits fram av projektparterna inom Divercity 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för markanvisning 
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att motionen är besvarad. 

Beslutet skickas till 

Mikael Halvarsson, Miljöpartiet de gröna i Tanum  
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Anmälan av personalutskottets beslut 

Paragraf KS § 65 Ärendenummer KS 2023/0077-943 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottets protokoll från 16 januari 2023, § 1 anmäls. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023 

Protokoll från personalutskottet daterat 16 januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att personalutskottets protokoll från den 16 januari 2023 är anmält   



 

Nämnd/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Sida 

51 (57) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2023 

Paragraf KS § 66 Ärendenummer KS 2023/0046-941 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunledningskontorets förteckning daterad 1 februari 2023 redovisas 

meddelanden för kännedom till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Förteckning meddelanden kommunstyrelsen KS 230201 

Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara meddelandena anmälda  
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Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Paragraf KS § 67 Ärendenummer KS 2023/0045-941 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunledningskontorets förteckning daterad 1 februari 2023 redovisas 

de delegationsbeslut som har fattats på kommunstyrelsens vägnar  

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut KS 230201 

Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisade delegationsbeslut  
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Information från räddningstjänstutskottet 

Paragraf KS § 68 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från räddningstjänstutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka för informationen  
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Information från folkhälsorådet 

Paragraf KS § 69 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från folkhälsorådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka för informationen  
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Information från brottsförebyggande rådet 

Paragraf KS § 70 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från brottsförebyggande rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka för informationen  
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Information från Samordningsförbundet väst 

Paragraf KS § 71 

Sammanfattning av ärendet 

brottsförebyggande rådet från Samordningsförbundet väst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka för informationen  
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Information från Fyrbodals kommunalförbund 

Paragraf KS § 72 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tacka för informationen 




