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Val av justerare 
Paragraf KF § 102 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Nilsson (M) och Ida Jakobsson (S) valdes att justera protokollet.  
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Medborgarförslag om önskemål att kommunen 
anordnar odlingslotter 
Paragraf KF § 103 Ärendenummer KS 2022/0520-360 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att kommunen ska erbjuda odlingslotter har 
lämnats in. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om odlingslotter 
Tjänsteskrivelse daterad 15 juli 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Miljö- och klimatstrateg  
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Medborgarförslag angående hastighetsbegränsning 
inomskärs 
Paragraf KF § 104 Ärendenummer KS 2022/0631-415 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att kommunens ska verka för att berörda 
myndigheter inför en generell hanstighetsbegräsning inomskärs för 
nöjesbåtar har lämnats in. 

  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 16 juli 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 26 juli 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
förslagsställaren  
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Medborgarförslag angående hastighetsbegränsning 
Grönemadsvägen Grebbestad 
Paragraf KF § 105 Ärendenummer KS 2022/0642-443 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om fartsänkande åtgärder på Grönemadsvägen i 
Grebbestad har lämnats in.  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
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Medborgarförslag om Hamburgsunds brist på 
parkeringsplatser på sommaren 
Paragraf KF § 106 Ärendenummer KS 2022/0651-275 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om Hamburgsunds brist på parkeringsplatser på 
sommaren har skickats in till kommunen.  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 

Yrkanden 
Alf Johansson (M) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till tekniska 
nämnden för beredning och beslut. 

Michael Halvarsson (MP) yttrar sig  

Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Alf Johanssons förslag att 
medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Alf Johanssons 
förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen  
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Medborgarförslag om att bygga en pumptrack 
(cykelbana) och hoppspår vid aktivitetsleden, Futura 
Tanumshede 
Paragraf KF § 107 Ärendenummer KS 2022/0685-370 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga en pumptrack och hoppspår vid 
aktivitetsleden, Futura Tanumshede har skickats in till kommunen. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 

Yrkanden 
Förslagsställaren yttrar sig 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden   
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Medborgarförslag om återvinningsstation på 
Hagavallen, Grebbestad 
Paragraf KF § 108 Ärendenummer KS 2022/0667-560 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att permanenta återvinningsstationen på 
Hagavallen i Grebbestad har lämnats in till kommunen. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
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Medborgarförslag att parkeringen vid Coop, Fjällbacka, 
endast får användas för besöksparkering för övriga 
ärenden, under en timme  från den 15 juni - 15 augusti 
Paragraf KF § 109 Ärendenummer KS 2022/0693-351 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att parkeringen vid Coop, Fjällbacka, endast får 
användas för besöksparkering för övriga ärenden, under en timme från den 
15 juni - 15 augusti har skickats in till kommunen. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 

Yrkanden 
Förslagsställaren yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Förslagsställaren  
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Svar på motion från Gunilla Palm (S) om möjlighet för 
människor med hög andel av hemtjänst kan få prova 
hur det är att bo på ett äldreboende under en vecka 
Paragraf KF § 110 Ärendenummer KS 2021/0557-700 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Tanum har genom Gunilla Palm lämnat in en motion 
om att kommunfullmäktige ska införa en provvecka på särskilt boende för 
personer som har en hög andel hemtjänst. Syftet är bland annat att kunna 
utnyttja tillfälligt tomma platser på kommunens äldreboenden och att kunna 
visa personer med omfattande behov av stöd hur det kan vara att bo på ett 
äldreboende, det vill säga en sorts uppsökande verksamhet. 
Kommunfullmäktige har skickat ärende till omsorgsnämnden för 
beredning.  

Så som förslaget om att provbo på äldreboende är formulerat i motionen går 
det inte att genomföra inom ramen för gällande lagstiftning. Däremot kan 
det vara möjligt att erbjuda någon form av provboende på andra sätt, till 
exempel inom ramen för äldreomsorgens korttidsboende. Syftet med att 
tillfälligt kunna utnyttja tomma platser på äldreboenden försvinner då, men 
syftet att ha en sorts uppsökande verksamhet där får information om och en 
känsla för hur det är på ett äldreboende kan kvarstå.  

Omsorgsnämnden beslutade den 28 april 2022, § 42 att 
omsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över informationsmaterial, 
uppsökande verksamheten, riktlinjer och rutiner så att de inkluderar 
information om möjligheten att provbo inom äldreomsorgen samt att ärendet 
återrapporteras till nämnden. 

Omsorgsnämnden beslutade den 28 april 2022, § 43 att föreslå 
kommunfullmäktige konstatera att omsorgsnämnden gett förvaltningen i 
uppdrag att se över informationsmaterial, uppsökande verksamheten, 
riktlinjer och rutiner så att de inkluderar information om möjligheten att 
provbo inom äldreomsorgen och att motionen därmed anses besvarad 

Beslutsunderlag 
Motion om prova på bo 
Omsorgsnämndens beslut den 28 april 2022, § 42 
Omsorgsnämndens beslut den 28 april 2022, § 43 
Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2022 
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Yrkanden 
Gunilla Palm (S) och Roger Wallentin (C) föreslår bifall till 
beredningsförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att motionen är besvarad då omsorgsnämnden gett omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att se över informationsmaterial, uppsökande verksamheten, 
riktlinjer och rutiner så att de inkluderar information om möjligheten att 
provbo inom äldreomsorgen 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Omsorgsnämnden 
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Interpellation från Michael Halvarsson (MP) och svar 
på interpellation om ordning och reda och begriplig 
bygglovshantering 
Paragraf KF § 111 Ärendenummer KS 2022/0546-332 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Halvarsson (MP) har lämnat in en interpellation om ordning och 
reda och begriplig bygglovshantering. Interpellationen är ställd till miljö- 
och byggnadsnämndens ordförande. Ett svar på interpellation ska vara 
skriftligt. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022, § 97, att interpellationen 
får ställas och att svar på interpellationen lämnas vid kommunfullmäktige 
19 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Interpellation 
Svar på interpellation 

Yrkanden 
Michael Halvarsson (MP) yttrar sig. 

Hans Schub (M) yttrar sig. 

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Clas-Åke Sörkvist (C) yttrar sig.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tacka för interpellationen och svar på interpellationen  

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
Akten  
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Motion från Michael Halvarsson (MP) om 
markanvisning, viktigt verktyg för Tanums kommun att 
av hjälpa brister i bostadsförsörjningen och underlätta 
för byggemenskaper 
Paragraf KF § 112 Ärendenummer KS 2022/0690-212 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Halvarsson (MP) har lämnat in en motion om markanvisning som 
verktyg för att avhjälpa brister i bostadsförsörjningen och underlätta för 
byggemenskaper.  

Beslutsunderlag 
Motion 
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 

Yrkanden 
Michael Halvarsson (MP) yttrar sig.  

Louise Thunström (S) yttrar sig.  

Hans Schub (M) yttrar sig.  

Ronny Larsson yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 
Motionären  
Kommunstyrelsen  
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Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals 
kommunalförbund verksamhetsåret 2021 
Paragraf KF § 113 Ärendenummer KS 2022/0504-976 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har skickat in årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för 2021. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Fyrbodals kommunalförbund inkom 2022-05-25 med årsredovisning 2021. 
Denna antogs av direktionen 2022-03-31. Förbundets revisorer (daterad 
2022-04-08) meddelar att de granskat förbundets verksamhet. Revisorerna 
tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och tillstyrker att 
direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

Ekonomi 

Resultatet för 2021 uppgick till ett överskott på 0,7 mnkr (föreg.år +0,6 
mnkr). Ingående eget kapital 2022 ökar med motsvarande belopp och 
uppgår till 4,9 mnkr. Budgeterat resultat för 2021 uppgick till 0,2 mnkr. 
Basverksamheten hade ett överskott på 0,6 mnkr och projektverksamheten 
ett överskott på 0,1 mnkr.  

De sakkunniga revisorerna konstaterar visst avsteg från vilka huvudrubriker 
som förvaltningsberättelsen ska innehålla.  

Intern kontroll 

Revisionen bedömer att direktionens interna kontroll är tillräcklig. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Förbundet har antagit fyra finansiella mål. Tre mål bedöms uppfyllda, det 
fjärde målet avseende förbundets långsiktiga soliditetsmål uppnås inte under 
2021. Förbundet arbetar för att nå det långsiktiga målet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 inklusive revisionsrapport och revisionsberättelse 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättad årsredovisning 2021 
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att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021 

Jäv 
Liselotte Fröjd (M) och Louise Thunström (S) anmäler jäv och deltar inte i 
överläggning eller beslut. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomiavdelningen 
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Handlingsprogram 2022 enligt lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor, Räddningstjänsten Tanum 
Paragraf KF § 114 Ärendenummer KS 2022/0206-176 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsprogrammet är ett styrdokument för Räddningstjänsten Tanum. 
Handlingsprogrammet ska omfatta så väl kommunernas förebyggande 
verksamhet som den skadeavhjälpande (räddningstjänst-)verksamheten. I 
juni 2021 utfärdade MSB nya föreskrifter om handlingsprogrammens 
innehåll och struktur. 

Det kommunala handlingsprogrammet är det övergripande politiska 
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att 
kunna användas som information till allmänheten och kunna vara underlag 
för statens tillsyn. 

Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till 
att ge människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet, med hänsyn till lokala 
förhållanden. Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder som 
stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar 
förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder.  

Kommunerna är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan 
leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker 
som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera 
riskerna. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för 
att färre människor ska dö eller skadas och för att minska skador på 
egendom och miljö. I handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så 
kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella målen. De lokala 
verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten 
och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för 
olyckor. 
  
I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll 
och struktur. 

De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska 
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att 
kunna användas som information till allmänheten och kunna vara underlag 
för statens tillsyn. Programmen bör grunda sig i underliggande, mer 
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detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla 
beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den 
enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala 
planer, karteringar med mer. 

Först när en olycka inträffat eller det finns en överhängande fara för en 
olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita någon annan inte kan 
klara av situationen, är det samhällets skyldighet att ingripa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-21 
Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2022 

Yrkanden 
Karl-Erik Hansson (C) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 2022 

Beslutet skickas till 
Räddningschefen 
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Revidering av bidragsnormer för föreningslivet 2022-
2024 
Paragraf KF § 115 Ärendenummer KS 2021/0617-376 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31, § 28 att anta föreliggande 
förslag till bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun, samt 
att de ska gälla från och med 2022-04-01 till och med 2024-12-31 

I samband med ärendehandläggning har det uppdagats att en bidragstyp 
fallit bort från dokumentet: Anläggnings- och lokalbidrag – särskilda 
avtal. Bidragstypen har funnits med i de tidigare bidragsnormerna och har 
varit framskrivet på liknande sätt som nu föreslås, med undantag för några 
språkliga förändringar.  

Bidragstypen Anläggnings- och lokalbidrag – särskilda avtal har lagts till i 
bidragsnormerna för föreningslivet i Tanums kommun 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 14 juni 2021, § 91 
Reviderade bidragsnormer för föreningslivet 2022-2024 
Tjänsteskrivelse daterad 15 juli 2022 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår följande ändring: att 2:a att-satsen utgår.  

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Louise Thunströms (S) 
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Louise Thunströms (S) änringsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderade bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 
Paragraf KF § 116 Ärendenummer KS 2021/0768-700 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två processer starkt 
kopplade till varandra. Under det gångna året har dessa båda processer 
hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals 
kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka 
förslagen, både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets 
ansvariga tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas 
synpunkter på både innehåll och för modernisering av innevarande 
gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget 
till en gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård 
motsvarar i stort kommunernas framförda önskemål. 

Fyrbodals förbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022 att rekommendera 
Fyrbodals kommunerna ställa sig bakom revideringen av Hälso-och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Omsorgsnämnden beslutade den 21 juni 2022, § 90, att i enlighet med 
Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation att ställa sig bakom förslagen 
på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser, 

att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation att ställa sig 
bakom Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård samt 

att omsorgsnämnden ställningstagande skickas vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdavtalet med överenskommelser 

Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation att ställa sig 
bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser, 

att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation att ställa sig 
bakom Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Omsorgsnämnden  
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Sammanträdesdagar 2023 för samtliga nämnder samt 
kommunfullmäktige 
Paragraf KF § 117 Ärendenummer KS 2022/0365-940 

Sammanfattning av ärendet 
För att kvalitetssäkra och få till ett effektivare och snabbare ärendeflöde från 
nämnd till kommunfullmäktige har en gemensam plan för 
sammanträdesdagar för 2023 tagits fram. 

I förslaget har sammanträdesdagarna spridits ut för att möjliggöra att 
förtroendevald som har uppdrag i flera nämnder ska kunna delta på samtliga
sammanträden. Sammanträdesdagarna är planerade så kedjan från nämnd 
via kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska bli så effektiv som 
möjligt. 
Förslaget bygger på ekonomiåret och ska ses om ett grundförslag. Önskar 
någon nämnd ha fler sammanträden på året går det att lägga till möten på 
samma veckodagar som anges nedan. 

Tekniska nämnden föreslås sammanträda på måndag eftermiddag, miljö- 
och byggnadsnämnden på tisdagar, kommunstyrelsen på onsdagar, barn- 
och utbildningsnämnden på torsdagar och omsorgsnämnden på torsdagar 
veckan innan övriga nämnder. Kommunfullmäktige föreslås sammanträda 
på måndagar. Några undantag gällande dagar finns på grund av bland annat 
lagkrav. Efter dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 
två nämnder samma dag vid något enstaka tillfälle. 

De nämnder som behöver ha ett konstituerande möte för att exempelvis 
kunna utse ett arbetsutskott med beslutsmandat innan den första inlagda 
nämnden i februari lägger själv till ett sådant möte så tidigt som möjligt i 
januari. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för nämnder 
för 2023, och 

att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023 
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Redovisning av utbetalt partistöd för 2021 
Paragraf KF § 118 Ärendenummer KS 2022/0100-940 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015, § 101 om regler för 
partistöd. I reglerna framgår det att partierna varje år ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det 
ändamål som anges i kommunallagen. Där framgår att kommuner får ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin.  

Tillsammans med redovisningen ska även ett signerat granskningsintyg 
lämnas in. En blankett för redovisningen av erhållet partistöd och 
granskningsintyg har skickats ut till samtliga gruppledare. Partierna har fått 
information om vilka tider som gäller för redovisning av partistöd. 
Påminnelser har också skickats ut.  

Om ett parti inte lämnar in redovisning av erhållet partistöd med 
granskningsintyg för 2021 kan kommunfullmäktige inte besluta om 
utbetalning av partistöd för aktuellt parti 2022.  

Enligt kommunallagen 4 kap 31 § framgår bland annat att redovisningen ska 
avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. Det innebär senast 30 juni 
2022.  

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2022, § 31 att godkänna 
inlämnad redovisning av erhållet partistöd med granskningsintyg för 2021 
avseende Socialdemokraterna i Tanum, Moderaterna i Tanum, Centerpartiet 
i Tanum, Miljöpartiet i Tanum, Vänsterpartiet i Tanum och Liberalerna i 
Tanum 

Efter kommunfullmäktiges beslut i mars 2022 har Kristdemokraterna den 4 
maj 2022 inkommit med redovisning över utbetalt partistöd 
2021. Redovisningen uppfyller kraven. 

Sverigedemokraterna har den 4 juli 2022 inkommit med meddelande över 
utbetalt partistöd för 2021. Sverigedemokraternas redovisning uppfyller inte 
kraven i kommunallagen eller Tanums regler för partistöd då det lämnats in 
för sent samtidigt som det exempelvis saknas granskningsintyg.  
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Kommunkansliet har den 14 juli 2022 meddelat Sverigedemokraterna att 
redovisningen inkommit för sent samt att redovisningen inte uppfyller de 
formella kraven. Då skickades även blanketten med på nytt.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2022 
Kristdemokraternas redovisning över utbetalt partistöd 2021 
Sverigedemokraternas meddelande över utbetalt partistöd 2021 

Yrkanden 
Liselotte Fröjd (M), Louise Thunström (S) och Ronny Larsson (S)  föreslår 
bifall till beredningsförslaget 

Lars-Erik Borg (SD) yttrar sig 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna inlämnad redovisning av erhållet partistöd med 
granskningsintyg för 2021 avseende Kristdemokraterna 

att inte godkänna inlämnad redovisning av erhållet partistöd med 
granskningsintyg för 2021 avseende Sverigedemokraterna med hänvisning 
till att redovisningen inte uppfyller reglerna i kommunallagen eller reglerna 
för partistöd i Tanums kommun 

Beslutet skickas till 
Berörda gruppledare  
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Utbetalning partistöd för 2022 
Paragraf KF § 119 Ärendenummer KS 2022/0099-940 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015, § 101 om regler för 
partistöd. Enligt reglerna ska partierna årligen lämna in en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet föregående år använts för ändamål som 
anges i kommunallagen. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 13 % av det 
prisbasbelopp som gäller året före det år utbetalningen ska ske, per parti och 
år, ett mandatstöd och ett utbildningsstöd. Mandatstödet motsvarar 
grundstödet multiplicerat med antalet mandat i kommunfullmäktige, per år. 
Utbildningsstödet är 700 kronor multiplicerat med antalet mandat i 
kommunfullmäktige, per år. 
 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. För 2022 blir då grundstödet 
6200 kronor per parti. 

Kristdemokraterna i Tanum har lämnat in redovisning över använt partistöd 
för 2021 inklusive granskningsintyg. Sverigedemokraterna har lämnat in 
meddelande om använt partistöd för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Uträkning av möjligt partistöd 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utbetala 13 100 kronor i partistöd till Kristdemokraterna i Tanum  

att inte utbetala partistöd till Sverigedemokraterna i Tanum 

Beslutet skickas till 
Berörda gruppledare för kännedom 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen för utbetalning  
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Förvärv av Tanum Knaxeröd 1:28, Rabbalshede 
Paragraf KF § 120 Ärendenummer KS 2022/0494-213 

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 inleda 
förhandling om köp av fastigheten Knaxeröd 1:28. 

Fastigheten Knaxeröd 1:28 är centralt belägen i Rabbalshede och har enligt 
fastighetsregistret en area om 2 173 kvm. Fastigheten omfattas inte av 
någon detaljplan. 

En fastighetsvärdering av Knaxeröd 1:28 har inhämtats av mark- och 
exploatering som underlag för förhandling om markförvärv. Knaxeröd 1:28 
har värderats till 1 200 000 kronor. 

Efter dialog med ägaren av Knaxeröd 1:28, Sjöbloms Snickerifabrik AB, 
har ett köpekontrakt upprättats där kommunen förvärvar fastigheten till en 
köpeskilling om 1 200 000 kronor med tillträdesdag 1 november 2022. 
Kommunen medges under tiden för tillträdesdagen tillträde för 
markprovtagning för att undersöka om fastigheten är behäftad med 
eventuella föroreningar. Skulle föroreningar påträffas ska parterna verka för 
att träffa en överenskommelse om att nedsätta köpeskillingen. Om en sådan 
överenskommelse inte kan träffas har kommunen möjlighet att frånträda 
köpekontraktet senast 30 september 2022. Markprovtagning är beställd och 
kommer utföras efter sommaren där resultatet ska meddelas senast v.37  

För köpekontraktets giltighet gäller att det godkänns av kommunfullmäktige 
senast 2022-10-07. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Bakgrund 
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:  

-placeringen R16, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut. 
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-kommunstyrelsen att påbörja detaljplan för området R16. 

-kommunstyrelsen att genomföra markförvärv för området R16. 

-kommunstyrelsen att inleda förhandling om köp av Knaxeröd 1:28. 

 
Ärendet 
Fastigheten Knaxeröd 1:28 är centralt belägen i Rabbalshede och har enligt 
fastighetsregistret en area om 2 173 kvm.  
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. 

Ägaren av Knaxeröd 1:28, Sjöbloms Snickerifabrik AB, har använt 
fastigheten för snickeriverksamhet under cirka 40 år. 

En fastighetsvärdering av Knaxeröd 1:28 har inhämtats av mark- och 
exploatering som underlag för förhandling om markförvärv, se bilaga. 
Knaxeröd 1:28 har värderats till 1 200 000 kronor. 
Efter dialog med ägarna av Knaxeröd 1:28 har ett köpekontrakt upprättats 
där kommunen förvärvar fastigheten till en köpeskilling om  
1 200 000 kronor med tillträdesdag 1 november 2022. 
 

Kommunen medges under tiden för tillträdesdagen tillträde för 
markprovtagning för att undersöka om fastigheten är behäftad med 
eventuella föroreningar. Skulle föroreningar påträffas ska parterna verka för 
att träffa en överenskommelse om att nedsätta köpeskillingen. Om en sådan 
överenskommelse inte kan träffas har kommunen möjlighet att frånträda 
köpekontraktet senast 30 september 2022. Markprovtagning är beställd och 
kommer utföras efter sommaren där resultatet ska meddelas senast v.37  

För köpekontraktets giltighet gäller att det godkänns av kommunfullmäktige 
senast 2022-10-07. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-27. 
Köpekontrakt avseende Knaxeröd 1:28, daterat 2022-07-05 
Fastighetsvärdering avseende Knaxeröd 1:28 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köpekontrakt avseende förvärv av fastigheten Knaxeröd 1:28 
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att medge investeringsanslag 2022 om 1 200 000 kr för avsett ändamål. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sjöbloms Snickeri AB  



 

Nämnd/Styrelse 
Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

Sida 
31 (40) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Slutredovisning av förskolemoduler i Grebbestad, 
projekt 62732 
Paragraf KF § 121 Ärendenummer KS 2022/0496-903 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige anslog i budgeten 2021, 2 500 tkr anslag för etablering 
av förskolemodul med två avdelningar i Grebbestad. 

Lokalerna innefattar två avdelningar med plats för 17 barn per avdelning. 
Investeringen innebar även avslut av den tillfälliga förskolan i 
Charlottenlund samt en extra avdelning på Ängens förskola. I lokalerna 
finns förutom barnens utrymmen även mottagningskök och personalrum. 
Utemiljön är anpassad till 34 barn i åldrarna 1-5 år. Demontage ingår i 
redovisade kostnader samt uppbokade kostnader för återställning av 
moduler och mark. 

Ekonomiavdelningen har granskat slutredovisning från tekniska nämnden 
och meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och 
redovisat belopp. 

Förskole-moduler Grebbestad (projekt 62732) 

Budgeterade investeringsutgifter 2 500 000 kr 
Budgeterade investeringsinkomster  0 kr 
Redovisade investeringsutgifter 2 461 775 kr 
Redovisade investeringsinkomster 0 kr 
Överskott               38 225 kr 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 19 maj 2022 § 50 

Tjänsteskrivelse 11 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets överskott läggs till 
eget kapital. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Akten  
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Slutredovisning av ombyggnation Tanums vattenverk 
Paragraf KF § 122 Ärendenummer KS 2022/0497-903 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har anslagit en total investeringsram  på 75 000 000 kr 
till ombyggnationen av Tanumshede vattenverk.  

Sedan 2008 har vattenförbrukningen i Tanums kommun ökat år för år 
beroende på hög takt av VA-anslutning av fastigheter i exploaterings- och 
omvandlingsområden. Från och med 2014 har vattenverket i Tanumshede 
under sommarmånaderna tidvis producerat vid dess maxkapacitet, med 
exempelvis bevattningsförbud som följd.  

Med detta som bakgrund samt att även framtiden visar på en hög takt av 
nyanslutningar, var behovet stort att utöka kapaciteten i Tanums vattenverk. 
Inför ombyggnaden gjordes ett flertal utredningar gällande bland annat 
vattenkvalitet och framtida behov. Simuleringar i datormodeller visade att 
kapaciteten behövde fördubblas i vattenverket för att klara behovet fram till 
år 2050.  

Projektet har, trots sin komplexitet, gått bra. Det nya vattenverket gick i 
produktion sommaren 2020 och har nu trimmats in. 

Ekonomiavdelningen har granskat slutredovisning från tekniska nämnden 
och meddelar att slutredovisningen stämmer med beviljade medel och 
redovisat belopp. 

Tanumshede vattenverk (projekt 70406) 

Budgeterade investeringsutgifter 75 000 000 kr 

Budgeterade investeringsinkomster  0 kr 

Redovisade investeringsutgifter 75 294 738 kr 

Redovisade investeringsinkomster 0 kr 

Underskott   294 738 kr 

  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 19 maj 2022 § 55 
Bilaga till tekniska nämndens beslut 19 maj 2022 § 55, slutrapport 
Tjänsteskrivelse 11 augusti 2022 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna slutredovisningen. Investeringsprojektets underskott justeras 
mot eget kapital 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
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Vindkraftplan Tanums kommun- Antagande 
Paragraf KF § 123 Ärendenummer KS 2018/0710-521 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 19 juni 2019 § 176 om att upprätta en ny 
vindkraftsplan i form av ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, 
och att plangruppen utgör styrgrupp för arbetet. 

Syftet med arbetet är att klargöra i vilken mån den nu gällande 
vindkraftsplanen från 2009 fortfarande är aktuell, samt att utifrån dagens 
förutsättningar utreda hur kommunens vindresurser kan nyttjas på bästa sätt 
och i vilken mån det finns ytterligare områden som är lämpade för 
vindkraftsutbyggnad. Den nya vindkraftsplanen ska ersätta planen från 2009 
när planprocessen är klar. 

Efter beslut av kommunstyrelsen genomfördes samråd för ett förslag till ny 
vindkraftsplan under våren 2021. De många synpunkter som då kom in 
sammanställdes i en samrådsredogörelse, och som en följd av synpunkterna 
arbetades därefter planförslaget om så att mängden föreslagna 
vindkraftsområden minskades väsentligt. När kommunstyrelsen godkänt det 
omarbetade planförslaget genomfördes våren 2022 en granskning av 
förslaget, och de synpunkter som då kom in sammanställdes och 
kommenterades i ett särskilt utlåtande, som även detta godkändes av 
kommunstyrelsen. 

Plan- och kartavdelningen har med hjälp av Ramböll AB som planförfattare, 
och under ledning av plangruppen nu upprättat ett förslag till 
antagandehandling för vindkraftsplanen. 

Den nu föreslagna antagandehandlingen innebär inga väsentliga 
förändringar jämfört med den föregående granskningshandlingen, men 
innefattar några mindre justeringar och kompletteringar. I förslaget till 
antagandehandling ingår även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
har uppdaterats med hänsyn till de förändringar som gjorts i planförslaget 
sedan samråd och granskning. 

Synpunkter som rör planens miljökonsekvenser har sammanfattats i ett 
utkast till särskild sammanställning. Den särskilda sammanställningen ska 
upprättas efter översiktsplanens antagande, men ett utkast bifogas som 
beslutsunderlag inför beslut om antagande. Den särskilda 
sammanställningen kommer att kungöras tillsammans med 
antagandebeslutet. 
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Planhandlingarna ska nu godkännas av kommunstyrelsen, för att sedan 
skickas till kommunfullmäktige för kommande beslut om antagande. 

Ärendet har diskuterats på plangruppens sammanträde 2022-06-22 efter att 
ett förslag till antagandehandling först varit utskickat för synpunkter. 
Plangruppens slutsats var att ställa sig bakom plan- och kartavdelningens 
förslag till antagandehandling. Vissa mindre detaljer har justerats i den nu 
aktuella förslaget till antagandehandling jämfört med det material som 
tidigare skickats till plangruppen. 

Beslutsunderlag 
Tillägg till ÖP på temat Vindkraft antagandehandling 2022-08-10. (Ramböll 
AB) 

Bilaga 1. Förstudie naturmiljö, vindkraftsplan Tanum 2020. (Naturcentrum 
AB) 

Bilaga 2. Visuell analys 2022. (Ramböll AB) 

Bilaga 3. Utvärdering av tematiskt tillägg till ÖP 2002 på temat vindkraft 
2016. (Tanums kommun) 

Bilaga 4. Länsstyrelsens granskningsyttrande. 

Utkast särskild sammanställning 2022-08-10. (Tanums kommun). 

Yrkanden 
Hans Schub (M), Roger Wallentin (C) och Jan Olsson (L) föreslår bifall till 
beredningsförslaget.  

Louise Thunström (S) och Ronny Larsson (S) föreslår bifall till 
Socialdemokraternas tidigare yrkanden (att området norr om nedre Bolsjön 
och väster om Långvattnet läggs till som vindkraftsområde) 

Michael Halvarsson (MP) yttrar sig. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta planförslaget och konsekvensbeskrivningen 
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Reservationer 
Louise Thunström, Oskar Josefsson, Ronny Larsson, Ramona Cully, Ida 
Jakobsson, Gunilla Palm, Birgit Ekholm, Ronny Kallin, Glenn Sandsten 
samtliga Socialdemokrater, reserverar sig skriftligen mot förslaget, bilaga. 

Michael Halvarsson (MP)  reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga  

Beslutet skickas till 
Plan- och kartavdelningen  
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Meddelande om ny röstsammanräkning efter Christian 
Askros (SD) , ny ledamot i kommunfullmäktige Göran 
Krister Danielsson (SD) 
Paragraf KF § 124 Ärendenummer KS 2022/0499-111 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen meddelar i beslut daterad 11 juli 2022 om ny ledamot efter 
Christian Askros (SD). Ny ledamot blir Göran Krister Danielsson (SD). 
Någon ny ersättare kunde inte utses. 

Beslutsunderlag 
Beslut från länsstyrelsen 
Tjänsteskrivelse daterad 14 juli 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga meddelande till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Berörd förtroendevald 
Personalkontoret  
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Interpellation från Michael Halvarsson (MP) till 
valnämndens ordförande om valrörelsen under 
kampanjveckorna 
Paragraf KF § 125 Ärendenummer KS 2022/0727-110 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Halvarsson (MP) har skickat in en interpellation till valnämndens 
ordförande om valrörelsen under kampanjveckorna. 

Valnämndens ordförande kommer besvara interpellation vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får väckas och att svar på interpellationen lämnas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022 

Beslutet skickas till 
Valnämndens ordförande 
Michael Halvarsson (MP)  
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
valrörelsen under kampanjveckorna 
Paragraf KF § 126 Ärendenummer KS 2022/0728-941 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Halvarsson (MP) har skickat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om valrörelsen under kampanjveckorna. 

Kommunstyrelsen ordförande kommer besvara interpellationen vid 
kommunfullmäktiges oktobersammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 

Yrkanden 
Michael Halvarsson (MP), Ronny Larsson (S) och Glenn Sandsten (S) yttrar 
sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får väckas och att svar på interpellationen lämnas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022 

Beslutet skickas till 
Michael Halvarsson (MP) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Avsägelse och val av ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och Arne Joelsson minnesfond 
efter Ida Östholm (M) 
Paragraf KF § 127 Ärendenummer KS 2022/0736-110 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Östholm (M) har den 14 september 2022 avsagt sig sina uppdrag som 
ledamot och ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Arne Joelsson 
minnesfond. 

Utifrån sitt uppdrag som ledamot och ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden är Ida Östholm (M) även invald i folkhälsorådet och 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Fyllnadsval till dessa organ 
görs av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande sitter även med i plangruppen. 
Platsen i plangruppen följer med uppdraget som ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden och behöver inget fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ida Östholm (M) 
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 
Valberedningens presidium 16 september, § 4 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Ida Östholm (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfond, 

att till ny ledamot och ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt 
Arne Joelssons minnesfond utse Pia Källqvist (M) för resterande del av 
mandatperioden 2019-2022, 

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons 
minnesfond utse Anders Dahlgren (M) för resterande del av mandatperioden 
2019-2022 

Beslutet skickas till 
Berörda förtroendevalda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalavdelningen och Troman 
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