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Fler och fler bosätter sig i  
Tanums kommun
I höstens val i Tanum gav väljarna den borgerliga 
majoriteten nytt förtroende att leda kommunen. 
Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemo-
kraterna fick 23 av 41 mandat i kommunfullmäktige. 
Jag är oerhört glad och hedrad att jag får fortsätta 
mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande 
även under nästa mandatperiod. Vi vill tillsammans 
fortsätta arbetet med att utveckla Tanums kommun 
i en god politisk anda för att du som invånare ska 
uppleva en god samhällsservice och du som näring-
sidkare ska få de bästa förutsättningar att driva och 
utveckla ditt företag. 

Tanums kommun, precis som många andra kom-
muner i landet, står inför stora utmaningar kom-
mande år. Det handlar om att lyckas med kompe-
tensförsörjningen. Det handlar även om den höga 
inflationen i kombination med ökade energipriser 
och högre kostnader för varor och tjänster. Den nya 
mandatperioden inleds med utmanande ekonomis-
ka förutsättningar, såväl för kommunen som för vårt 
näringsliv. 

Glädjande är att Tanum även i år ökar befolk-
ningsmässigt till cirka 13 030 invånare (statistik 
från 1 november). För att klara effekten av befolk-
ningsökningen genomför kommunen omfattande 
investeringar de kommande åren som är nödvändiga 
för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. Några 
av de större investeringsprojekten är bland annat 
framtagande av 24 nya bostadstomter i Fjällbacka, 

ombyggnation av Hamburgsundsskolan, byggnation 
av nya förskolor i Bullaren, Rabbalshede, Fjällbacka 
och Grebbestad, räddningsstation med nya ambu-
lanslokaler, solcellspark kopplad till vattenverket i 
Tanumshede samt en ökad satsning på planer för 
framtagande av bostäder och verksamhetsmark. 
Gång- och cykelleden mellan Slottet och Hamburg-
sund är en segdragen historia (känns som Trafikver-
ket prioriterar ner landsbygden gång på gång). Nu 
pågår projektering och upphandling. Byggstart är 
planerad till våren 2023 och cykelvägen bedöms va-
ra klar hösten 2023.

Tanum är en attraktiv kommun och vi har goda 
förutsättningar att uppnå vår ambition med god kva-
lité i välfärden, ett ansvarsfullt bostadsbyggande och 
ett positivt näringslivsklimat. Vi ska vara en upp-
skattad serviceorganisation för våra medborgare, vårt 
näringsliv och våra besökare. 

Önskar dig en God Jul & ett Gott Nytt År!

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens  
ordförande (M)
liselotte.frojd@tanum.se
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Ungdomsbrandkåren engagerar 

Snart dags för brandkunskap. Från höger: Jakob, Wim, Hjalmar förbere-
der sig för lektionen. Anders kollar planeringen.

Yrket som brandman är tra
ditionellt ett drömjobb för 
mån ga. Men rekryteringen av 
ny personal till jobbet går ändå 
trögt sedan några år. Ung doms 
brandkåren är ett sätt att väcka 
intresse och locka nya genera
tioner till yrket. 

– Jag kommer aldrig att vilja ha 
ett jobb där man måste sitta still 
på en kontorsstol hela dagarna. 
Det här däremot! Det måste hän-
da saker… 

På övningsplatsen vid gamla re-
ningsverket i Tanumshede väntar 
Hjalmar Persson, Wim Kuiper och 
Jakob Bergström på att få släcka 
brand med en pulversläckare. Ef-
ter det ska de lyssna på en före-
läsning i brandkunskap. Pojkarna, 
som går i 9 B i Tanumskolan, blir 
instruerade av Anders Frisk som är 
brandman på räddningstjänsten i 
Tanum. De bär neonfärgade larm-
kläder med Ungdomsbrandkårens 
logotyp på ryggarna. Wim är här 
eftersom han tänker bli lantbruka-
re när han blir äldre:

– Det är jättebra att kunna 
brand när man har lantgård. Att 
veta hur man tar ansvar om nå-
gonting händer och hur man före-
bygger brand. 

För Jakob var det en självklar-
het att haka på ungdomsbrand-
kåren. Han har alltid dragits till 
blåljusyrken berättar han:

– Det bara är så. Jag älskar det. 
Det innehåller allt. 

Sedan 1990 finns den ideella, 
rikstäckande föreningen Förbun-
det Sveriges ungdomsbrandkårer 
som verkar till att öka riskmed-
vetande och ansvarskänsla bland 
ungdomar. Ungdomsbrandkårer 
har sedan många decennier varit 
en självklar del inom den interna-
tionella räddningstjänsten, för att 

skapa en bas för rekrytering och 
samtidigt ge ungdomar en me-
ningsfull fritid. I Tanum har verk-
samheten funnits sedan hösten 
2022. Till skillnad från de flesta 
andra kommuner i Sverige där 
verksamheten är helt ideell, har 
kommunen här gått in med stöd. 

– Det är jätteviktigt att få ung-
domar intresserade av räddnings-
verksamhet, antingen för att välja 
yrket, jobba deltid eller bli enga-
gerade medborgare med kunskap 
om livräddning och risk, säger 
Anders. 

De senaste tio åren har kommu-
ner i Sverige sett en nedåtgående 
trend i intresset för att jobba som 
räddningstjänstpersonal i bered-
skap, eller deltidsbrandman. Det 
saknas deltidspersonal i stort sett 
hela landet. Kommunerna gör vad 
de kan för att rekryteringen ska bli 
effektivare och för att fler personer 
ska få upp intresset för jobbet. 

– Kommunerna skriker efter 
brandmän. Vi behöver hitta sätt 
att få folk till yrket, som ju är fan-
tastiskt givande. För tio år sedan 
fanns massor av sökande till varje 
tjänst. Nu fyller vi inte upp plat-

serna. Det beror på att deltids-
brandmän ju måste ha möjlighet 
till beredskap. Och på landsbyg-
den blir det allt vanligare med 
lång pendling till jobb. Då har 
man inte möjlighet att rycka ut 
med korta varsel. Vi måste tänka 
nytt här. Och utanför ramarna. 

Anders anser att brandkunskap 
generellt är en bristvara i Sverige. 
Men att utbildningen av ungdo-
mar också skapar många positiva 
bieffekter där ansvarskänslan spri-
der sig till allmänheten, medve-
tenheten om risker och vikten av 
att förebygga. 

– Vi behöver bry oss mer. Tän-
ka längre. Det är ju inte så svårt 
egentligen. 

I ungdomsbrandkåren:
…lär sig ungdomar hur de ska 
agera i olika situationer och bli 
riskmedvetna. Genom träning 
och utbildning ökar ungdo-
marnas kunskap och ansvars-
känsla. I ungdomsbrandkåren 
får man bland annat lära sig 
D-HLR sjukvård, brandkunskap 
och brandsläckning. 
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Sommarföretagare på prispallen
Tanums kommun arbetar för 
en ökad samverkan mellan 
skola och näringsliv Vi hoppas 
med detta så frön inför framti
den, och skapa förutsättningar 
för kreativa, initiativrika och 
engagerade ungdomar. Oavsett 
om det är som egen företagare, 
eller som anställd! 

Ungdomar mellan 15 och 18 år 
kan som ett alternativ till som-
marjobb testa företagande genom 
konceptet UngDrive Academy.

Dröm stort, börja smått
Taufeeq Saleh från Fjällbacka var 
först ut i Tanum med att delta i 
UngDrive tillsammans med sin 
klasskompis Viktor Karlsson 2020. 
Företagsidéerna sprudlade redan 
då, och ledde först till försäljning  
av kläder under varumärket 
”Work Harder”. Efter UngDrive 
började Taufeeq och Viktor bland 
annat med att utveckla en app 
som syftar till att koppla ihop 
arbetssökande ungdomar med lo-
kala företag (mer om appen finns 
på sobb.se). Appen driver killarna 
nu vidare som ett UF-företag.

Tanum välrepresenterat i 
SM för Sommarföretagare i 
Gnosjö
96 deltagare från hela Sverige 
nominerades att delta i UngDrive 
Masters, SM för Sommarföretaga-
re. Tre entreprenöriella ungdomar 
från Tanum, som deltagit i Ung-
Drive, nominerades till tävlingen: 
Taufeeq Saleh (WorkHarder), 
Hanna Nilsson (Peppiga Praliner) 
och Emma Olsson (Stay Soft). 

Till vänster på bild Taufeeq Saleh, i mitten Elin Åsberg och till höger 
Hedvig Egerhag. 

SM-guld till Fjällbacka-killen 
Taufeeq Saleh
I september hölls en lagtävling i 
vilken ungdomarna delades in i 
32 lag. I tävlingen skulle varje lag 
genomföra fyra uppdrag, på plats 
hos lika många företag i Gnosjö. 
En vinnare valdes ut av varje fö-
retag. Kvällen avslutades med en 
festlig galamiddag där resultatet 
för varje uppdrag avslöjades, och 
slutligen även vilket lag som stod 
överst på prispallen. 

Taufeeqs lag slutade som segra-
re för hela tävlingen. De prestera-
de fantastiskt genom att sluta som 
etta på två av uppdragen, och tvåa 
på de andra två, vilket resulterade 
i ett SM-guld. 

Fler företag på gång
Taufeeq har även startat upp 
ytterligare ett aktiebolag under 
namnet Schoolmentors. Här sam-
arbetar han med Rasmus Hägg-

kvist som äger ett Tiktok-konto 
med samma namn, vilket har över 
100 000 följare. Rasmus och Tau-
feeq ska erbjuda ett coachnings-
program som vänder sig till elever 
som vill satsa på skolan, men 
behöver mer hjälp och stöd. Till 
exempel i fall där psykisk ohälsa 
försvårar inlärningen, eller de som 
kommer från andra länder och 
behöver mer språkstöd. Coacher 
som gått genom samma resa blir 
då en viktig resurs. 

– Jag kom själv till Sverige 
2014 och vet hur det är att kom-
ma till ett helt nytt land där man 
varken kan språket, normerna 
eller skolsystemet. Detta projekt 
kombinerar flera av mina hjärte-
frågor i livet: entreprenörskap, 
utanförskap och skola. Genom 
Schoolmentors kan jag jobba med 
alla dessa samtidigt, förklarar Tau-
feeq. 

För att skapa förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning är samverkan mellan 
skola och näringsliv av stor betydelse för både företag och offentliga verksamheter.
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Nya mötesplatser för integration och  
inkludering i Tanumshede och Fjällbacka

Hannes Gustafsson, projektledare för mötesplatserna.

Den 7 november öppnade nya 
mötesplatser, vilka har ett tyd
ligt fokus på integration och 
inkludering. Du som behöver 
stöd med det svenska språket 
och i frågor om arbete eller 
föreningsliv är välkommen.

Mötesplatserna, som finns både i 
Tanumshede och Fjällbacka, kom-
mer att hålla öppet till slutet av 
2023. Projektet drivs av Tanums 
kommun med stöd av länsstyrel-
sen Västra Götaland och tillsam-
mans med flera samarbetsparter.

Bakgrund
Bakom idén står Hannes Gustafs-
son, anställd av Tanums kommun, 
som tillsammans med en språkstöd-
jare önskar ge nyanlända verktyg 
att så snabbt som möjligt kunna 
orientera sig i det nya samhället.

– Vägen in i ett främmande 
samhälle är språket och jag är 
övertygad om att en tidig språk-
introduktion och informations-
insatser är avgörande för att, från 
start, stärka möjligheterna till 
ekonomisk självförsörjning samt 
skapandet av en meningsfull till-
varo, säger Hannes som själv bott 
många år utomlands.    

Språket är nyckeln 
Många av de nyanlända uttrycker 
att de behöver hjälp med språk-
träning, men även hjälp med 
att kontakta föreningar och att 
komma ut på arbetsmarknaden. 
Pandemin förstärkte behovet av 
en fysisk mötesplats ytterligare. 
Mötesplats Tanumshede & Fjäll-
backa har förutsättningarna för 
att fylla det behovet genom att 
tillgodose en fysisk plats där nya 
liksom gamla kommuninvånare 

kan träffas, utbyta idéer, diskutera 
och stärka sociala band, vilket i 
slutändan ökar chansen för en 
framgångsrik integration. 

Föreningsrelaterade och ar-
betsförberedande aktiviteter
Mötesplatserna syftar till att 
motverka en språklig, social och 
fysisk isolering i ett tidigt skede av 
ett mottagande genom att erbjuda 
språkundervisning och stöd i sam-
hällsfrågor direkt. Projektet blir en 
extra värdefull insats för de nyan-
lända som inte kan komma igång 
med SFI direkt. Det kan ibland 
ta flera månader innan en individ 
fått sitt personnummer och först 
då kan studier på SFI påbörjas. 
Mötesplatserna erbjuder under 
förmiddagar språkundervisning för 
nyanlända och på eftermiddagar 
läxhjälp och samhällsstöd. Utöver 
språkundervisning och läxhjälp 
kommer även nyanlända som vill  
komma ut i arbets- eller förenings- 
livet kunna få information och 
råd för att nå sina ambitioner. Det 
kan exempelvis handla om CV-
workshop, intervjuträning eller 
stöd med att kontakta föreningar.

Vill du vara språkkompis?
En annan viktig del av projektet 
syftar till att skapa förutsättningar 
för möten mellan kommunin-
vånare med olika bakgrund och 
erfarenheter, som även stärker 
möjligheten till praktisk språk-
träning. Är du intresserad av att 
vara språkkompis eller skapa nya 
gemenskaper? Hör av dig till pro-
jektledare Hannes Gustafsson om 
du vill veta mer.

Du hittar oss på  
adresserna nedan:
Fjällbacka
Biblioteket, Fjällbacka service, 
Nestorsvägen 2. 
Öppettider: måndag och 
torsdag klockan 10–12 och 
13-15.30

Tanumshede
ABF:s lokal, Affärsvägen 6.
Öppettider: tisdag, onsdag 
och fredag klockan 10–12 och 
13-15.30 

Hannes Gustafsson,  
0525-184 64 eller  
hannes.gustafsson@tanum.se
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Språkombud 
– för bättre kommunikation och förståelse på arbetsplatsen 

Är du intresserad av kommu
nikation? Arbetar du inom 
vården? Nu finns en utbildning 
till språkombud på Tanums 
Vuxenutbildning på Campus 
Futura i Tanumshede. Efter 
den blir du ett stöd på din 
arbetsplats för personal både 
med svenska som andraspråk 
och svenska som modersmål. 

– God kommunikation är centralt 
inom alla yrken, men kanske ändå 
särskilt inom vården, där det är 
centralt att möta människor och 
bygga/skapa en tydlig och trygg 
kommunikation. Där finns ju ock-
så ett stort dokumentationsbehov.

Åsa Springer utbildar språk-
om bud, tillsammans med Eva 
Schub, i Tanums kommun. På 
ut bildningen lär sig språkintres-
serade medarbetare hur man kan 
öka medvetenheten om hur man 
kommunicerar tydligt på sin ar-
betsplats och hur man ökar med-
vetenheten bland kollegor om 
hur svårt det är att lära sig ett helt 
nytt språk, och hur det att samti-
digt utföra arbetsuppgifter på ett 
nytt språk blir en dubbel kognitiv 
belastning för hjärnan. Och, stöt-
tar personal som inte har svenska 
som förstaspråk, förstås. Hur gör 

Språkfrågan i strålkastarljuset! Från vänster språkombuden Ann-Char-
lotte Blom och Carina Aronsson, samt pedagogerna Åsa Springer och 
Eva Schub. 

man för att lyfta språk? Eva men-
ar att man ska prata, regelbundet:

– Man skall lyfta sådant man 
inte förstår. Få göra misstag. Man 
kan se på en arbetsplats som ett 
forum för lärande och för språkut-
veckling. Finns det svårigheter? 
Varför blev det fel nu? Ombud 
skriver en handlingsplan, utifrån 
arbetsplatsens behov.

Idén om språkombud var från 
början ett integrationsprojekt. Den 
har senare år spridit sig över hela 
Sverige, utvecklat av Föreningen 
Vård- och omsorgscollege. Språk-
ombuden ska vara behjälpliga i att 
stötta arbetskamrater som behöver 
det. De kan reda upp missförstånd 
och visa på möjligheter. Carina 
Aronsson och Ann-Charlotte Blom 
gick utbildningen för ett par år se-
dan och är nu färdiga språkombud. 
Carina menar att det viktigaste ett 
ombud kan försöka göra är att på 
olika sätt skapa en positiv arbets-
miljö:

På en språkligt inkluderande 
arbetsplats finns…
• en allmän medvetenhet om 

hur viktigt det är med inklu-
dering och bemötande

• deltagande av alla under 
mötesdiskussioner

• hjälp och stöd i att lära sig 
nya ord och begrepp. Att 
fråga ses som ett plus

• särskilt stöd för de medar-
betare som inte har svenska 
som förstaspråk

• ett samarbete kring språkligt 
utmanande uppgifter

Språkombud
Språkombud är ett koncept 
som omfattar en utbildning till 
språkombud, en utbildning till 
språkombudsutbildare, och 
fortbildning för chefer. Rollen 
som språkombud var från 
början ett integrationsprojekt 
i äldreomsorgen. Idag ligger 
språkombudsfrågorna inom 
föreningen Vård- och omsorgs-
college, VO-college. 

– Det viktiga som jag ser det är 
att skapa en kollektiv insikt i hur 
viktigt det är med ett hjälpsamt 
bemötande på arbetsplatsen. Man 
behöver regelbundet prata om 
problem man stöter på i språket. 
Följa en dagordning på APT- 
möten, ha diskussioner om svåra 
begrepp och förkortningar till  
exempel. 
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Omsorgen bygger muskler

Här stärker två motiverade del-
tagare, Ann-Jeanette och Therese, 
muskler med glatt humör!

Vad är det för muskler som 
byggs? I det här fallet är det 
medarbetare som bygger musk
ler genom den hälsosatsning 
omsorgsförvaltningen möjlig
gör i samarbete med Tedactive 
gym. Genom trygg och inspi
rerande träning i olika former 
kombinerat med kunskaper 
rustas och motiveras deltagar
na till hållbara levnadsvanor. 

Under våren genomfördes en pi-
lotsatsning av kursen kallad ”Häl-
soresan”. Utvärderingen visade 
att deltagarna upplevde positiva 
förändringar av olika karaktär, 
några röster:

”Kursen gav mig mod att träna fast 
jag har värk i kroppen och uppleva 
att jag mår bra av det.”

”Upptäckte att jag blir piggare av 
rörelse (oavsett vilken) och att lite 
är bättre än inget alls. Kommer 
absolut fortsätta!”

Medarbetarnas upplevelse i 
kombination med känd kunskap 
om motion som förutsättning för 
fysisk ork och mental styrka att 
orka en hel arbetsdag motiverade 
att erbjuda fler medarbetare möj-
ligheten och hösten 2022 startade 
två grupper.

Motivation viktig ingrediens
När det gäller personliga vanor vill 
och kan vi som arbetsgivare inspi-
rera till val som är bra, det prak-
tiska utförandet kan dock ingen 
annan är personen själv göra. Det 
innebär att motivation är en viktig 
ingrediens. Inför deltagande i 
kursen får man därför ansöka och 
motivera varför man vill delta. 
Hälsoresan inleds sedan med ett 

personligt samtal med kursledaren 
John Tollesson.

– Bland deltagarna möter jag 
både personer som aldrig varit i 
en träningslokal tidigare och per-
soner med stor träningserfarenhet 
som nu har svårt att få träning att 
passa in i vardagspusslet. Gemen-
samt är målet att komma igång 
med träning på ett roligt, effektivt 
och hållbart sätt, berättar John. 

– Under kursen testas olika 
träningsformer med fokus på just 
enkelhet och tillgänglighet, både 
på gymmet i grupp och hemma. 
En ledstjärna för motivation är att 
”plocka de lägst hängande frukter-
na först”. När resultaten av dem 
kommit så kan man växla upp. 
Detta har deltagarna tagit till sig 
otroligt bra och motivationen i 
båda grupperna är mycket hög. 
När deltagarna själva i slutet på 
träningstillfället påminner mig 
om att visa veckans hemmaträ-

ningsövning kan man snacka om 
högt engagemang! avslutar John.

Varför denna satsning?
Åsa Engedotter, avdelningschef 
på omsorgsförvaltningen och en 
drivande kraft bakom satsningen, 
säger så här om satsningen på 
kursen:

– Genom forskning vet vi att 
träningen inte bara stärker krop-
pens fysiska muskler utan är minst 
lika viktigt för hjärnan och psykisk 
hälsa. Vi behöver röra oss för att 
orka med livets utmaningar både 
privat och i yrkeslivet. För den 
som inte funnit formen för sin 
träning kan en riktad satsning som 
denna vara vägen in till hållbara 
levnadsvanor. 

Kursen pågår under hela 
hösten, totalt 11 tillfällen 
med egen träning däremellan. 
Varje kurstillfälle följer samma 
struktur:

• Teori om livsstilsrelaterade 
teman kopplat till kursens 
syfte, främst träning och 
kost. 

• Träning som fungerar för alla 
deltagare. Passen bygger 
på övningar som deltagarna 
också kan göra i sin hemmil-
jö eller utomhus.

• Reflektion om dagens teori 
och träning, den egna pro-
cessen och veckans övning.

Kursen bekostas genom 
statsbidrag och deltagarnas 
friskvårdsbidrag.
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Fysioterapeuten Eli flyttade från 
3-miljonerstad i Iran till Grebbestad

Elham Amani kom till Sverige 
från hemlandet Iran i septem
ber 2019. Här berättar hon om 
sin resa från att som fysio
terapeut driva egen klinik i 
hemlandet till att arbeta inom 
kommunal rehab i hemsjuk
vården i Tanums kommun.

Ingen annan ska bestämma 
över mitt liv
Elham, eller Eli om hon kallas, vil-
le bo i ett land med frihet, folksty-
re och demokrati, där en kvinna 
kan bestämma själv över hur hon 
ska vara klädd och hur hon ska bo. 
Det var inte på grund av ekonomi 
som tankarna på att flytta väster-
ut väcktes, för lönemässigt har 
välutbildade bättre köpkraft i Iran 
jämfört med i Sverige, berättar 
hon.

Vägen till svensk legitima-
tion 
Med ett specialvisum för vårdper-
sonal som hon själv fick bekosta 
kom Eli till i Borås för att lära sig 
svenska, få praktik och göra kun-
skapsprov, teoretiska och prak-
tiska. Målet var att få godkänd 
svensk legitimation som fysiotera-
peut. Eli hade räknat med att det 
skulle ta henne cirka sex till sju 
månader totalt.  

– Inte kunde jag ana att det 
skulle komma en pandemi som 
gjorde att det i stället tog närmare 
tre år! Alla kunskapsprov blev in-
ställda och i stället sökte jag jobb 
och fick en anställning som re-
hab-assistent. Jag trivdes men gav 
inte upp min dröm, fortsätter Eli.

I september 2021 blev det på 
nytt möjligt att göra kunskapspro-
ven. Efter några resor till Lund, 

efter mycket pappersarbete och 
en långdragen och frustrerande 
kamp fick hon svensk legitimation 
i april 2022.

Skillnader mellan Sverige 
och Iran
Kulturskillnader, svenska språket 
och speciellt vissa dialekter har 
varit en utmaning för Eli men hon 
framhåller att patienterna är snälla 
och har tålamod. 

Eli berättar att det i början bara 
kändes roligt och spännande att 
komma till ett nytt land. Sen kom 
en svacka då hon upplevde en 
kulturchock. Skillnader i kropps-
signaler, hur man hälsar och res-

pekten för seniorer är märkbart 
annorlunda. I Iran titulerar man 
patienter för Miss eller Mister och 
det är ofint att inte lämna före-
träde till den som är äldre än sig 
själv.  

– Jag saknar min familj, mina 
vänner och iransk mat men min 
resa har gjort mig starkare och 
jag är stolt över mig själv. Jag har 
också fått många nya vänner, säger 
Eli. 

Nu försöker hon kombinera det 
bästa från två kulturer. Hon tycker 
det är värdefullt hur vi respekterar 
och sätter patienten i fokus. Sam-
arbetet mellan kollegor och olika 
professioner är positivt i Sveri-
ge. Själva arbetsuppgifterna som 
fysio terapeut skiljer sig annars in-
te så mycket åt länderna emellan, 
även om det blev en omställning 
från egenföretagare till anställd. 

Eli utstrålar ödmjukhet, med-
mänsklighet och respekt. Hon är 
en omtyckt kollega och man hör 
uppskattande ord om henne från 
patienterna. Hon planerar att fort-
sätta arbeta i kommunen för att 
kunna sprida sina kunskaper.

– Vilken tur att jag valde att 
flytta just till Tanum, säger hon 
leende. 

Eli Amani på sin arbetsplats.

Studier: Sju års universitets-
studier i fysioterapi, med en 
master i idrottsskador.
Arbete: Fysioterapeut i Ta-
nums kommun. Tidigare drivit 
en egen klinik i Iran i 10 år. 
Gillar: Träning, iransk mat, bo i 
Grebbestad 
Familj: Gift med en byggnads-
ingenjör
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Undersköterska – ett arbete för livet

På väg mot ett meningsfullt yrkesliv. Från vänster Oscar Amaya som 
handleder Thea Kristoffersson och Filip Olausson. 

Vad skänker mening åt livet? 
Svaret beror nog på vem man 
frågar. Är det, till exempel, en 
undersköterska kan svaret bli: 
att hjälpa andra människor. 
Det ger ro i själen. 

Det är snart dags för bingo på 
Östanvinds äldreboende. Ett gäng 
nyfikna pensionärer väntar kring 
långbordet. Två niondeklassare 
från Tanumskolan, Thea Kri-
stoffersson och Filip Olausson, 
assisterar. De gör sin praktik här 
för att få insikt i hur det är att 
arbeta som undersköterska inom 
äldreomsorgen. 

– Jag vill testa flera olika jobb, 
säger Thea. Men det här känns 
bra. Det är skönt att få lägga av sig 
all stress och fokusera på att hjäl-
pa andra. 

Filip är inställd på att jobba 
som långtradarchaufför. Men:

– Jag tror också på att prova så 
många jobb som möjligt. Innan 
jag bestämmer mig. 

Undersköterskan Oscar Amaya 
ska snart sätta igång med att veva 
bingotrumman och ropa ut num-
mer. Han handleder praktikanter-
na. Av Östanvinds tre avdelningar 
är två för demenssjuka. Oscar går 
mellan avdelningarna med Thea 
och Filip, som får möta de gamla, 
prata och lyssna:

– Om man vill arbeta med den 
här känsliga gruppen måste man 
ha ett tryggt bemötande. De be-
höver en stressfri miljö. 

Han menar att jobbet som un-
dersköterska är meningsfullt, brett 
och mångsidigt:

– Jag trivs väldigt bra. Det är 
ett jobb som ger ro i själen. Vi 
människor behöver känna mening 
med det vi gör. Och det är ett 
brett jobb – man kan specialisera 

sig, vidareutbilda sig, jobba inom 
psykiatri eller äldreomsorg eller 
något annat som man har intresse 
för. Listan är lång. 

Hur förmedlar man det här till 
nya generationer? Det finns ett ju 
stort behov av personal inom om-
sorgen?

– Jag tror att man måste prova 
på att jobba med det här för att få 
insikt. Precis som Thea och Filip 
gör nu. 

Henny – med många fina 
minnen
Om Thea och Filip nyss börjat 
prova sig fram i hur yrket som un-
dersköterska kan se ut, kan Henny 
Bäck blicka tillbaka på en lång, rik 
yrkesbana, bland annat flera år på 
Östanvind. Hon kom till Sverige 
från Holland för kärlekens skull 
1976. 

Men sin bakgrund i vården blev 
hon ganska omgående inslussad, 
som hon säger, i vården här, som 
biträde på Vasa sjukhus i Göte-

borg. Ett par år senare utbildade 
hon sig till undersköterska. Efter 
flytt till Kungälv följde några år 
som projektassistent på Volvo last-
vagnar. 2011 blev längtan tillbaka 
till omsorgen för stark. Då började 
hon jobba på Östanvind i Tanums 
kommun. Hon har stannat länge, 
flexibelt och självständigt via be-
manningen, till häromåret, när 
hon bestämde sig för att gå i pen-
sion. Hon tycker att arbetet för-
ändrats genom decennierna:

– Man lyssnar in och är mju-
kare. Förr var det strängt. När lä-
karen kom klockan 9 skulle alla 
vara uppe! Om någon vill ha sov-
morgon nu är det inget med det. 
Verksamheten anpassar sig efter 
människan idag. 

Vad har du tagit med dig från 
ditt långa yrkesliv? 

– Alla möten. Det har varit 
stort. Det finns människor jag ald-
rig kan glömma, öden jag alltid 
bär med mig. 
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Trivselgruppen bjöd in till populär  
trivselträff

Föreningen Trivselgruppen 
bjöd under hösten in alla 
pensionärer i kommunen till 
en trivselträff med bland annat 
musik, matnyttig information 
och fika. Träffen gästades av 
Åsa Enarsson, vårdplanerings
sjuksköterska, som berättade 
om hemsjukvården i Tanums 
kommun och hemvaktmästa
ren Håkan Johansson berätta
de om den service som han ger 
alla som är minst 67 år.

Till höstträffen i Tanums Bygde-
gård kom cirka 140 personer och 
de fick lyssna till Åsa Enarsson 
som berättade om hemsjukvården. 
Kommunen har cirka 35 anställda 
sjuksköterskor inom hemsjuk-
vården. Man har också fysio- och 
arbetsterapeuter, en hjälpmedels-
tekniker, en demenssjuksköterska 
och en vårdplaneringssjuksköter-
ska, nämligen Åsa själv.

Sedan var det Håkan Johans-
sons tur att berätta om vilka 
tjänster han som hemvaktmäs-

tare erbjuder. Håkan arbetar på 
Hedegården men han åker också 
hem till kommuninvånare, som 
är minst 67 år, som behöver hjälp 
med vissa sysslor i hemmet, till ex-
empel att byta gardiner. Tjänsten, 
som är gratis, är till för att man ska 
undvika olyckor i hemmet. 

Under kvällens fikastund kunde 
publiken lyssna till Wästbälgarna. 
Publiken fick förutom fem drag-
spel lyssna på fiol, gitarr, trumma 
och munspel. Under ledning av 
Lollo Lövstrand bjöds publiken 

Åsa Enarsson, vårdplaneringssjuk-
sköterska i hemsjukvården.

Wästbälgarna firar i år 30-årsjubileum.

Håkan Johansson, hemvaktmäs-
tare.

Tanums kommuns Folkhälsoråd 
ska verka för att stärka och utveck-
la kommunbefolkningens hälsa, 
stärka det friska hos människan 
och i samhället men även iden-
tifiera riskfaktorer som leder till 
ohälsa. Rådet består av politiker 
och tjänstepersoner från alla kom-
munala nämnder, kommunstyrel-
sen, hälso- och sjukvårdsnämnden, 
primärvården och tandvården. 

Trivselgruppen är en förening som 
har som ändamål att vara samar-
betsorganisation för gemensam 
verksamhet för alla ideella pensio-
närsföreningar i Tanums kommun 
och skapa sociala aktiviteter för 
pensionärer i kommunen.

på allsångslåtar och härliga gam-
meldansmelodier. Många fötter 
hos åhörana stampade takten till 
såväl vals som hambo, schottis och 
polka. En högtidlig stund blev det 
då alla i publiken stod upp när 
Ukrainas nationalsång spelades.

Trivselgruppen anordnar träffar 
två gånger om året och står för det 
praktiska arbetet, där representan-
ter från kommunens pensionärs-
föreningar ingår. Kostnaderna täcks 
tack vare utvecklingsmedel från 
Folkhälsorådet i Tanums kommun.
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Stafettpinnen spurtar vidare

Traditionen med ”Stafettpin
nen på turné” startade 2017, 
och innebär att företagen har 
makten att styra kommunled
ningens besök.

På After work i maj var det dags 
att återuppta traditionen, som 
pausats under pandemin, och ur 
en hatt med deltagarnas namn 
drogs första företaget att besöka 
– vinnaren blev Hokahey Consul-
ting AB. 

Sedan omstarten har Stafett-
pinnen hunnit besöka fem före-
tag i olika branscher, belägna i 
tre olika samhällen: Grebbestad, 
Fjällbacka och Hamburgsund. I 
skrivande stund är även ett sjätte 
besök inbokat, på Kville Prästgård 
Bed & Breakfast. Ytterligare en ny 
bransch, i ett nytt samhälle.

Hokahey Consulting AB
En solig junieftermiddag fick 
näringslivsenheten chansen att 
träffa Carina Rislund och Glenn 
Jonasson på deras trevliga kontor i 
Grebbestad. Sedan 15 år bedriver 
Hokahey Consulting AB konsult-
verksamhet i vilken de utbildar 
chefer och personal från olika 
branscher inom ledarskap, verk-
samhetsutveckling och innovation. 

MedQTech
Näringslivsenheten besökte 
Therese Albinsson, grundare och 
ägare till MedQTech på det fina 
kontoret beläget nästan granne 
med TanumStrand. MedQTech är 
ett spännande företag som gör ett 
omfattande och nödvändigt ”bak-
om kulissen-arbete” för företag 
inom medicintekniska branschen, 
vilket vi som vanliga konsumenter 
har ringa kunskap om. 

Studio Michaela Rehn
Michaela Rehn huserar sedan 
drygt ett år med sin nyanlagda 
träningsstudio i en lokal hos Gran-
qvist Bygg på Björkelidsvägen 
2 i Fjällbacka. Hon är utbildad 
personlig tränare samt kostråd-
givare, och brinner för att hjälpa 
människor att nå sina mål.

Miniäventyr
Jonas Nilsson driver företaget 
Miniäventyr, som började som 
skärgårdsäventyr men efterhand 
utvecklats mer till naturguidning-
ar med stort fokus på hur vi ska ta 
hand om vårt hav och natur. 

Granit Gym
Karin Sörqvist driver tillsammans 
med sin sambo Sorin Raduta 
gymmet Granit Gym, ”det lilla 
gymmet med stort hjärta”. Kom-
munledningen i form av Liselotte 
Fröjd, kommunstyrelsens ord-
förande (M), kommundirektör 
Karin Martinsson och näringslivs-
utvecklarna kom på besök och 
fick en rundtur.

Elenor Olofsson, näringslivsutveck-
lare Tanums kommun, Therese 
Albinsson MedQTech.

Jonas Nilsson, Miniäventyr.

Karin Martinsson, Sorin Raduta, 
Liselotte Fröjd, Karin Sörqvist.

Läs mer om besöken på  
hemsidan www.tanum.se eller 
på Facebook-kontot ”Närings-
livsutvecklarna i Tanums 
kommun”.
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Everts Sjöbod vinner Årets Hållbarhetskliv  
– Tanum på prispallen igen! 

Everts Sjöbod är ett ekoturism
företag som under lång tid 
utvecklat sin verksamhet helt i 
hållbarhetens tecken, och har 
tidigare prisats för det, och nu 
står de återigen på prispallen 
som ”Årets Hållbarhetskliv” i 
delområdet Fyrbodal.  

Under 2021 lanserades utmär-
kelsen Årets Hållbarhetskliv av 
Turistrådet Västsverige, och förra 
året knep Tanum via Hållbar 
Skärgård och Minto Tingvall Eko 
förstaplatserna i båda kategorierna 
för delområdet Fyrbodal.

Tanumsföretag står som vinna-

re, och vidare till final, i år igen! 
Det är ett kvitto på näringens 
stora ansvar för hållbarhet. Everts 
Sjöbods hela verksamhet och 
affärsidé är att ta kliv inom håll-
barhetsklivets principer, och med 
stort fokus på ”så lite onödig mil-
jöpåverkan som möjligt”. 

Regionens vinnare utsågs i fi-
nalen, som hölls i november, och 
vinnare blev Platåbergens Geo-
park, Grästorps kommun och 
Wrågården, Falköpings kommun. 

Hållbarhetsklivet är Västsveri-
ges samlade initiativ för en hållbar 
besöksnäring. Stort grattis till vär-
diga vinnare!

Hur påverkar den organiserade  
brottsligheten näringslivet? 
Hela 8 procent av svensk BNP 
omsätts genom organiserad 
brottslighet. Som en jämfö
relse motsvarar detta dubbla 
vårdbudgeten. I Sverige är 
den ekonomiska brottsligheten 
den näst vanligaste formen av 
brottslighet. 

För att få insikt i problemet, och 
tips på hur man kan skydda sig, 
bjöd näringslivsenheten i hös-
tas in Fredrik Hammarström på 
Valtam att föreläsa. Fredrik har en 
bakgrund från Polismyndigheten, 
Försvarsmakten och näringslivet.

Vilken är den största risken för 
våra företag, undrar vi? 

– Samarbetspartners, säger 
Fredrik övertygat. Var noggrann 
och kontrollera vem du gör affärer 

med, och ha en struktur för detta. 
Det som verkar vara för bra för att 
vara sant, är oftast det. Om ni kan 
samverka lokalt blir det till en stor 
fördel för er! Tipsa varandra när ni 
ser avvikande beteenden, föreslår 
Fredrik.  

Föreläsningen var ett led i ar-
betet som Tanums kommun har 
inlett kring hur vi tillsammans kan 
förebygga brott och verka för ett 

tryggt Tanum, kommunen och nä-
ringslivet gemensamt. I den nyli-
gen startade forumgruppen ”Brott 
mot företag”, där företag från olika 
branscher deltar tillsammans med 
näringslivsutvecklare och trygghets-
samordnare, kommer diskussionen 
att fortsätta. Är du intresserad av att 
delta i arbetet, kontakta oss gärna 
via kundcenter 0525-180 00 eller 
mejl naringsliv@tanum.se 

Den glada överraskningen överläm-
nades till Everts sjöbod Per Karls-
son och hans dotter, Hanna, av 
juryn för Fyrbodal representerad av 
Johan Trollnäs, tillsammans med 
turistchef Frida Klang från Tanum 
Turist och Tanums kommuns nä-
ringslivsutvecklare Elenor Olofsson.
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Funderar du på att göra en  
installation av solceller eller eldstad?

Installation av solceller/ 
solfångare
Solceller är idag ett omtalat ämne 
tillsammans med de stigande 
elpriserna. Fler och fler väljer att 
gå till en annan energiförsörjning 
för att bli mer självförsörjande 
och detta genom att installera sol-
celler. För solceller som avses att 
monteras på byggnad eller fasad 
finns undantag från bygglovsplikt.

Bygglovsavdelningen informe-
rar dock om att det generellt krävs 
bygglov om din byggnad ligger 
inom detaljplanerat område och/
eller omfattas av en värdefull 
kulturmiljö eller om byggnaden 
klassats som värdefull. Inom de 
centrala delarna av kommunens 
tätorter, så som Fjällbacka, Greb-
bestad, Hamburgsund, Havstens-
sund med flera finns det oftast en 

värdefull kulturmiljö och solcel-
lerna blir då bygglovspliktiga. 

Installation av eldstad
Många väljer idag att installera en 
eldstad för att minska sin elför-
brukning. Har du också bestämt 
dig för att skaffa en braskamin, 
öppen spis eller liknande? Då 
tipsar bygglovsavdelningen dig att 
komma ihåg att göra en anmä-
lan till kommunens, miljö- och 
byggnadsnämnd. Om du redan 
har en befintlig eldstad där du 
önskar installera eller byta bras-
kassett (spisinsats) och det leder 
till ändrade eldningsförhållande, 
rökgastemperaturer eller andra vä-
sentliga förändringar av eldstadens 
funktion så innebär även ändring-
en att du behöver anmäla det.

Bilden illustrerar när det krävs eller inte krävs bygglov för montering av solceller.

Ligger byggnaden inom 
område med detaljplan?

Solceller som är fristående på 
marken är oftast inte 

bygglovspliktiga.

Krävs det bygglov för solcellspaneler/solfångare?

1. Står det i detaljplanen att det behövs bygglov för 
solcellerna?

2. Ligger byggnaden inom kulturmiljövårdsprogram?
3. Ligger byggnaden inom riksintresse för kulturmiljövård?
4. Har byggnaden klassats som värdefull byggnad enligt 

kulturhistorisk bebyggelseinventering?
5. Ligger byggnaden inom värdefull bebyggelsemiljö enligt 

kulturhistorisk bebyggelseinventering?
6. Avviker solcellerna från byggnadens form eller takfall?
7. Avviker solceller från planbestämmelse avseende färg och 

material? (gäller endast integrerade solceller)

Krävs anmälan?
Ja om det berör bärande 

konstruktion eller väsentligt 
påverkar brandskyddet

Tänk på att åtgärden ska utföras 
varsamt så att man tillvaratar 

byggnadens värde och kvaliteter.

Ligger byggnaden inom 
riksintresse för totalförsvaret?

Bygglov behövs

Inget bygglov 
behövs

Alla svar NEJ

JA

NEJ

JA

Minst ett svar JA

NEJ
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Är du osäker för vad som gäller för din byggnad avseende solceller eller installation av eldstad? 
För rådgivning med en bygglovshandläggare är du varmt välkommen att ringa oss på 0525-180 00 under våra 
telefontider, måndag 10.00–11.30, onsdag 13.30–15.00 och torsdag 10.00–11.30.
Kundcenter kan också vara dig behjälplig för vägledning i dessa frågor.

Fjällbacka bibliotek blir meröppet
I november påbörjades arbetet 
med att göra Fjällbacka biblio
tek till ett meröppet bibliotek. 
Planen är att den nya, sepa
rata entrén ska stå färdig i 
början av 2023 och att invig
ningen ska ske nån gång under 
februari–mars. 

Meröppet innebär att det kommer 
bli möjligt att besöka biblioteket 
utanför bemannade öppettider. 
Den som vill använda tjänsten 
skriver under ett avtal där man 
lovar att följa ordningsreglerna i 
biblioteket och får sedan en fysisk 
tag. Taggen läses av utanför entrén 
och besökaren kan då komma in i 
biblioteket. Meröppet har fun-
nits på Bullarens bibliotek sedan 
januari 2022 och har blivit väldigt 
uppskattat. I skrivande stund har 
drygt 25 besökare registrerat sig 
och fått sin tag. 

Den nya entrén i Fjällbacka 
blir till genom att ett befintligt 
personalutrymme byggs om och 
ingången kommer att ligga ut mot 
Nestorsvägen. Här kommer det 
bland annat att finnas en självser-
viceautomat och en liten toalett. 
I samband med att väggen mellan 
den nya entrén och själva biblio-
tekslokalen öppnas upp kommer 
det även att möbleras om och in-

Gustafsson, filialansvarig på Fjäll-
backa bibliotek.

När denna text skrivs är datum 
för ommöblering och invigning än-
nu inte satt, information kommer 
löpande i bibliotekets och kommu-
nens informationskanaler. Projektet 
finansieras genom Kulturrådets 
satsning Stärkta bibliotek.

Har du några frågor eller fun-
deringar? Kontakta ditt bibliotek 
och håll dig uppdaterad via vår 
Facebooksida där vi heter Tanum 
bibliotek och kultur, eller webb-
platsen bibliotek.ranrike.se 

Kontakta alltid sotaren när du 
vill nyinstallera eller ändra eldsta-
den. Sotaren kan också ge dig in-
formation om din installation inne-
bär en väsentlig förändring som du 

behöver anmäla till kommunen.
Mer information om vilka 

handlingar som du behöver skicka 
in finns på www.tanum.se. 

Kom ihåg att du behöver ett 

skriftligt startbesked av miljö- och 
byggnadsnämnden innan du kan 
börja installera eldstaden.

vesteras i lite nya möbler och tex-
tilier. Biblioteket kommer då att 
behöva hålla stängt några dagar. 
Befintlig entré in mot Fjällbacka 
service kommer att finnas kvar 
även i fortsättningen men liksom 
idag enbart vara tillgänglig under 
bemannade öppettider. 

– Det känns så roligt att kunna 
erbjuda våra besökare fler möjlig-
heter att komma till biblioteket 
och låna böcker, sitta och läsa el-
ler studera. Biblioteket är en my-
sig plats att vara på och nu kan vi 
bli tillgängliga för fler, säger Anna 
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LONA-projekt fortsätter på Raftön 
På Raftö pågår sedan mars 
2021 ett LONAprojekt under 
parollen “Raftön ängar och 
grönområden”. LONA står för 
lokala naturvårdssatsning
en, där lokal initiativtagare 
tillsammans med kommunen 
kan få bidrag från länsstyrel
sen. 

På Raftön har föreningarna Klätta- 
Raftöns samfällighetsförening och 
Raftön Södra Ängens intresse-
förening tagit sitt projekt till fas 
två, där fokus ligger på fortsatt 
restaurering av markerna. Målet är 
en öppen, levande och blomman-
de betesmark, något som de som 
vuxit upp i trakten känner igen 
från sin barndom.

I augusti var kommunens och 
länsstyrelsens representanter på 

Kommunen och länsstyrelsen på 
platsbesök på Raftön. Kommunen 
och länsstyrelsen på platsbesök på 
Raftön.

får, 4 kor och 2 hästar i hagen.
Lars Eriksson är en av nyckel-

personerna i projektet, han berät-
tar om hur upplevelsen har varit 
av att delta i ett LONA-projekt: 

– Tack vare stödet från kom-
munen och länsstyrelsen, både 
praktiskt och ekonomiskt, har vi 
kunnat hålla en hög ambitionsni-
vå. Exempelvis har vi kunnat fixa 
ett robust stängsel och genomfö-
ra röjningar noggrant, med stort 
fokus på kulturmiljö, artrikedom 
och biologisk mångfald. Betesdju-
ren är grunden, både i projektet 
och för den fortsatta skötseln. 
Många av de boende tycker att 
fåren, korna och hästarna också är 
ett trevligt inslag i miljön, särskilt 
barnen tycker det är roligt med 
djuren.  

Projektet sträcker sig till 2024. 

platsbesök på Raftö. Föreningarna 
och ansvarig djurhållare tog emot 
i strålande sensommarväder. Det 
bjöds på sockerkaka i hagen där 
man för något år sedan knappt 
kunde ta sig fram på grund av 
taggbuskar och sly. Nu betar 16 

Nyanställd kommunekolog i Tanum
I augusti anställde Tanums kom-
mun en kommunekolog. Tjänsten 
är nyinrättad och placerad under 
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hej Maya Strömgren, hur känns 
det att bli Tanums första kommun-
ekolog?
– Det känns bra tack, jag trivs 
här i omgivningarna och ser fram 
emot att få jobba i den här vackra 
och varierande kommunen.

Vad innebär tjänsten som kom-
munekolog?
– Man kan säga att min tjänst 
består av två delar: grundläggande 
naturvårdsarbete och strategiskt 
arbete med naturfrågor. I natur-
vårdsarbete ingår koordinering 

Tanums kommunekolog 
Maya Strömgren.

Vad är din bakgrund?
– Min akademiska bakgrund har 
jag inom geografi, ett tvärveten-
skaplighet ämne där man ofta 
brottas med frågan om hur vi 
(människa, djur och natur) ska 
handskas med våra gemensamma 
rum. Yrkesmässigt har jag lång 
erfarenhet inom servicebranschen, 
något som jag upplever att man 
har nytta av inom alla fält.

Vill du ge Tanumborna några av-
slutande ord?
– Ja, jag kan säga att jag kommer 
arbeta för ett hållbart Tanum 
där alla kan trivas och frodas, 
människor, djur och växter.

av kalkning, vattenprovtagning 
och LONA-projekt. Den strate-
giska delen innebär att lyfta och 
integrera frågor som biologisk 
mångfald, grönstruktur och eko-
systemtjänster på en förvaltnings-
övergripande nivå. 
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Vinnare i  
Minimerings-
mästarna! 

Under ett år har hushåll över 
hela Sverige deltagit i Minime
ringsmästarna, en tävling i att 
minska sitt avfall så mycket 
som möjligt. En söndag i okto
ber var det dags för den stora 
finalen där såväl nationella 
som lokala vinnare utsågs. 

Vinnare i Tanum-Sotenäs blev 
hushållet Asp från Kungshamn! 
Att Irma och Jan-Erik Asp skulle 
ta hem segern lokalt var inte helt 
överraskande då de under tävling-
ens gång vunnit flera utmaningar 
och deltagit med stort engage-
mang. Irma och Jan-Erik kom-
mer fortsätta att utmana sig i att 
minska sitt avfall. En ögonöppnare 
under tävlingen var mängderna 
av fullt användbart byggmaterial 
som blir avfall, vilket fått dem att 
återanvända och ta tillvara brädor 
när de själva renoverat.

Den nationella vinnaren är 
hushållet Andersson från Örebro 
som lyckades minska sitt avfall 
med hela 90 procent. Tillsammans 
minskade årets deltagare av Mini-
meringsmästare avfallet med 45 
procent, en otrolig prestation. Tack 
till alla fantastiska hushåll som va-
rit med och kämpat detta år – Ni 
är alla Minimeringsmästare!

Vinnarna Janne och Irma Asp 
från Kungshamn.

Bohusläns första marina 
matmarknad

I augusti stod Tanums kom
mun värd för Västerhavsveck
ans invigning. Detta kombine
rades med Bohusläns första 
marina matmarknad.  

Besökarna hade möjlighet att 
smaka tångknoppar, musselmjöl 
och sjöpungstonic. Självklart 
fanns också färska ostron, mus-
selsoppa, fyllda krabbskal och 
en mängd andra delikatesser och 
matvaror. 

Syftet med matmarknaden var 
att visa och lyfta fram hållbart 
producerade och insamlade va-
ror från havet. Marknaden blev 
lyckad, förväntat antal besökare 
överskreds med råge och flera 
utställare sålde slut på sina varor. 
Förhoppningen är att den marina 
matmarknaden ska bli ett åter-
kommande evenemang så att fler 
kan få lära sig om hur vi tar del 
av havets resurser på ett hållbart 
sätt och smaka spännande nya 
rätter och råvaror.

Strålande väder på matmarknaden på nya kajen i Fjällbacka.

Västerhavsveckan är en 
temavecka för havsmiljön med 
aktiviteter som kan engagera 
och locka alla åldrar. 

Västerhavsveckan arrangeras 
varje år sedan 2008 av VGR:s 
miljönämnd, tillsammans med 
forskningsinstitut, kommuner, 
organisationer, företag och 
andra medaktörer. 

Syftet med Västerhavsveckan 
är att höja vår havsmedve-
tenhet, det vill säga skapa 
intresse för havet och hur 
havet mår.
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Håll Bohuslän Rent
Håll Bohuslän Rent – så lyder 
uppmaningen när Tanums 
kommun kraftsamlar tillsam
mans med alla Bohusläns 
kommuner, Turistrådet Väst
sverige, Västkuststiftelsen 
och Håll Sverige Rent för att 
minska nedskräpningen i hela 
Bohuslän. 

Konceptet lanserades till somma-
ren 2022, första året med olika in-
itiativ för att motivera människor, 
besökare och invånare till att ta 
hand om sitt eget skräp och gärna 
bidra till ett renare och finare 
Bohuslän.

Först ut lanserades webbplatsen 
www.hallbohuslanrent.se med in-
formation och tips kring hur man 
som privatperson kan vara med 
och bidra till ett renare Bohuslän. 

Exempelvis är skärgårdsöarna ut-
rustade med så kallade påsholkar 
så att man enkelt ska kunna ta en 
påse för att strandstäda spontant, 
och på turistbyråer och infopoints 
kan städsugna besökare hämta ut 
särskilda strandstädarkit. 

Tanum erbjuder ”somriga 
sopor” och strandstädarkit
– Ta hand om ditt skräp på rätt 
sätt, och kanske till och med bidra 
till ett ännu renare Bohuslän, är 
budskap vi vill förmedla till be-

En ”Skräp från havet-installation”, byggd av företaget Pelagiska i sam-
verkan med Västkuststiftelsen och kommunerna i Bohuslän, för att 
belysa de stora problem som marint skräp utgör för vår miljö.

sökare och invånare, säger Elenor 
Olofsson, näringslivsutvecklare 
i Tanums kommun. Hemsidan 
som vi byggt är ett viktigt verktyg 
för att samla all information på 
ett ställe, och lyfta initiativ och 
insatser som redan finns, till ex-
empel Strandstädarkartan, Hållbar 
Skärgård och våra somriga sopor, 
fortsätter Elenor.

”Skräp från havet-installa-
tion”
Dessutom så pryddes ”trekanten” 
i Hamburgsund av en alldeles spe-
ciell vadbock i somras. Men inte 
med fisk, enligt tradition, utan här 
var fiskenäten fyllda med skräp 
från havet. Skräp som dagligen 
hittas när stränderna längs väst-
kusten städas.

Bara Bohuskusten får ta emot 
flera hundra ton skräp årligen. 
Med den här installationen vill 
vi belysa de stora problem som 
marint skräp utgör för vår miljö. 
Denna vadbock, tillsammans med 
ytterligare en i Strömstad, bygg-
des i somras och har sedan dess 
turnerat runt i Bohuslän, för att 
på fler platser medvetandegöra 
situationen i våra hav.

Bara början!
Som ett led i detta har alla kom-
muner i Bohuslän blivit medlem-
mar i organisationen ”Håll Sverige 
rent”.

Vi ser att detta bara är början 
för att skapa en hållbar besöksnä-
ring, och målsättningen är att till 
hösten fortsätta samarbetet och 
med möjlighet till att utveckla fler 
insatser där det behövs. 

Vi vill göra det lätt för våra be-
sökare och invånare att göra rätt 
och bidra till en mer hållbar plats.
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Friluftstips i Lur och  
Bullaren
Fastighetsavdelningen på 
Tanums kommun är den verk
samhet som iordningsställer 
och håller fint på flera platser 
i kommunen där vi är många 
som rör oss. Och det är myck
et uppskattat. Här kommer 
några nyheter vad som är på 
gång, eller redan klart, i Lur 
och Bullaren.

Grillplats vid Lurs motions-
spår
Invånare i Lurs skickade 2021 in 
ett medborgarförslag om att de 
ville ha en grillplats. Förslaget gick 
till vår fastighetsavdelning och 
en dialog påbörjades. Våren 2022 
stod grillplatsen klar, den ligger 
fint i skogen längs Lurs motions-
spår. Under vintern 2022/2023 
kommer nya markeringar att 
sättas upp runt motionsspåret och 
en ny informationsskylt kommer 
sättas upp vid Bygdegården. Ta 

gärna med egen ved och tänk på 
brandrisken och allemansrätten.

Ny bro vid Älgafallet
Efter ett fint samarbete mellan 
Elgåfossen Naturpark, Haldens 
kommun och Tanums kommun 
stod en 40 meter lång bro klar 
inför säsongen 2022. Älgafallet är 
ett populärt besöksmål och vat-
tenfallet är Bohusläns högsta med 
sin fallhöjd på 46 meter. Parkering 
finns både på norska och svenska 
sidan. Tips: åk gärna dit när det 
har regnat mycket, då är det som 
mest vatten i fallet.

Vinterbadplats Östad
Ett gäng glada kvinnor hörde 
av sig till kommunen vintern 
2021/2022 och önskade en vin-
terbadplats i Bullaren. Kvinnorna 
och fastighetsavdelningen träf-
fades och efter det var dialogen 
igång. I december 2022 kommer 

På sidan www.tanum.se/upplevaochgora kan du få tips på vandringsleder, motionsspår, bad-
platser, olika besöksmål, lek- och aktivitetsplatser och var det är tillgänglighetsanpassat.

Grillplats vid Lurs motionsspår. Denna brygga finns i Ranebo, en liknande kommer det 
bli i Östad.

en vinterbadplats vara klar vid 
Östads badplats. Badplattformen 
kommer vara tillgänglighetsanpas-
sad. Östads samfällighetsförening 
har en bastu vid badplatsen som 
går bra att använda om man är 
medlem. 

Ny bro vid Älgafallet.
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Ny plan ska forma framtidens  
Fjällbacka och Grebbestad
Tanums kommun har påbör
jat arbetet med en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för. 
Fjällbacka och Grebbestad. 
Planen ska bland annat visa 
hur kommunen ser på den 
framtida användningen av all 
den mark som ingår i de båda 
samhällsområdena.  

Det handlar om att komma fram 
till bra platser för nya bostadsom-
råden, arbetsplatser och skolor, 
vilka naturområden som är viktiga 
att bevara, och hur allt ska hänga 
ihop och fungera på ett bra sätt 
när samhällena växer. Planen ska 
även ge vägledning kring hur de 
befintliga delarna av samhällena 
ska kunna utvecklas och hur ut-
maningar som trafikproblem och 
översvämningsrisker ska kunna lö-
sas. Alltså en plan som kommer få 
stor betydelse för hur det kommer 
vara att leva i ett framtida Fjäll-
backa eller Grebbestad.

Demokratisk process
Processen med att ta fram den nya 
planen styrs av Plan- och byggla-
gen och många olika intressen 
behöver vägas in. Allmänheten, 
myndigheter och andra berörda 
får lov att lämna synpunkter som 
kan bidra till att forma planförsla-
get under processens gång. 

Under hösten genomfördes en 
medborgardialog där alla kunde 
bidra med information om sådant 
som hur samhällena används idag, 
särskilt värdefulla platser, brister, 
och utvecklingsförslag. Informa-
tionen samlades in ett digitalt 
dialogverktyg på kommunens 
hemsida där man kunde lämna 
synpunkter på en karta och kom-
munen ordnade även en rad mö-

Samråd nästa
Den fortsatta planprocessen 
kommer bjuda på två ytterliga-
re tillfällen för synpunkter från 
allmänheten. Först blir det samråd 
hösten 2023, då kommunen ska 
presentera sitt första planförslag, 
utifrån de synpunkter som lämnas 
kan planförslaget sedan justeras. 
Det justerade förslaget ställs sedan 
ut för nya synpunkter under 
den så kallade granskningen som 
planeras till våren 2024. Därefter 
kan planen slutjusteras och antas 
framåt hösten 2024. 

Digital plan
Den nya fördjupade översiktspla-
nen kommer at bli kommunens 
första digitala översiktsplan. I 
praktiken innebär det att den 
kommer se ut och fungera som en 
hemsida snarare än ett pappers-
dokument. Den nya planen ska 
ersätta de två äldre fördjupade 
översiktsplaner som idag gäller för 
Fjällbacka respektive Grebbestad. 

Exempel på synpunkter i dialogverktygets karta, Grebbestad ungefär 
halvvägs igenom medborgardialogen. 

ten för att nå ut till allmänheten 
och olika grupper som föreningar, 
näringsliv, samt barn och unga. 

Medborgardialogen väckte ett 
stort engagemang, och myck-
et värdefull information kom 
in. Denna information kommer 
läggas samman med en lång rad 
andra underlagsmaterial och ut-
redningar och kommer fungera 
som grund för när ett planförslag 
nu ska arbetas fram som nästa steg 
i planprocessen. I planförslaget 
ska kommunen komma fram till 
vilken markanvändning som anses 
lämplig med hänsyn till alla de 
värden, egenskaper, intressen och 
behov som finns inom samhälls-
områdenas olika delar. 

Planförslaget kommer tas fram 
av Rådhuset Arkitekter tillsam-
mans med kommunens tjänste-
män, under ledning av en politisk 
styrgrupp. Kommunstyrelsen har 
sista ordet om vilka intressen som 
får väga tyngst i planförslaget, 
men den slutgiltiga planen ska an-
tas av kommunfullmäktige. 
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Ny lekpark på gång i Östad
Till våren ska kommunen upp
föra en ny lekplats på grönom
rådet intill Östanvinds äldrebo
ende i Östad. Om allt löper på 
som planerat kommer den stå 
färdig lagom till midsommar.

Planeringen för den nya lekplat-
sen har pågått under hösten och 
kommunen har fört en dialog med 
samhällsföreningen i Östad under 
projektets gång. Samhällsföreningen 
och elevrådet på Backa skola har 
varit delaktiga i att utvärdera de 
olika leverantörsförslagen som kom-
munen tagit fram. Tanken är att 
detta ska bli en samlingspunkt som 
inbjuder till både lek och samvaro.

Temat för den nya lekplatsen är 
skogen och naturen. Den stora äl-
gen som kommer fällas in i konst-
gräset kommer bli ett fint signum 
för parken. Lekställningarna är 
gjorda i tåliga material och färger-
na är naturnära. Här finns något 
för alla åldrar!

• En grön lekyta med konstgräs 
som underlag innehåller bland 
annat en stor gungställning, klät-
terlek och studsmatta.

• En beige lekyta med barkflis har 
en rolig och utmanande hinder-
bana.

• En fin boulebana med parksof-
for utplacerade intill.

Naturvårdsverkets definition 
”Ekosystemtjänster är alla 
produkter och tjänster som eko-
systemen ger människan och 
som bidrar till vår välfärd och 
livskvalitet. Begreppet används 
för att skapa förståelse för att 
människors överlevnad och 
välmående är beroende av de 
tjänster som ekosystemen ger.” 
(från www.naturvardsverket.se)

Ekosystemtjänster kan delas 
upp i fyra grupper: försörjan-
de, reglerande, kulturella och 
stödjande. Exempel sträcker 
sig mellan allt från råvara och 
pollinering till friluftsliv och 
fotosyntes.

Fördjupning
Ett av Grebbestad-Fjällbacka 
FÖP:ens fokusområden är grönst-
ruktur. I detta arbete tar man ett 
helhetsgrepp om natur och gröna 
ytor inom de två samhällena. 
Naturvärden, rekreationsområden 
och ekosystemtjänster ska kart-
läggas. Information samlas in från 
medborgardialogen, naturvårdsin-
venteringar, ekosystemtjänstanalys 
med mera. 

En av styrkorna med en för-
djupad översiktsplan är att man 
tänker och planerar före i stället 
för efter, vilket även inkluderar 
grönstrukturen. Det digitala verk-
tyget som FÖP:en ska resultera 

i kommer vara en nyckel i detta. 
Genom att skapa lager av den 
information som samlas in, till 
exempel om arter och rekreation, 
kan man lägga informationen på 
varandra i kartan och på ett en-
kelt sätt se vilka platser som får 
de högsta värdena. Många höga 
värden på varandra, till exempel 
en rödlistad art och populärt re-
kreationsområde, kan hjälpa till 
att styra exploatering till andra 
mer lämpliga platser. Förutom 
att det innebär ett skydd av arter 
och rekreation spar det också tid 
och resurser för entreprenörer då 
oväntade stopp i byggprocessen 
kan undvikas. 

Dessutom kommer det finnas en 
sandlåda och det ska placeras ut 
picknickbord, en grill och pap-
perskorgar. Tanken är också att det 
ska bli fler sittbänkar i anslutning 
till lekytorna. På sikt kommer 
det även bli planteringar, som en 
vacker inramning till lekparken.

Kommunen hoppas att den nya 
lekplatsen ska bli till glädje för bå-
de barn och vuxna framöver.

Notera att denna bild endast är en illustration och att slutresultatet kan 
komma att se annorlunda ut. 
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Hybridklassrum 
– framtiden på vuxenutbildningen

Ett hybridklassrum ska ge 
eleverna möjlighet att delta i 
undervisningen vare sig elev
en föredrar eller har möjlighet 
att delta på plats eller vill 
sitta via länk. Med rätt teknik 
kommer vuxenutbildningen 
att kunna erbjuda elever detta 
från och med augusti 2023. 

Vuxenutbildningen ska vara en 
möjlighet för en andra eller en 
annan chans för vuxna. Genom 
att erbjuda flexibla utbildningar 
ska vuxna kunna kombinera en 
utbildning och ett vardagspussel. 

– När vardagen knackar på, 
kan det vara svårt att prioritera 
utbildningen och särskilt om det 
innebär att åka. Då kan hybrid-
klassrum vara lösningen för att 
ytterligare göra vuxenutbildning-
en flexibel och tillgänglig för flera, 
säger Ann Brit O. Karlsson, rektor 
på Tanums gymnasium och vux-
enutbildning.

– Hybridundervisning går ut 
på att kunna använda det bästa 
från två världar. Elever kan delta 
både via länk och på plats i klass-
rummet beroende på vad för stöd 
eleven behöver från lärare eller 
klasskamrater, berättar Ann Brit.

Teknik på plats
Ett hybridklassrum är beroende av 
viss teknik. Det viktiga är att elev-
erna som deltar, i klassrummet 
eller via länk, upplever att de är i 
samma klassrum. En enkel kamera 
med mikrofon samt en bärbar da-
tor i klassrummet är inte tillräck-
ligt för att skapa den känslan. 

– Genom ett riktat statsbidrag 
kommer vuxenutbildningen få 
möjlighet att köpa in skärmar, 
mikrofoner samt högtalare för att 
kunna erbjuda utbildning med 
hybrid lösning för bästa möjliga 
flexibilitet och tillgänglighet för 
Tanums invånare som önskar ut-
bilda sig hos oss, avslutar Ann Brit.

Tanums vuxenutbildning sam-
verkar med Strömstad, Sotenäs, 
Lysekil och Munkedal för att kun-
na erbjuda så många olika utbild-
ningar som möjligt för kommuner-
nas invånare. Genom att använda 
ny teknik kommer vuxenutbild-
ningen att kunna ge vissa utbild-
ningar som hybrid, det innebär att 
den kan läsas på plats, via länk eller 
en kombination utifrån behov. 

– Verksamheten kommer under 
våren 2023 testa vissa kurser och 
från augusti startar det på riktigt, 
säger Ann Brit. 

Fjärrundervisning vs. hybrid-
undervisning
Under pandemin var undervis-
ningen på yrkesutbildningarna på 
vuxenutbildningen som fjärrun-
dervisning. Det betydde att un-
dervisningen pågick i realtid, men 
var oberoende av geografisk plats. 
Det var ett sätt som fungerade för 
många, men svårt för andra. 

Tillgång till bredband och telefoni är viktigt för de flesta

I Tanums kommun finns det 
goda möjligheter att som 
privatperson eller företag 
kunna ansluta sig till en lokal 
ideell fiberförening eller ett 
operatörsbyggt fibernät. Till
sammans täcker dessa olika 
bredbandsaktörer och före
ningsnät stor del av kommu
nens yta. 

finnas andra möjligheter till tråd-
lös uppkoppling. Till exempel så 
finns det utbyggda 4 och 5G-nät 
i kommunen. Det finns även vissa 
möjligheter att få hjälp via Post- 
och Telestyrelsen i de fall där det 
är svårt att få till uppkoppling på 
annat sätt. 

På Tanums kommuns hemsida 
www.tanum.se/bredband finns 
uppdaterad information om var 
man kan vända sig beroende på 
vart man befinner sig i Tanums 
kommun. Om det trots allt ändå 
inte finns möjlighet att beställa 
fiber där man är kan det i stället 

Vid frågor och vägledning se uppdaterad information på www.tanum.se/bredband eller kontakta kommu-
nen via vårt kundcenter 0525-180 00 eller kommun@tanum.se
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Utökad kapacitet vid Tanumshede avloppsreningsverk

Sista etappen vid Fjällbacka avloppsreningsverk
Fjällbackas avloppsverk ska 
läggas ner och byggas om till 
pumpstation. Avloppsvattnet 
ska pumpas till Bodalens 
avloppsreningsverk där det 
renas innan det släpps ut i 
havet. 

Under 2022–2023 genomförs den 
sista etappen av projektet. Led-
ningar anläggs mellan Fjällbacka 
kaj och reningsverket. Det är en 
relativt kort sträcka, men ändå ett 
komplicerat projekt eftersom det 
är så många ledningar. Allting ska 
fungera, både under ombyggnads-
tiden och på lång sikt. I området 
finns ledningar från flera tidsepo-
ker. De äldsta, som nu byts ut, är 
från 1940-talet. 

Avloppet pumpas sedan i hös-
tas till Bodalens reningsverk med 
hjälp av en provisorisk pumpsta-

Ledningar för avlopp och vatten anläggs mellan Fjällbacka kaj och re-
ningsverket. Det blir 13 parallella nya ledningar av olika slag. Här syns 
även befintliga kablar samt ledningar till den provisoriska pumpstationen.

Avloppsreningsverket i Ta
numshede byggs om för att 
nå mer långtgående rening av 
avloppsvattnet, och samtidigt 
kunna ta emot avlopp från 
fler hushåll.

Mellan Vitlycke och Tanumshe-
de kyrka, nere vid Tanumsälven, 
ligger Tanumshedes avloppsre-
ningsverk. Här renas avlopp från 
Tanumshede och Säm. Verket 
byggs nu om och utrustas med 
fler reningssteg. 

Avloppsvattnet genomgår meka-
nisk, biologisk och kemisk rening. 
Sedan tidigare finns renssil, bio-
bädd, aktivt slam, kemisk fällning 
och sedimentering vid verket. Nu 
utökas reningen med ytterligare 
ett biologiskt steg, MBBR, samt 

en mikrosil som avskiljer riktigt 
små partiklar. Efter reningsverket 
genomgår vattnet slutlig polering i 
dammar utomhus, innan det släpps 
till Tanumsälven.

De nya kraven för utsläpp av 

fosfor vid verket är de strängaste 
som kommunen fått hittills. Även 
kraven för utsläpp av syreförbru-
kande ämnen är strängare än för-
ut. Dessutom har krav på partiell 
kväverening tillkommit.

Tanumshede avloppsreningsverk med tillhörande damm.

tion, som byggts i ett utrymme 
som fanns kvar från ett av Fjäll-
backas äldsta reningsverk, strax 
nedanför det nuvarande verket.

Under våren kommer det nu-

varande reningsverket att byggas 
om till pumpstation. De befintliga 
bassängerna kommer att finnas 
kvar och användas som utjäm-
ningsvolym vid höga flöden.
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Budget 2023
Kommunernas ekonomiska 
förutsättningar för 2023 ser 
besvärliga ut, beroende på 
höga kostnader och förhållan
devis låg utveckling av skatte
intäkter. Budgeten för Tanums 
kommun 2023 redovisar ett 
överskott på 9,5 mnkr. Det 
budgeterade resultatet inne
bär att kommunen ändå lever 
upp till balanskravet och det 
ekonomiska målet som kom
munfullmäktige fastställt.  

Det är viktigt att budgetera med 
överskott för att kunna finansiera 
investeringar med egna medel och 
därmed minska behovet av extern 
upplåning. Kommunalskatten hålls 
oförändrad vilket innebär 21,56 kr 
per skattekrona, kommunalskat-
ten har varit oförändrad sedan 
2004. Tanums skattesats är lägst i 
norra Bohuslän, och genomsnittlig 
jämfört med kommunerna i Västra 
Götaland. 

Alla nämnder får utökad bud-
get för att täcka beräknade pris- 
och löneökningar. Ramjusteringar 
görs också för volymförändringar 
inom barnomsorg, skola och äld-
reomsorg. Inför budget 2023 står 
kommunen inför stora utmaning-
ar genom ökade energipriser och 
övriga kostnadsökningar till följd 
av ökade priser. Utöver detta sker 
en markant höjning av kommu-
nens pensionskostnader därtill en 
ökning av räntekostnader. 

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten uppgår till 
brutto 218,9 mnkr i 2023 års 
budget. Av investeringarna avser 
82,0 mnkr VA-verksamheten. För 
perioden 2023–2025 uppgår inves-
teringarna till 730,1 mnkr.

I investeringsbudgeten finns ett 
flertal större investeringsprojekt:
• Framtagande av 24 nya bostads-

tomter i Fjällbacka 
• Satsning på planer för framta-

gande av bostäder och verksam-
hetsmark

• Anslag för förskolor i Bullaren, 
Fjällbacka, Grebbestad och 
Rabbalshede

• Köksmodul i Grebbestad
• Ny räddningsstation och ambu-

lansstation
• Tanums Bostäder satsar på 

nybyggnation och upprustning 
av befintliga lägenheter

Miljö- och klimatåtgärder
I budgeten upptas miljö- och 
energieffektiviseringar med fyra 
mnkr per år för de kommande tre 
åren utöver ordinarie anslag för 
fastighetsförbättrande åtgärder. 
Därtill budgeteras för en sol-
cellspark kopplad till vattenverket 
i Tanumshede och utöver det sker 
satsningar på förnyelsebar energi 
under åren 2023–2025 på totalt 
21,5 mnkr.

Under planperioden 2023–
2025 budgeteras 17,2 mnkr för 
byggnation av gång- och cykelvä-

gar. Den största enskilda satsning-
en är en gång- och cykelväg mel-
lan Slottet och Hamburgsund.

VA-investeringar uppgår under 
åren 2023–2025 till 207 mnkr 
varav 82 mnkr budgeteras under 
2023. Största projekten avser om-
ställningsområden det vill säga 
omställning till kommunalt VA 
och uppgår till 40 mnkr. 

Prioriterade  
verksamhetsmål
Kommunen har beslutat om 
ett antal prioriterade verksam-
hetsmål. De prioriterade målen 
beskriver vad kommunens olika 
verksamheter ska uppnå och är 
den samlade övergripande mål-
sättningen för kommunen som 
helhet. Några av målen:

• Boende; 100 bostäder ska byg-
gas under 2023.

• Näringsliv; förbättrat företags-
klimat och utvecklad myndig-
hetsutövning

• Service; gott bemötande, kor-
rekta och snabba svar.

• Utbildning; god utbildning i 
trygga lärmiljöer.

• Äldreomsorg; gott och tryggt 
liv och det ska finnas olika 
boendeformer i flera samhällen.

• Miljö; kommunens utsläpp av 
växthusgaser ska minska med 
20 procent.

Budget 2023 i korthet  
Skattesats  21,56 kr 
Resultat  9,5 mnkr 
Skatteintäkter och statsbidrag 910 mnkr 
Låneskuld 1 037 mnkr 
Soliditet 17 % 
Investeringsbudget  218,9 mnkr 

Så här fördelas dina skattepengar   
Den största delen, 86 procent, av kommunens skatteintäkter och statsbidrag går till skola, 
barnomsorg, vård och omsorg. 
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Omsorgsverksamhet
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Skola, barnomsorg, fritid och kultur
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Fastigheter, gator och annan teknisk 
service

Budget 2023 i korthet  
Skattesats  21,56 kr 
Resultat  9,5 mnkr 
Skatteintäkter och statsbidrag 910 mnkr 
Låneskuld 1 037 mnkr 
Soliditet 17 % 
Investeringsbudget  218,9 mnkr 

Så här fördelas dina skattepengar   
Den största delen, 86 procent, av kommunens skatteintäkter och statsbidrag går till skola, 
barnomsorg, vård och omsorg. 

 

Prioriterade verksamhetsmål 
Kommunen har beslutat om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen 

beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och är den samlade övergripande 
målsättningen för kommunen som helhet. Några av målen: 

• Boende; 100 bostäder ska byggas under 2023. 
• Näringsliv; förbättrat företagsklimat och utvecklad myndighetsutövning 
• Service; gott bemötande, korrekta och snabba svar. 
• Utbildning; god utbildning i trygga lärmiljöer. 
• Äldreomsorg; gott och tryggt liv och det ska finnas olika boendeformer i flera 

samhällen. 
• Miljö; kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent. 

Miljö, bygglov och boende
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Kommunövergripande verksamhet

Så här fördelas dina skattepengar  
Den största delen, 86 procent, av kommu-
nens skatteintäkter och statsbidrag går till 
skola, barnomsorg, vård och omsorg.

Budget 2023 i korthet 
Skattesats  21,56 kr
Resultat  9,5 mnkr
Skatteintäkter och  
statsbidrag 910 mnkr
Låneskuld 1 037 mnkr
Soliditet 17 %
Investeringsbudget  218,9 mnkr
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Valet 2022
Söndagen den 11 september 
var det val till riksdag, kom
mun och region. Vid 2022 års 
val till kommunfullmäktige 
i Tanum var valdeltagandet 
83,63 procent, något lägre än 
vid 2018 års val då deltagan
de var 84,88 procent. 

Vid kommunvalet röstar kom-
munens invånare på de personer 
och de partier som de vill ska 
representera dem i kommunfull-
mäktige. Kommunfullmäktige 
är kommunens högsta politiska 
beslutande organ och består av 41 
ledamöter. Vid kommunfullmäk-
tiges första möte den 24 oktober 
2022 valde de nyvalda ledamö-
terna kommunernas revisorer, 
kommunfullmäktiges ordförande, 
förste och andra vice ordförande 
samt en valberedning. Valbe-
redningen arbetar fram förslag 
på vilka personer som ska vara 
ledamöter och ersättare i kom-
munstyrelsen, nämnder och andra 
politiska organ. Därefter beslutar 
kommunfullmäktiges ledamöter 
vem som väljs till ledamot och er-
sättare i kommunstyrelsen, nämn-
der och andra politiska organ. 
Kommunfullmäktiges möte där 
alla val till nämnder, kommunsty-
relsen och andra politiska organ 
var den 12 december 2022 och 
de valen hann inte komma med i 
denna tidning utan nya ledamöter 
i kommunstyrelsen, nämnder och 
andra politiska organ kommer fin-
nas på hemsidan www.tanum.se. 

Kommunfullmäktige,  
2022-10-15 – 2026-10-14,  
41 ordinarie ledamöter

Moderaterna – 13 mandat
Liselotte Fröjd
Hans Schub
Birgitta Nilsson
Ida Östholm*
Alf Johansson
Claes G Hansson
Eva-Lena Sundås
Nicklas Svensson
Lisbeth Hansson
Agne Andrésen
Ingrid Klingspor
Kristina Frigert
Anders Dahlgren
*avsagt sig uppdraget, ny ledamot  
ej klar vid tryck av tidningen

Centerpartiet - 6 mandat
Roger Wallentin
Ann-Marie Olofsson
Peter Adlersson
Kerstin Fransson
Karl-Erik Hansson
Catrine Adlersson

Liberalerna – 2 mandat
Linnea Hedemyr-Litmanen
Christian Haneson

Kristdemokraterna – 2 mandat
Sonny Haglund
Anna-Lena Karlsson

Förtidsröstning

Antalet personer som förtidsröstar ökar för varje val. Av kommunens totalt cirka 10 600 röstberättigade  
röstade knappt 8 900 personer. Av dessa var det knappt 4 400 som förtidsröstande, vilket innebär att  
49 procent av de som röstade valde att förtidsrösta. 

Arbetarpartiet Socialdemokrater-
na – 9 mandat
Louise Thunström
Oskar Josefsson
Ida Jakobsson
Roger Friberg
Gunilla Palm
Ronny Larsson
Ramona Gullholm
Glenn Sandsten
Camilla Hogebrandt

Vänsterpartiet – 2 mandat
Siv Bergström
Erland Svensson

Miljöpartiet de Gröna – 1 mandat
Michael Halvarsson

Sverigedemokraterna – 6 mandat
Lars-Erik Borg
Roar Olsen
Kristina Borg
Anette Wånggren Danielsson
Hallgeir Øvstetun
Teresa Stolcman

Ordförande: Karl-Erik Hans-
son(C)
Förste vice ordförande: Ramona 
Gullholm (S)
Andre vice ordförande: Claes G 
Hansson (M)

Revisorer 
Johan Ulriksson (M)
Berit Karlsson (C)
Lise Marie Olsen (SD)
Mainy Andersson (KD)
Helge Ekvall (S)
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Framkomlighetsinventering 
– för din säkerhet

Rambo genomför just nu fram
komlighetsinventering i Ta
nums kommun för införandet 
av fyrfackskärl. Detta görs för 
att få en säkrare sophämtning 
och tryggare boendemiljöer. 
Det kan innebära att några 
fastighetsinnehavare får en ny 
placering av sina kärl. 

Inom samtliga av Sveriges kom-
muner drivs ett arbetsmiljöarbete 
där fokus ligger på arbetsmiljö 
och säkerhet kring framförande av 
tunga fordon. Det har historiskt 
skett en mängd olyckor med back-
ande sopbilar, därför har det blivit 
ett krav att backning ska undvikas 
vid de platser där risken är stor att 
en olycka sker. Fordonet ska kun-
na framföras på ett tryggt och sä-
kert sätt för att varken tredje man 
eller dess egendom ska skadas.

Riskbedömning
Rambo har gjort bedömningen i 
flera områden att olycksrisken är 
stor vid backning i exempelvis i 
kurvor eller där sikten är dålig. 
Chauffören som framför fordonet 
har en tuff arbetsmiljö, i synner-
het där sikten är skymd. Därför är 
det viktigt att i förväg titta på hur 
vägarna se ut, och anpassa kör-
ningen efter detta.

Rambo följer regelverket
Det finns flera fall i Sverige där 
det gjorts skyddstopp där back-
ning med sopbilar setts som en 
stor risk och arbetsmiljöverket 
har då förbjudit backande fordon. 
Vägen till kärlet ska vara farbar 
vilket innebär att fordonet ska 
kunna köra fram och tömma 
kärlet på ett säkert sätt enligt de 

insamling av förpackningar i nära 
anslutning till hushållen, där fram-
komligheten så tillåter. Är vägen 
ej dimensionerad för att sopbilen 
ska komma fram så kommer vissa 
hushåll att få promenera en bit 
med sitt avfall. Detta är inget 
unikt, utan ett arbete som bedrivs 
i samtliga av Sveriges kommuner. 
1 januari 2024 blir det även ett 
krav på att hushållen och verk-
samheter ska sortera ut sitt matav-
fall. Det kommer med andra ord 
bli allas ansvar att sortera ut för-
packningar och matavfall, vilket är 
bra för vår miljö.

Det handlar om att ta till vara 
naturens resurser och efterlämna 
oss en god planet till kommande 
generationer. Om vi alla hjälps åt 
att se till att avfallet hamnar på 
rätt plats så får vi en trivsammare 
miljö och samtidigt minskar kol-
dioxidutsläppen. Tack för att du 
återvinner!

regelverk som finns. Detta är inget 
som Rambo själva hittar på utan 
allt är styrt bland annat i arbets-
miljölagen och i de kommunala 
avfallsföreskrifterna.

För din säkerhet
Vi måste alla hjälpas åt för att 
skapa en trygg och säker boende-
miljö, även om vi ibland får göra 
en förändring som vi upplever 
som jobbig till en början. Ram-
bo vet av erfarenhet att många 
boende känner sig mer trygga om 
inte sopbilarna kör in i områden 
där risken för att en olycka kan 
ske är stor, vi tänker främst på alla 
barnfamiljer.

Regeringsbeslut – Kommu-
nerna tar över det operatio-
nella ansvaret för insamling 
av förpackningar från 2024
Beslutet innebär i korta drag att 
det blir ett krav på fastighetsnära 
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Tanums Hamnar AB informerar
Följande projekt har genomförts 
under året:
• Ett 30-tal akterpålar har bytts 

ut i Grebbestad, Fjällbacka och 
Hamburgsund småbåtshamnar.

• Uppdatering och utbyggnad av 
el på Havstenssunds fiskekaj och 
Ångbåtskajen i Grebbestad.

• Förstärkning av fundament, 
renovering och asfaltering har 
skett på fiskekajen Havstens-
sund. 

• Trädäcket är utbytt i norra ham-
nen i Havstenssund. 

• Renovering är utfört av den 
äldsta sjöbodslängan på Badhol-
men i Fjällbacka. 

Södra hamnen i Havstens-
sund
Ett nytt infrastrukturprojekt pla-
neras i Havstenssund, då strand-
linjen och bryggor i södra hamnen 
i Havstenssund närmar sig teknisk 
livslängd. Genomförandet av pro-
jektet beräknas ske under 2024 
till 2025, men kommer börja 
projekteras under 2023. 

Tanums Hamnar AB kommer 
under vintern 2023 att ta kontakt 
med berörda genom Havstens-
sunds Samhällsförening för att 
möjliggöra för inkommande infor-
mation och synpunkter om södra 
hamnen. 

Investeringar 2023
Under vintern kommer ponton-
brygga C att bytas ut på Bad-
holmen i Fjällbacka. Projektet 
med utbyte av ny flytbrygga med 
bommar planeras att vara färdigt 
1 maj 2023.   

De allmänna toaletterna på Bad-
holmen har renoverats under året 
och är färdigställda i sin helhet in-
för säsongen 2023. 

Serviceanläggningar i gästham-
narna Grebbestad, Fjällbacka och 

AB pågår en översyn om avgifter 
för el inför nytt år. 

Överlåtelse av båtplats
Det är tillåtet att överlåta båtplats 
under en båtsäsong till Tanums 
Hamnar AB. Om du önskar ut-
nyttja denna service, vänligen kon-
takta oss senast 28 februari 2023. 
Pris för hantering om överlåtelse 
av båtplats är 500 kr. 

Hamburgsund ses över och reno-
veras inför kommande säsong. 

Anslutningsbryggan på Ham-
burgö, som går parallellt med fär-
jan, renoveras under vintern och 
förtöjningspålar vid båtplatserna 
på bryggan Ängen nedmonteras 
och nya bommar monteras på res-
pektive båtplats inför nästa säsong.  

Gästhamnar 
Upphandlingen om gästhamnar 
i Tanums kommun avseende 
Hamburgsund, Grebbestad och 
Fjällbacka med Badholmens Vand-
rarhem är klar och gäller 2023 
till 2026. Entreprenör blir även 
fortsättningsvis Gästhamnsbolaget 
Väst AB. 

I Resö gästhamn fortsätter sam-
arbetet med Resö Galtö Samhälls-
förening under 2023.

Avgifter 2023
Avgift för hyran av båtplats 
kommer att skickas ut som vanligt 
med förfallodag 28 februari 2023 
och arrendeavgifter samt förråds-
hyror skickas ut med förfallodag 
31 mars 2023. Dessa avgifter 
indexregleras efter konsument-
prisindex för oktober 2022. 

I styrelsen för Tanums Hamnar 

Södra hamnen i Havstenssund.

Fakta om Tanums Hamnar AB
Antal anställda: 5
Omsättning: 14,3 mkr
Antal småbåtsplatser: 1 800
Antal köande för båtplats: ca 800
Antal sökande årligen tillfällig 
båtplats: ca 450
Antal arrenden: 240
Antal hyreslokaler: 180
Antal köande för hamnförråd/ 
sjöbod/brygga/arrende: ca 200

Telefon: 0525-183 80
Hemsida: www.tanumshamn.se
E-post: info@tanumshamn.se

Kundcenter svarar på dina frågor 
om Tanums Hamnar AB:s verk-
samhet. Kundcenter hjälper även 
till att boka in ditt besök med 
Tanums Hamnar AB:s personal. 

Väl mött på kundcenter i Tedact-
huset, Stormyrsvägen 2, 457 31 
Tanumshede.
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Debattinlägg till: Besöksadress: Kommunhuset Tanumshede
Tanums kommun Apoteksvägen 6, 457 31 Tanumshede
Kommunkansliet Telefon 0525-180 00  Fax 0525-183 00
457 81 Tanumshede E-post kommun@tanum.se  
 Hemsida www.tanum.se
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Anneberg
Vi fortsätter att utöka vårt bestånd med fler hyresrät-
ter. Inom kort kommer bolagets nästa nybyggnadspro-
jekt på Anneberg i Grebbestad att påbörjas. Anneberg 
är ett centralt område med gångavstånd till allt som 
Grebbestad har att erbjuda.  

De två huskropparna har hiss och kommer att inne-
hålla totalt 24 lägenheter. Lägenhetsstorlekarna 
varierar från 1 rok (ca 35 kvm) till 3 rok (ca 75 kvm) 
och samtliga lägenheter håller hög standard med ljus 
inredning och helkaklade badrum samt är utrustade 
med tvättmaskin och torktumlare. Alla lägenheter 
kommer att ha egen balkong alternativt terrass. 

Den vitputsade fasaden kommer att innehålla partier 
klädda med cederspån som ger ett trevligt helhetsin-
tryck. Uppvärmningsformen blir bergvärme och solpa-
neler och laddningsmöjligheter kommer att finnas för 
elbil. Tanums Bostäder kommer att lägga stor vikt vid 
att utveckla utemiljön på det aktuella området i form 
av planteringar, träd och gemensamhetsytor samt möj-
lighet till odlingslådor.
Uthyrningsprocessen kommer att starta under våren 
och inflyttningen är beräknad till den 1 december 
2023.

För mer info mejla info@tanumsbostader.se

Fördelning av lägenheter  
i respektive huskropp

Hus 1
Våning 1  Våning 2
2 st 2 rok   2 st 2 rok
3 st 3 rok   3 st 3 rok

Hus 2
Våning 1  Våning 2
2 st 1 rok  2 st 1 rok
1 st 2 rok  3 st 2 rok
3 st 3 rok  3 st 3 rok


