
 

 Protokoll 1 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Kommunstyrelsen 2019-06-19 KS 2019/0092-900 

    

 

  

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

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-06-19 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Sofia Reimbert 

  
 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Bullaresalen, kl 08.30–12.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Reimbert, Sofia, Sekreterare 

Linnéa Andersson, Mark- och exploateringsingenjör, § 172-180 

Moa Leidzén, Planchef, § 172-180 

Andrea Johansson, Planarkitekt, § 173-180 

Olof Jönsson, Planarkitekt, § 175-180 

Gunnar Ohlén, Räddningschef, § 181 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 165–188 

  

Sekreterare  

 Sofia Reimbert 

  

Ordförande  

 Liselotte Fröjd 

  

Justerare  

 Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Liselotte Fröjd, Ordförande (M) 

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

Louise Thunström, 2:e v. ordf. (S) 

Hans Schub (M) 

Lennart Larson (M) 

Benny Svensson (L) 

Karl-Erik Hansson (C) 

Oskar Josefsson (S) 

Jan Andersson (S) 

Kajsa Mattsson (C), tjänstgörande ersättare 

Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insynsplats 

Birgitta Nilsson (M), ersättare 

Ida Östholm (M), ersättare 

Clas-Åke Sörkvist (C), ersättare 

Jan Olsson (L), ersättare, Jäv § 172 

Berndt Hansson (KD), ersättare 

Ingrid Almqvist (S), ersättare 

Ann-Christin Antonsson (S), ersättare 

 

 

Michael Halvarsson (MP) 

Jonas Pettersson (V) 
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KS § 165  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Thunström (S) valdes att justera protokollet.  
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KS § 166 KS 2019/0004-903 

Anvisningar för internkontroll 2019 - 
kommunövergripande 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av 

kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att 

löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 

verksamhetsområde. I planen ska ingå: 

  

Riskanalys 

Vad som skall granskas under året  

Vilka reglementen, regler eller policys som berörs  

Vem som är ansvarig för granskningen  

När granskningen ska rapporteras till nämnden 

  

Granskningsområden 

Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i 

sin internkontrollplan. För 2019 är det följande områden: 

  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Personuppgifter i e-post 

Uppföljning av avtalsvillkor 

Uppföljning av föregående års internkontroll 

Beslutsunderlag 

Anvisningar för internkontroll 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta anvisningar för internkontroll 2019 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och kommunrevisionen  
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KS § 167 KS 2019/0448-903 

Disposition av kommunstyrelsens balanserade 
överskott 2018 

Sammanfattning av ärendet 

I bokslut för 2018 uppgick kommunstyrelsens balanserade överskott till 6 

155 tkr. Avsikten är att använda det balanserade överskottet i första hand till 

kommungemensamma satsningar av tillfällig karaktär.  

  

I kommunstyrelsens internbudget för 2019 angavs att kommunstyrelsen 

hade för avsikt att disponera 1 650 tkr ur sitt balanserade överskott under 

förutsättning att kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens 

balanserade överskott. Kommunstyrelsen angav att man hade för avsikt att 

använda 300 tkr av sitt överskott till arbetet med integrationsåtgärder i form 

av så kallade extra tjänster. Vidare avsåg kommunstyrelsen att använda 500 

tkr av överskottet för digital utrustning och för utbildning av politiker med 

anledning av ny mandatperiod. 350 tkr av överskott används för att 

finansiera kommunens administration av valet till Europaparlamentet. 

Slutligen angav kommunstyrelsen att man avsåg att använda 500 tkr ur sitt 

överskott för att delfinansiera arbetet med att skapa fler heltidstjänster. 

  

Förslag till ombudgetering: 

Kommunfullmäktige 500 tkr  

Valnämnden 350 tkr  

IT-enheten 300 tkr  

Personalåtgärder 800 tkr  

Översiktlig planering 400 tkr  

Summa 2 350 tkr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att fastställa förslaget till disposition av 2018 balanserade överskott  
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KS § 168 KS 2019/0131-903 

Behörighet att teckna kommunens bank- och 
plusgirokonto 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019, § 62 

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

Morin eller Angelica Alfredsson med kontrasignation av någon av Ulf 

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

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

Morin, Angelica Alfredsson eller Viktoria Kemborn med kontrasignation av 

någon av Ulf Ericsson, Joakim Ottosson, Sofia Waldner, Rebecca Lindberg 

eller Egil Glimmer, rätt att teckna kommunens bankkonto, bankgiro och 

plusgiro, samt 

  

att kommunstyrelsens beslut från den 13 februari 2019, § 62 härigenom 

upphör att gälla 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Akten  
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KS § 169 KS 2019/0447-903 

Behörighet underteckna momsdeklarationer 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar om behörighet att underteckna 

momsdeklarationer för Tanums kommun avseende ordinarie affärsmoms 

samt ersättning och återsökning av kommunmoms. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-04 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

ge behörighet att var för sig underteckna momsdeklarationer avseende 

ordinarie affärsmoms samt ersättning och återsökning av kommunmoms till: 

  

Marina Robertsson 

Joakim Ottosson 

Malin Gabrielsen 

Beslutet skickas till 

Ekonomi- och utvecklingskontoret  
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KS § 170 KS 2019/0486-800 

Åtgärdsplan för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har redovisat underskott i boksluten för 2015-

2018 och hade i bokslutet för 2018 ett balanserat underskott på 5 057 tkr. 

Samtidigt som nämnden inte klarat de ekonomiska målen har nämnden inte 

heller klarat de verksamhetsmål kring fysisk planering och service som 

kommunfullmäktige fastställt.  

  

En extern översyn har genomförts av miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhet i syfte att anpassa verksamheten till givna budgetramar samt 

öka effektivitet och serviceförmåga. Utredningens slutsats är att miljö- och 

byggnadsnämnden har varken brist på pengar eller personal för att 

genomföra sitt uppdrag med att ta fram detaljplaner, handlägga 

bygglovsärenden och andra ansökningar, utöva tillsyn och hantera 

klagomål, naturvård och miljöövervakning. Effektiviteten, attityder och 

serviceförmågan måste förbättras för att nå en budget i balans och få nöjda 

invånare och företagare. 

  

Utifrån genomlysningens slutsatser och förslag har förvaltningschefen för 

miljö- och byggnadsnämnden och kommunchefen tagit fram ett förslag till 

åtgärdsplan 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019 

Åtgärdsplan 10 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna förslag till åtgärdsplan 

  

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar vidtagna åtgärder vid de 

uppföljningsmöten som hålls i samband med ekonomi- och 

verksamhetsuppföljningarna  
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KS § 171 KS 2019/0169-990 

Vänortssamverkan med Cancale kommun i norra 
Bretagne, Frankrike 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen som har cirka 5 000 invånare är centrum för Frankrikes 

ostronproduktion. I kommunens närhet finns världsarvet Mont Saint-Michel. 

En av de viktigaste näringarna i Cancale är besöksnäringen. Representanter 

för Cancale besökte Tanum och Grebbestad i samband med Nordiska 

mästerskapen i ostronöppning i början av maj. I samband med besöket 

diskuterades förutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan Tanums 

och Cancale kommuner. 

Några av de frågeställningar som diskuterades var: 

• Hur tryggar man en hållbar utveckling för kommunen på grundval 

av de lokala produkternas kvalitet samtidigt som man erbjuder 

utveckling och aktiviteter för invånare och företag i kommunerna 

• Utveckling av turism kopplad till ostronproduktion samtidigt som 

hänsyn tas till miljön. 

• Utveckling av de ekonomiska och organisatoriska villkoren för 

ostronproduktionen. 

• Utveckling av besöksnäring och kultur utifrån de världsarv som 

finns i kommunerna 

Tanum kommun har fått en inbjudan att besöka Cancale den 4-6 oktober för 

att fortsätta diskussion om en utvecklad samverkan och möjligheten att 

inleda ett vänortssamarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019 

Yrkanden 

Hans Schub (M), Louise Thunström (S), Benny Svensson (L) och Roger 

Wallentin (C) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att ta fram 

ett förslag till ett vänortsutbyte och samverkan med Cancale kommun i 

Frankrike 
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KS § 172 KS 2018/0763-212 

Exploateringsavtal för Hamburgsund 3:9 m fl 

Sammanfattning av ärendet 

En ändring/tillägg av Exploateringsavtalet för del av Hamburgsund 3:9 mfl 

behöver göras för en snabbare planprocess samt justering av form för 

säkerhet knutet till avtalet. 

  

Sedan tidigare finns ett antaget exploateringsavtal för del av Hamburgsund 

3:9 mfl. För att kunna anta detaljplan för del av Hamburgsund 3:9 mfl i 

Tanums miljö- och byggnadsnämnd istället för i kommunfullmäktige samt 

för att ändra garantiform för exploateringsavtalets säkerhet krävs vissa 

ändringar i exploateringsavtalet. Dels beträffande giltighet (punkt 5) och 

dels gällande säkerhetens form (punkt 18). Enligt gällande 

exploateringsavtal ska ändring/tillägg (punkt 16) göras skriftligt och 

undertecknas av behöriga varför denna ändring/tillägg behöver göras 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ändring/tillägg av Exploateringsavtal för del av Hamburgsund 3:9 mfl 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna ändring/tillägg av exploateringsavtal för del av Hamburgsund 

3:9 med flera, och  

  

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att 

underteckna ändring/tillägg av exploateringsavtal för del av Hamburgsund 

3:9 med flera för kommunens räkning 

Jäv 

Jan Olsson anmäler jäv och deltar inte i överläggningen. 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören  
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KS § 173 KS 2019/0138-313 

Ansökan om planbesked Kuseröd 1:153 med flera 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser planläggning för en kioskverksamhet på en plats som är 

planlagd och redan omfattar en byggrätt för en kiosk. Ansökan om 

planbesked görs för att pröva möjligheten att utöka den befintliga 

byggrätten för en verksamhet med kiosk och tillhörande servering, då 

nuvarande byggrätt inte anses vara tillräcklig för att rymma en väl fungerade 

kioskverksamhet med servering.  

 

En byggrätt för en kiosk på platsen är redan prövad lämplig i gällande 

detaljplan. Det måste dock prövas om en större kiosk med tillhörande 

servering är lämplig på platsen. En avvägning har gjorts mellan det 

allmänna intresset att det i området finns en kiosk som kan erbjuda viss 

service, det allmänna intresset att ytan bevaras som naturmark, det enskilda 

intresset att bedriva verksamheten samt det enskilda intresset från närboende 

vad gäller omgivningspåverkan från en kiosk. Bedömningen är att kiosken 

kommer att kunna medföra en service i området som inte finns idag. En så 

stor del som möjligt av naturmarken (gräsytan) ska dock bevaras för att 

tillgodose intresset från boende i området att kunna nyttja ytan för 

sammankomster. En verksamhet får inte vara störande för omgivningen, 

men åtgärden bedöms kunna utgöra ett lämpligt inslag i det befintliga 

bebyggelseområdet, utan att det blir en för stor omgivningspåverkan. Det 

måste dock utredas i ett planarbete.  

 

Åtgärden enligt ansökan bedöms i detta inledande skede inte innebära någon 

betydande miljöpåverkan och det krävs inga stora investeringar med 

avseende på infrastruktur.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden kan vara lämplig 

och att den därför kan prövas i en detaljplan.  

  

Det finns redan idag en byggrätt som kan nyttjas, men enligt sökanden är 

det önskvärt med en större byggrätt och en yta för en uteservering, vilket 

den gällande detaljplanen inte medger. Planavdelningens bedömning är att 

det är lämpligt att inleda ett planarbete men frågor som berör trafik och 

parkering måste utredas. En kiosk på platsen kan vara betydelsefull för 

besökare och boende i området. Dock ska den befintliga gräsytan till stor del 

bevaras, då den fyller en viktig funktion för boende i området. En 

verksamhet får inte vara störande för omgivningen, men åtgärden bedöms 

kunna utgöra ett lämpligt inslag i det befintliga bebyggelseområdet, utan att 

det blir en för stor omgivningspåverkan. Det måste dock utredas i det 
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kommande planarbetet.  

   

Samråd har skett med berörda avdelningar inom miljö- och 

byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt mark- och 

exploateringsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Yttrande från planavdelningen 

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2019 

Yrkanden 

Hans Schub (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att bevilja planbesked, 

  

att arbetet med detaljplanen ska utgå från miljö- och 

byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt 

 

 

att planavtal ska vara tecknat inom två år från kommunstyrelsens beslut att 

bevilja planbesked  

 

 

Ansökan bedöms avse en enkel åtgärd i kommunens taxa för prövning av 

planbesked. 

  

Beslut om att anta detaljplanen bedöms tidigast kunna tas under år 2022. 

Tidsplanen kan dock ändras beroende på när arbetet med detaljplanen 

startar, behov av eventuella utredningar och oförutsägbara händelser  
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KS § 174 KS 2018/0300-835 

Remissvar granskning av förslag till havsplaner för 
Sverige 

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten har genom bestämmelse i Miljöbalken och i 

enlighet med Havsplaneringsförordningen (2015:400) ansvar för att upprätta 

statliga havsplaner. Tre havsplaner ska upprättas för Sveriges havsområden.  

Norra Bohuslän berörs av en av dessa; Västerhavsplanen. Planen ska 

omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, med undantag från 

området närmast kusten (1 nautisk mil utanför baslinjen).  

  

Som stöd och vägledning samt förankring av den fortsatta planprocessen har 

Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en granskningshandling, Förslag 

till Havsplaner för Sverige (2019-03-14). Dokumentet innehåller förslag till 

planeringsmål och strategier, samt väsentliga frågor för havsplanområdena 

Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet 

  

Arbetet har pågått en längre tid och nu inbjuds kommuner och myndigheter 

att ha synpunkter på granskningshandlingen. Svar ska lämnas senast  

den 14 juni 2019. Kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad har 

beslutat att gå samman om ett gemensamt svar på remissen. 

Beslutsunderlag 

Remissvar Granskningshandling förslag till Havsplaner för Sverige Dnr 

666-19 (daterat 2019-05-22). 

Granskningshandling, Förslag till Havsplaner för Sverige (2019-03-14). 

Granskningshandling, Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner (2019-03-

14 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att godkänna remissvar (daterat 2019-05-22) gällande "Remissvar angående 

granskning om förslag till havsplaner för Sverige. Diarienummer 666-19" 

Beslutet skickas till 

Havs- och vattenmyndigheten  
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KS § 175 KS 2019/0480-314 

Förstudie planprogram i Sannäs södra (detaljplan) 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har planavdelningen gjort en förstudie över 

förutsättningarna ett övergripande planprogram för Sannäs södra del. 

  

Området omfattar omkring 25 hektar och marken ägs till övervägande del av 

kommunen. 

  

I förstudien framgår hur områdets förutsättningar ser ut, samt vilken ny 

markanvändning och nivå av bebyggelse som skulle kunna vara möjlig och 

lämplig på platsen.  

  

Sammanfattningsvis har området potential för att rymma en omfattande 

bebyggelse i form av främst bostäder, men även turistisk verksamhet, 

äldreboende eller annan verksamhet kan komma på fråga. För att lösa 

områdets behov av vatten och avloppsförsörjning samt trafiksäker koppling 

till samhällsservice behövs emellertid stora investeringar i utbyggd 

infrastruktur. Samtidigt kan samhällets behov av nya bostäder sannolikt 

tillgodoses inom gällande detaljplaner under en ganska lång tid framöver. 

Behovet av ett planprogram för Sannäs södra är idag därför litet.  

  

Plangruppen förordar att det i nuläget inte upprättas något planprogram för 

området.  

Beslutsunderlag 

Förstudie planprogram Sannäs Södra 

Yttrande från planavdelningen daterad 4 juni 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att i nuläget inte påbörja ett programarbete för Sannäs södra  



 

 Tanums kommun Protokoll 16 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 176 KS 2018/0710-521 

Översyn av vindkraftsplanen 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har planavdelningen studerat 

förutsättningarna för en översyn av det gällande tematiska tillägget till 

kommunens översiktsplan på tema vindkraft. Framöver i yttrandet kallat 

vindkraftsplanen.   

  

Syftet med översynen är att klargöra i vilken mån vindkraftsplanen 

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.  

  

Planavdelningen har studerat i vilken mån planens utbyggnadsområden har 

tagits i anspråk, samt gått igenom planhandlingen för att bedöma vilka av 

planens förutsättningar och bedömningsgrunder som är fortsatt aktuella. och 

vilka som har ändrats sedan planens antagande och därför bör omprövas vid 

en översyn. Planavdelningen har utifrån detta föreslagit en avgränsning för 

en översyn av vindkraftsplanen som innebär att ett nytt tematiskt tillägg 

arbetas fram. Den nya handlingen baseras på de delar av den gällande 

planen som fortfarande är aktuella, men kompletteras med uppdaterade 

parametrar enligt föreslagen avgränsning.  

  

Arbetet med en ny vindkraftsplan föreslås genomföras med hjälp av konsult, 

och samordnas av planavdelningen.   

  

Plangruppen har diskuterat frågan på sammanträde 2019-05-22 och 

förespråkar att en ny vindkraftsplan upprättas utifrån föreslagen 

avgränsning: 

  

• Planarbetet blir ett nytt tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan 

• Arbetet ska utgå från den befintliga vindkraftsplanen 

• Omvärldsanalys av vad som ändrats sedan planen antogs. Vilka mål 

och förutsättningar gäller idag? 

• Analys av effektiviseringsmöjligheter inom dagens områden 

• Aktualitetsprövning av vindkraftsplanens grundläggande 

planeringsprinciper 

• Utpekande av lämpliga utbyggnadsområden 

• Nya rekommendationer 

• Konsekvensbeskrivning 



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från planavdelningen daterad 4 juni 2019 

Tjänsteskrivelse 10 juni 2019 

Yrkanden 

Lennart Larson (M) föreslår följande tillägg: att plangruppen utgör 

styrgrupp för arbetet 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsförslaget och Lennart Larsons 

tilläggsyrkande var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

beredningsförslaget med Lennart Larsons tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att upprätta en ny vindkraftsplan i form av ett tematiskt tillägg till 

kommunens översiktsplan, och 

att plangruppen utgör styrgrupp för arbetet 

Beslutet skickas till 

Planavdelningen  



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 177 KS 2019/0476-314 

Planlistan med detaljplaner och översiktsplaner 

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger om året tar kommunstyrelsen ställning till vilka detaljplaner som 

ska vara pågående. Det sker i juni respektive december efter beredning av 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

  

  

Nuvarande planarbete 

• Tre översiktliga planer pågår (program för Grebbestad östra, 

översvämningsstrategi, strukturbild Fyrbodal) 

• 39 detaljplaner är pågående 

• 23 detaljplaner är inte pågående 

  

Bedömning 

• En detaljplan har antagits  

• En detaljplan är aktuell för antagande inom kort 

• Två detaljplaner har avbrutits 

• Två detaljplaner föreslås blir ej pågående 

  

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår tre nya planer på planlistan. 

Totalt kommer planlistan att omfatta 34 pågående detaljplaner, fem 

pågående översiktsplaner samt 26 ej pågående planer 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från planavdelningen daterad 4 juni 2019 

Förslag till planlistan daterad 4 juni 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna planlistan för perioden 1 juli 2019 till och med den 31 

december 2019 

Beslutet skickas till 

Planavdelningen  



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 178 KS 2014/0329-313 

Förlängning av planbesked Fjällbacka 175:23 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beviljade planbesked för del av fastigheten Fjällbacka 

175:23 den 0 oktober 2014, § 235. En förlängning av planbeskedet 

beviljades av kommunstyrelsen 12 oktober 2016, § 216. I det beslutet 

bedömdes att detaljplanen tidigast kunde antas 2019-2020. En ansökan om 

ytterligare förlängning av planbeskedet kom 31 augusti 2018. 

  

Planavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förläning av 

tidigare beviljat planbesked. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från planavdelningen 

Kara över området 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förlänga planbeskedet med två år, till och med 2020-10-01 

Beslutet skickas till 

Planavdelningen  



 

 Tanums kommun Protokoll 20 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 179 KS 2019/0383-314 

Detaljplan Fjällbacka 203:1 med flera, Richters 

Sammanfattning av ärendet 

Ett planprogram togs 2013 fram för ett större område som innefattade 

Richters, Badis, Kajen, Stenpiren och Kvarnberget. Planen var på 

programsamråd 2013-09-27 – 2013-11-07. Efter programskedet delades 

planarbetet upp i mindre områden där Richters och betongpiren blev ett eget 

område. Det har inte tagits fram samrådshandlingar för planområdet. 

  

För att tydliggöra förutsättningarna för kommunen, har kommunen 

efterfrågat en redovisning av fastighetsägarens önskemål, vilket nu finns 

redovisat i förslagshandlingarna. Förslagshandlingarna utgör tillsammans 

med detta yttrande underlag för kommunstyrelsen att fatta beslut om 

inriktningen för det fortsatta planarbetet. 

  

Syftet med att ändra detaljplan är att pröva möjligheten till hotell/bostäder, 

verksamheter och kontor. Projektförslaget har ett fokus mot aktiviteter och 

upplevelser med ledord som hotell, hälsa och rekreation och där 

vattenområdet är av stor betydelse för projektet. Aktiviteter så som 

utomhusbassänger, yoga, båtuthyrning och bryggdäck för kajak är några av 

de aktiviteter som nämns. En förslagshandling har tagits fram gällande 

Fjällbacka 203:1, före detta Richters. Förslaget visar en inriktning för 

detaljplanearbete för Fjällbacka 203:1 samt närliggande område. 

  

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det lämpligt att fortsätta 

planarbete enligt inkommet förslag. I det fortsatta planarbetet utgör Richters 

och betongpiren separata detaljplaner 

Beslutsunderlag 

Planavdelningens tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att detaljplanen för Richters och betongpiren delas 

 

att arbetet med detaljplanen för Richters ska fortsätta utifrån miljö- och 

byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt  

 

 

att planavtal ska vara tecknat inom två år från kommunstyrelsens beslut  



 

 Tanums kommun Protokoll 21 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 180 KS 2019/0487-213 

Ansökan om vattenområde Fjällbacka 163:1, Richters  

Sammanfattning av ärendet 

Marininvest Fjällbacka AB har inkommit med ansökan om att få ändra 

detaljplan för fastigheten Fjällbacka 203:1, Richters.  

Syftet med detaljplan är att pröva möjligheten till bostäder/hotell, 

verksamheter och kontor. Förslaget har även ett fokus mot upplevelser och 

aktivitet där vattenområdet utanför fastigheten utgör en viktig del för 

projektet. I samband med att kommunstyrelsen prövar planbesked för 

Marinvest i Fjällbacka AB behöver även möjligheten att nyttja kommunalt 

vattenområde klargöras. 

  

Marinvest Fjällbacka AB inkom i samband med diskussioner med Tanums 

Hamnar avseende fortsatt arrende, att friköpa vattenområdet (KS 

2016/0601-213, §34). Kommunstyrelsen avslog ansökan med anledning att 

vattenområdet är av strategisk betydelse för kommunen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 11 juni 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att inte medge försäljning eller upplåtelse för del av Fjällbacka 163:1, 

vattenområde i anslutning till Fjällbacka 203:1, då vattenområdet är av 

strategisk betydelse för kommunen  



 

 Tanums kommun Protokoll 22 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 181 KS 2019/0135-973 

Upphandling av sotning och brandskyddskontroll 

Sammanfattning av ärendet 

Tanums kommun har genomfört upphandling av rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll som tjänstekoncession. Upphandlingen syftade till att 

upphandla entreprenad för rengöring (sotning) samt brandskyddskontroller.  

Tanums kommun är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarig för sotning 

och brandskyddskontroller i kommunen. 

 

 

  

Anbud har inkommit från Sotarna i Strömstad & Tanum (556580-3904). 

Anbudsprövning har skett enligt i, upphandlingsdokumentet, beskrivit 

tillvägagångssätt samt i administrativa föreskrifter. Efter genomgång av 

anbudet konstateras att anbudet från Sotarna i Strömstad & Tanum uppfyller 

ställda krav. 

  

Redovisning av nuvarande timpris i förhållande till anbudspriset. 

  

                                          

   

  

   

   

Timpris 

Rengöring    

(Sotning) 

   

  

   

   

Timpris 

Brandskyddsk

ontroll 

   

   

Nuvarande 

taxa 

   

   

457,52  kr 

   

   

671 kr 

   

  

   

   

Anbudspris 

   

   

 458 kr 

   

   

684 kr 

   

   

  

   

    

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

  

att anta anbudet från Sotarna i Strömstad & Tanum (556580-3904)   



 

 Tanums kommun Protokoll 23 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 182 KS 2019/0067-941 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll 

Nr 10-12 

  

Övrigt 

Nr 5-7 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara meddelandena anmälda  



 

 Tanums kommun Protokoll 24 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 183 KS 2019/0066-941 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor 

  

Avtal 

Nr 22-28 

  

Serveringstillstånd 

Nr 9-19 

  

Räddningstjänsten  

Nr 73-125 

  

Övrigt  

Nr 6-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara delegationsbesluten anmälda  



 

 Tanums kommun Protokoll 25 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 184  

Information från räddningstjänstutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från räddningstjänstutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 26 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 185  

Information från folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från folkhälsorådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 27 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 186  

Information från brottsförebyggande rådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från brottsförebyggande rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 28 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 187  

Information från samordningsförbundet väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från samordningsförbundet väst. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 29 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-06-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 188 KS 2019/0168-976 

Information från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund, bland 

annat genom direktionsmötet i korthet daterat 190613. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen 


