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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2020-08-27 
Tillkännagivet från och med 2020-09-01 
Tillkännagivet till och med 2020-09-23 
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede 
  
Underskrift  

 Kathrine Kahlman 
  
 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan, kl 08.30–11.15 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Lennart Hedin, VA-chef, § 72 

Kathrine Kahlman, Nämndsekreterare 
Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef 
Ulrika Olsson, Förvaltningsekonom, § 71, 72 
Peter Lago, Fastighetschef, § 72 
Mats Andresen, VD Rambo, § 67 
Harald Olofsson, Mark- och exploateringsingenjör, § 68 
Janette Beck, Mark- och exploateringsingenjör, § 69 
Linus Johnson, Mark- och exploateringsingenjör, § 70 

Justeringens plats och tid 2020-08-31 
Paragrafer 65–74 
  
Sekreterare  

 Kathrine Kahlman 
  
Ordförande  

 Alf Johansson 
  
Justerare  

 Rolf Trohne 
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Beslutande ledamöter Alf Johansson, Ordförande (M) 
Oskar Josefsson, 1:e vice ordförande (S) 
Benny Svensson, 2:e vice ordförande (L) 
Michael Gustafsson (C) 
Ann-Christin Antonsson (S) 
Rolf Trohne (SD) 
Enar Bohlin (M), tjänstgörande ersättare för för Lisbeth Hansson (M) 
Lars Johansson (M), tjänstgörande ersättare för för Lars-Erik 
johansson (M) 

  
Ersättare  
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TN § 65  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rolf Throne (SD)  
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TN § 66  

Kallelse med dagordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kallelse med dagordning godkändes.  
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TN § 67 TN 2020/0026-563 

Renhållningstaxa för 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Andresen, VD för Rambo, presenterar förslag till ny renhållningstaxa 
som ska gälla från 1 januari 2021.  
  
Beslut om ny taxa tas på tekniska nämndens möte den 24 september 2020. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  
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TN § 68 TN 2020/0184-314 

Yttrande över samråd detaljplan för del av Oppen 3:4 
med flera, busshållplats, smitväg 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för del av Oppen 3:4 med flera, busshållsplats, 
smitväg, i Tanums kommun finns nu utställt för samråd. Syftet med 
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och 
påverkan. Berörda fastighetsägare, innehavare av rättigheter, myndigheter, 
organisationer och andra intressenter får nu möjlighet att ta del av 
samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget. 
  
Planförslaget 
För området gäller ”Detaljplan för Oppen 3:4 m.fl. Tanums kommun” som 
antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-15 och vann laga kraft 
2010-07-15. Planens genomförandetid är tio år. 
Inom området finns idag flera anläggningar som saknar stöd i den gällande 
detaljplanen och det finns även behov av att ytterligare utveckla vissa delar 
av området.  
Kommunstyrelsen har inkommit med en beställning av detaljplan till miljö- 
och byggnadsnämnden. I beställningen listas ett antal punkter som 
detaljplanen ska behandla: 

• Möjliggöra en eventuell framtida breddning av Brehogsvägen med 
en extra fil.  

• ”Smitvägen” ska bekräftas i detaljplanen 
• Möjliggöra utrymme för ett högersvängfält vid ”smitvägen”. 
• Planläggning av dagvattendamm för Preems behov, på kommunens 

mark 
• Möjlighet till utökning av byggrätterna studeras i planarbetet.  
• Planläggning av pendelparkering  

Utöver ovanstående punkter ska även den befintliga busshållplatsen 
bekräftas i detaljplanen.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-03 § 318 att påbörja 
planarbetet.  
Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Tanumshede, 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten och bedöms inte 
heller medföra någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs 
därför med standardförfarande, vilket innebär att planförslaget ska samrådas 
och ställas ut för granskning innan det kan antas av miljö- och 
byggnadsnämnden.  
  
Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-12 
Samrådskarta 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att behovet av pendelparkeringens storlek behöver utredas särskilt. 
att i övrigt inte erinra mot samrådshandlingen 
  

Beslutet skickas till 
Miljö och Byggnadsnämnden, Planeringsarkitekten  
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TN § 69 TN 2020/0186-314 

Yttrande över utställning detaljplan för del av 
Tanumshede 1:43 med flera, Tanumshede centrum del 
3 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Tanumshede Centrum del tre har varit på utställning under 
sommaren. Planförslaget föreslås ha kommunalt huvudmannaskap och en 
genomförandetid på tio år. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
En utställning av detaljplan för Tanumshede Centrum del tre har genomförts 
under sommaren. Planområdet är beläget i centrala Tanumshede och 
omfattar ett område om ca 2 hektar från gästgiveriet, utmed Riksvägen. 
  
Detaljplanen föreslås ha ett kommunalt huvudmannaskap och en 
genomförandetid om tio år.  
  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta de centrala 
delarna med bostäder för helårsboende samt tillskapa nya 
kommunikationsstråk som bidrar till att stärka identitet och centrumkänsla i 
Tanumshede. 
  
Det nya planförslaget föreslår att två nya områden bebyggs med 
flerfamiljshus upp till tre våningar för att tillskapa bostäder för 
åretruntboende. Ett område ligger i planområdets södra del och det andra 
området i planområdets norra del.  
  
För att stärka centrumkänslan föreslås förbättringar samt nya 
kommunikationsstråk. Postvägen föreslås breddas, nya områden för 
parkering planeras i planområdets södra del samt att en gång- och cykelväg 
förbinder Riks- och Affärsvägen. 
  
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten-, spill- 
och dagvatten. Placeringen av befintliga ledningar sammanfaller med 
placeringen av nya byggrätter vilket innebär att ledningar behöver flyttas. 
En utredning har tagits fram av ÅF Infrastructure som ger förslag på nya 
ledningssträckningar och utrymme har säkerställts i detaljplanen. 
  
Samråd har skett med Gatu- och VA-avdelningen som inte har några 
synpunkter på förslaget.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-11 
Kartbilaga, detaljplan 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna upprättande utställningshandlingar för detaljplan för 
Tanumshede 1:43 med flera, Tanumshede Centrum del tre.  

Beslutet skickas till 
Ekonomi- och utvecklingsavdelningen, Mark och Exploatering 
Plan- och Kartavdelningen, Leif Fred.  
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TN § 70 TN 2019/0221-314 

Yttrande över utställning av detaljplan för Lilla Anrås 
2:46, Anrås Hästgård 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med utställningshandling för 
detaljplanen Lilla Anrås 2:46, Anrås Hästgård. Planområdet ligger nordost 
om Fjällbacka i direkt anslutning till Fjällbacka flygplats. Samrådet pågår 
under perioden 2020-07-27 till 2020-09-07. Exploatör är Lilla Anrås Gård 
AB. 
  
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-25 § 210 att bevilja 
planprövningstillstånd under förutsättning att följande frågor behandlas i 
detaljplanen:  
• Ridvägar inom och utanför planområdet  
• Enskild gemensam vatten- och avloppsanläggning  
• Flygplatsens eventuella påverkan på det fortsatta planarbetet. 
 
Ett planprogram för det aktuella området godkändes för samråd av Miljö- 
och byggnadsnämnden 2011-02-22 § 31. Tekniska nämnden yttrade sig i 
detta läge och krävde att förutsättningarna för anslutning till det kommunala 
VA-nätet måste utredas vidare. 
Ett samrådsförslag presenterades under sensommaren 2019. VA-frågan var 
då utredd och tekniska nämnden lämnade därför ingen erinran. 
 
Planförslaget 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för hästnära boende med 
bostadshus i nära anslutning till en gemensam ridanläggning för hästar. Det 
innebär tillskott av en ny typ av landsbygdsboende och ger förutsättningar 
för fler personer att utöva sitt hästintresse och bo i en lantlig miljö. Området 
bedöms enligt planhandlingarna ha goda förutsättningar för att blanda hästar 
med bostadsbebyggelse. De nya bostadshusen skall ge den som har stort 
hästintresse möjlighet till att kunna ha häst i en lantlig naturnära miljö med 
ridvägar, rasthagar, beteshagar samt träningspaddock för hästarna. 
Planen redovisar totalt 12 tomter för enbostadshus och medger även att 
tomterna kan bebyggas med uthus/garage. Största totala byggnadsarea för 
bostadshusen är 140 m2 + 80 m2 biarea, sammanlagt 220 m2 per tomt. 
Utöver detta medger planen ytterligare byggrätter om totalt 2 500 
m2 byggnadsarea inom ändamålet hästsportanläggning där stall, 
sadelkammare, ridhus, veterinärmottagning, maskin- och redskapsförråd, 
gemensam sophantering och foderlada med diverse förråd kan byggas. 
Anläggningen föreslås som mest kunna rymma 15 hästar. Samverkan 
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föreslås ske genom gemensamhetsanläggning, marksamfällighet eller med 
hästanläggningen som en egen fastighet med delat ägarskap.  
Anslutning till kommunalt vatten- och spillvattennät avses ske ca 1 400 m 
söder om planområdet (avtal). 
För planen föreslås enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna som 
utgörs av väg och naturmark. Enligt planhandlingarna krävs att flygplatsen 
stängslas mot hästhagarna. 
Ett exploateringsavtal bör tecknas för att reglera genomförandet av planen. 
  
Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-12 
Kartbilagor 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att inte erinra mot utställningsförslaget. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och Byggnadsnämnden, planeringsarkitekten  
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TN § 71 TN 2020/0006-206 

Budgetuppföljning 30 juni 2020 

Sammanfattning av ärendet 
De skattefinansierade verksamheterna har ett överskott på grund av lägre 
kostnader.  Snöröjnings-, energi- och underhållskostnaderna har varit lägre 
än budgeterat.  
  
VA går bättre än budget på grund av lägre kostnader. Det är framför allt 
kapitalkostnaderna som är lägre för tillfället. Kapitalkostnaderna kommer att 
öka då fler pågående projekt aktiveras under året. 
 
Vindkraften redovisar ett överskott på grund av det har blåst mer än 
budgeterat. 
  
Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgick till 4,7 procent för första halvåret, 
vilket är ungefär på samma nivå jämfört med första halvåret 2019 då 
sjukfrånvaron uppgick till 4,5 procent. För kommunen som helhet uppgick 
sjukfrånvaron till 9,16 procent för första halvåret. 
  
Prognos 
Tekniska förvaltningen lägger en prognos på att alla avdelningar kommer att 
hålla budget förutom vindkraften som kommer att gå bättre än budget och 
hamna på ett nollresultat. VA har budgeterat med ett underskott på 1 951 
tkr.  
  
På grund av Corona kommer gata att gå miste om intäkter från upplåtelse av 
allmän platsmark – 250 tkr. Parkavdelningen har utökat bemanningen för 
skötsel av badplatser samt utökat antalet offentliga toaletter. Prognosen är 
ökade kostnader med 275 tkr inom park. Totalt kommer Corona relaterade 
åtgärder påverkar årets resultat med 525 tkr.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-11 
Bilaga, budgetuppföljning juni 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar    
  
att godkänna bilagda budgetuppföljning 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Budgetuppföljning jan-jun 2020 
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Framtagen av förvaltningschef Sten Anders Olsson 2020-08-27 

Bilaga TN 2020-08-27 § 71
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Budgetuppföljning tekniska nämnden juni 2020 

Belopp tkr Budget 2020
Budget jun 

2020 jun-20 jun-19
Intäkter 163 213    81 406    81 556    78 383    
Kostnader 133 438 -   68 018 -   63 745 -   63 010 -   
Kapitalkostnader 65 865 -     32 933 -   31 597 -   32 834 -   
Verksamhetsresultat 36 090 -     19 545 -   13 786 -   17 461 -   

Justering intäkter/ VA 
resultatfond 1 951        976         417 -        102 -        
Finansiella poster 2 379        1 190      1 391      1 764      
Resultat 31 760 -     17 379 -   12 812 -   15 799 -   

Kommunbidrag 31 688      15 844    15 845    14 839    
Förändring eget kapital 72 -            1 535 -     3 033      960 -         

Intäkts och kostnadsutveckling 
Intäkter och kostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Intäktsökningen beror på 
lokalvården samt utökade verksamhetsytor inom skolan. Kostnadsökningen beror på utökad 
bemanning, projektledare samt lokalvård i egen regi. Kostnadsökningen är mindre än 
intäktsökningen och beror främst på lägre kostnader för snöröjning och energi i år. 
 
Avvikelse mot budget 
De skattefinansierade verksamheterna har ett överskott på grund av lägre kostnader.  
Snöröjnings-, energi- och underhållskostnaderna har varit lägre än budgeterat.  
 
VA går bättre än budget på grund av lägre kostnader. Det är framför allt kapitalkostnaderna 
som är lägre för tillfället. Kapitalkostnaderna kommer att öka då fler pågående projekt 
aktiveras under året. 
 
Vindkraften redovisar ett överskott på grund av det har blåst mycket mer än budgeterat. 
 
Prognos 
Tekniska förvaltningen lägger en prognos på att alla avdelningar kommer att hålla budget 
förutom vindkraften som kommer att gå bättre än budget och hamna på ett nollresultat. VA 
har budgeterat med ett underskott på 1 951 tkr.  
 
På grund av Corona kommer gata att gå miste om intäkter från upplåtelse av allmän platsmark 
– 250 tkr. Parkavdelningen har utökat bemanningen för skötsel av badplatser samt utökat 
antalet offentliga toaletter. Prognosen är ökade kostnader med 275 tkr inom park. Totalt 
kommer Corona relaterade åtgärder påverkar årets resultat med 525 tkr.   
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Vatten och avlopp 
Va-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att 
på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten samt skapa och förvalta en va-
struktur för framtida utveckling av samhället. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget Jun 

2020 jun-20 jun-19
Intäkter 61 496    30 748    30 363    30 331    
Kostnader 37 947 -   18 973 -   18 488 -   17 396 -   
Kapitalkostnader 28 041 -   14 021 -   12 830 -   14 510 -   
Verksamhetsresultat 4 492 -     2 246 -     955 -        1 575 -     

Justering intäkter/VA 
resultatfond 1 951      976         417 -        102 -        
Finansiella poster 2 541      1 270      1 372      1 677      
Resultat -          -          -          -          

Kommunbidrag -          -          -          -          
Förändring eget kapital -          -          -          -           

Intäkts och kostnadsutveckling 
Jämfört med 2019 så är intäkterna oförändrade. Kostnaderna har ökat på grund av utökad 
bemanning och köp av fler tjänster. Kapitalkostnaderna har minskat då avskrivningstiden har 
anpassats till standard inom va-verksamheten. 
 
Avvikelse mot budget 
VA visar ett resultat som är bättre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader. 
Kapitalkostnaderna för projekt som aktiveras under året börjar inte belasta driften förrän 
tidigast maj månad. Lönekostnaderna har också varit lägre på grund av personal har gått ned i 
tjänst samt att ledningsteknikerna belastar till investeringar till högre grad. 
 
 
Prognos 
Att följa budget, det vill säga ett underskott på 1 951 tkr. 
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Fastighet 
Administration fastighet sköter bland annat interhyresdebitering, skriver avtal med externa 
hyresvärdar samt leverantörsfakturor för tekniska förvaltningen förutom vatten och avlopp.  

Lokaler har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning (anskaffning och 
avveckling av lokaler). 

Park ansvarar för den yttre miljön, vilket innefattar skötsel och underhåll av kommunens 
grönytor, vandringsleder, motionsspår, besöksmål, lek- och badplatser, samhällsstäd och 
vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. 

Kommunens energi- och klimatrådgivning skall erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivning för privatpersoner, företag samt föreningar och organisationer. 

Fastighet har ansvar för lokalvården i kommunala verksamhetslokaler. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Intäkts och kostnadsutveckling 
Jämfört med 2019 så har intäkterna och kostnader ökat. Intäktsökningen beror på nya 
entreprenörer inom lokalvården samt tillkommande lokaler. Kostnaderna har minskat och 
beror på lägre energi-, snöröjnings- och underhållskostnader.  
  
Avvikelse mot budget 
Fastighet visar ett resultat som är bättre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för 
energi, underhåll, bemanning samt för snöröjning. 
 
Prognos 
Att följa budget. 
 
På grund av Corona har man inom parkavdelningen behövt anställa ytterligare personal för 
skötsel av badplatser samt utökat antalet offentliga toaletter. Dessa åtgärder beräknas påverka 
årets resultat med 275 000 kronor. 
 
 
  

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget Jun 

2020 jun-20 jun-19
Intäkter 92 335    46 168    47 074    44 013    
Kostnader 79 035 -   40 884 -   37 675 -   39 369 -   
Kapitalkostnader 29 815 -   14 908 -   14 769 -   14 043 -   
Resultat 16 515 -   9 624 -     5 370 -     9 399 -     

Kommunbidrag 16 515    8 257      8 260      7 371      
Förändring eget kapital -          1 367 -     2 890      2 028 -     
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Gata/trafik 
Gator och trafik arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget Jun 

2020 jun-20 jun-19
Intäkter 1 005      345           346       434       
Kostnader 7 848 -     3 861 -       3 426 -   2 834 -   
Kapitalkostnader 6 449 -     3 225 -       3 229 -   3 447 -   
Resultat 13 292 -   6 741 -       6 309 -   5 847 -   

Kommunbidrag 13 292    6 646        6 644    6 862    
Förändring eget kapital -          95 -            335       1 015     

Intäkts och kostnadsutveckling 
Jämfört med 2019 så intäkterna oförändrade och kostnaderna har ökat. Kostnadsökningen 
beror på utgifter för skogen samt fler köp av parkeringsövervakning. 
 
Avvikelse mot budget 
Avdelningen visar ett resultat som är bättre än budget och det beror på lägre kostnader.  
 
Prognos 
Att följa budget. 
 
På grund av Corona då fakturering av upplåtelse allmän platsmark inte kommer att göras 2020 
ett underskott på 250 tkr. 
 

Förvaltningsadministration 

Belopp tkr Budget 2020
Budget Jun 

2020 jun-20 jun-19
Intäkter 5 480        2 740      2 354    1 932    
Kostnader 7 361 -       3 680 -     3 498 -   2 666 -   
Resultat 1 881 -       940 -        1 144 -   734 -      

Kommunbidrag 1 881        940         941       606       
Förändring eget kapital -             -           203 -      128 -       

Intäkts och kostnadsutveckling 
Jämfört med 2019 så är kostnaderna högre och intäkterna på samma nivå. Kostnadsökningen 
beror på utökning av en projektledare samt att vi föregående år hade en längre sjukskrivning 
på avdelningen. 
 
Avvikelse mot budget 
Förvaltningsadministration visar ett resultat som är sämre än budget. Avvikelsen beror på att 
timmar på projekt faktureras i samband med delårsboksluten. 
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Prognos 
Att följa budget. 
 
Vindkraft 

Belopp tkr Budget 2020
Budget 

Jun 2020 jun-20 jun-19
Intäkter 2 171        1 042  1 057  1 329  
Kostnader 2 243 -       1 116 - 1 093 - 1 064 - 
Resultat 72 -            74 -      36 -      265     

Kommunbidrag -             -       -       -       
Förändring eget kapital 72 -            74 -      36 -      265      

Avvikelse mot budget 
Vindkraften redovisar ett resultat som är bättre än budget. Produktionen har varit mycket 
högre än budgeterat. Priset har däremot varit lägre.  
 
Prognos 
Bättre än budget, det vill säga ett noll-resultat. 
 
 
Nämnd 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget 

Jun 2020 jun-20 jun-19
Intäkter 726     363     363     343     
Kostnader 726 -    363 -    314 -    424 -    
Resultat -       -       49       81 -      

Kommunbidrag -       -       -       -       
Förändring eget kapital -       -       49       81 -       

Prognos 
Att följa budget. 
 
 
Prognos anslutningsintäkter 
Budgeterade va-anslutningsintäkter är 9 000 tkr. Prognos är 9 000 tkr. 

Område Budget Prognos
Grebbestad 2:291 1 172  1 172       
Skäret H-sund 288     288          
Ertseröd 640     640          
Skärholmen 4 040  4 040       
Ströfastigheter 776     776          
Avtalsområden 2 084  2 000       
Totalt 9 000   8 916         
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgick till 4,7 procent för första halvåret, vilket är ungefär 
på samma nivå jämfört med första halvåret 2019 då sjukfrånvaron uppgick till 4,5 procent. 
För kommunen som helhet uppgick sjukfrånvaron till 9,16 procent för första halvåret. 
 
Under mars och april var sjukfrånvaron relativt hög vilket sannolikt delvis hängde samman 
med Coronapandemin då rekommendationen var att medarbetare skulle stanna hemma vid 
minsta förkylningssymtom. Från april har medarbetare kunnat arbeta på distans, om 
arbetsuppgifterna möjliggjort detta. Sjukfrånvaron för maj och juni har nu sjunkit ned till en 
nivå runt tre procent. 
 
Förvaltningen har under mätperioden tre medarbetare som haft mer än 59 dagars 
sjukskrivning vilket räknas som långtidssjukskrivning. Två medarbetare är fortsatt 
långtidssjukskrivna.  
 
Nedanstående diagram visar hur sjukfrånvaron fördelat sig på respektive månad under 
mätperioden. 
 
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, januari – juni 2020 Tekniska förvaltningen 

 
 
 

Anmälda riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetsskador 2020 
Ingen anmälan har gjorts sedan redovisningen i april 
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TN § 72 TN 2020/0148-206 

Budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har utifrån givna direktiv och förutsättningar beskrivit 
vilken verksamhet som kan genomföras under 2021. 
  
Införandet av parkeringsavgifter i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad 
under perioden 15 juni till 15 augusti årligen är senarelagt med hänsyn till 
Coronapandemin och kommer att införas 2021. 
  
Avtal har upprättats mellan Tanums kommun och Trafikverket om 
övertagande av totalt 13,8 km vägar i Grebbestad, Fjällbacka och 
Hamburgsunds tätorter. Övertagandet skall föregås av Regeringsbeslut och 
tidpunkten för övertagandet är osäkert varför konsekvenser och tillskott av 
driftsmedel år 2021 inte kan fastställas i dagsläget. 
  
Förvaltningen har en hög kompetens inom projektledning. Den omfattande 
investeringsvolymen gör att denna grupp behöver förstärkas, varför 
rekrytering av ytterligare en projektledare planeras. Kostnaden får numera 
inte hänföras till investeringar fullt ut av redovisningsskäl varför ett tillskott 
om 225 tkr äskas för att täcka förvaltningens nettokostnad för den 
kommunbidragsfinansierade verksamheten. 
  
Investeringsmedel för belysning av gång-och cykelled mellan Siljevi i 
Grebbestad och Tanumshede järnvägsstation äskas 2021. Om 
investeringsmedel tilldelas kommer driftkostnaderna öka med 55 tkr vilket 
förvaltningen behöver täckning för. Avtal med markägare behöver tecknas 
innan byggnation kan påbörjas. 
  
Tekniska nämnden äskar 41 100 tkr för investeringar i den 
skattefinansierade verksamheten och 79 700 tkr för VA-verksamheten. I den 
skattefinansierade verksamheten tillkommer projekt som äskas av övriga 
nämnder och styrelser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-18 
Verksamhetsbeskrivning 2021 
Förslag till investeringsbudget 2021-2023 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
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att godkänna förslag till budget för 2021 
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Kommunstyrelsen  
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Ekonomisk sammanställning 
 

Budget 
2021

Budget 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Intäkter 163 213  166 863   157 930  157 880  
Kostnader 133 438 - 132 774 -  122 584 - 119 055 - 
Kaptialkostnader 65 865 -   66 055 -    65 909 -   69 951 -   
Finansiella poster 2 379      3 251       4 304      4 115      
Resultat -        33 711 -   28 715 -    26 259 -   27 011 -   
Justering VA-intäkter 1 951      1 032 -      94           3 731 -     
Kommunbidrag 32 573  31 688    30 805     29 007    29 114    
Förändring eget kapital 72 -          1 058       2 842      1 628 -     
-varav skattefinansierat -           987          1 932      207 -        
-varav taxefinansierat -           -            -           -           
-varav vindkraft 72 -          71            910         1 421 -     
Balanserat resultat 3 489       4 431      2 984      
-varav skattefinansierat 4 707       5 720      5 183      
-varav vindkraft 1 218 -      1 289 -     2 199 -     
-VA-resultatfond 12 624     13 656    13 750     
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden ansvarar för 
drift, underhåll och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, 
badplatser, grönområden med flera. Nämnden ansvar också för parkeringsverksamhet 
inklusive beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nytto- och 
boendeparkeringstillstånd. 
 
Vidare ansvarar nämnden för den avfallshantering och renhållning som kommunen enligt lag 
är skyldig att tillhandahålla och som är avgiftsfinansierad. Detta uppdrag sköts i Tanums 
kommun utav det kommunala bolaget Rambo som ägs gemensamt utav Tanum, Munkedal, 
Sotenäs och Lysekil. 
 
Tekniska nämnden ansvarar också för drift, underhåll och investeringar av vattentjänster där 
kommunen har en skyldighet att göra detta.  
  
 
FRAMTID 
Tanums kommun har under de senaste 6-7 åren gjort stora investeringar i framförallt VA-
infrastruktur men även en del exploatering av mark för bostäder. En kraftig satsning på 
underhållsinvesteringar av kommunens fastigheter som tillsammans med starka önskemål från 
barn- och utbildning- respektive omsorgsnämnderna om ny- eller ombyggnad av sina 
verksamhetsloker skapar fortsatt höga investeringskostnader.  
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 
Införandet av parkeringsavgifter i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad under perioden 
15 juni till 15 augusti årligen är senarelagt med hänsyn till Coronapandemin och kommer att 
införas 2021. 
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Avtal har upprättats mellan Tanums kommun och Trafikverket om övertagande av totalt 13,8 
km vägar i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsunds tätorter. Detta innebär en stor 
volymökning inom Tekniska nämndens väghållaransvar. 
 
Övertagandet skall föregås av Regeringsbeslut och tidpunkten för övertagandet är osäkert 
varför konsekvenser och tillskott av driftsmedel år 2021 inte kan fastställas i dagsläget. 
 
Förvaltningen har en hög kompetens inom projektledning. Den omfattande 
investeringsvolymen gör att denna grupp behöver förstärkas, varför rekrytering av ytterligare 
en projektledare planeras. Kostnaden får numera inte hänföras till investeringar fullt ut av 
redovisningsskäl varför ett tillskott om 225 tkr äskas för att täcka förvaltningens nettokostnad 
för den kommunbidragsfinansierade verksamheten. 
 
Investeringsmedel för belysning av gång-och cykelled mellan Siljevi i Grebbestad och 
Tanumshede järnvägsstation äskas 2021. Avtal med markägare behöver tecknas innan 
byggnation kan påbörjas. 
 
 
DISPOSITION AV TIDIGARE ÅRS ÖVERSKOTT 
Tekniska nämnden önskar tillsvidare inte ianspråkta någon del av tidigare års överskott inom 
den skattefinansierade verksamheten. 
 

 
FOLKHÄLSA 
Folkhälsorådet har antagit nya prioriterade områden som ska ingå i folkhälsoplanen. Dessa 
ligger också till grund för nämnders folkhälsomål. De tre prioriterade områdena är:  

• Jämlik hälsa och hållbar utveckling 
• Barn- och ungas uppväxtvillkor 
• Goda levnadsvanor 

 
Under 2021 ska Tekniska nämnden bidra till de prioriterade områdena genom följande 
folkhälsomål:  
 
Jämlik hälsa och hållbar utveckling: 

 Att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser för funktionshindrade 
 Skapa förutsättningar för ett gaturum med god framkomlighet och trafiksäkerhet 

för alla. 
 Att arbeta för att varje år utöka kommunens gång- och cykelvägnät 
 Att arbeta för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 
 Att vid planering och exploatering prioritera säkra gång- och cykelvägar framför 

framkomligheten för bilister. 
 

 
Barn- och ungas uppväxtvillkor: 

 Vid byggnation av nya förskolelokaler skall vi tillsammans med beställaren 
eftersträva att vi får en giftfri förskolemiljö. 

 
Goda levnadsvanor: 

 förvalta och utveckla attraktiva parker, grönytor, friluftsanläggningar och övrig 
mark för aktivitet och rekreation.  
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MILJÖ  
Tanums kommun har antagit en miljö- och klimatstrategi. Det övergripande mätbara målet för 
Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent 
räknat från 2019 till 2024. Identifierade områden för åtgärder och mätbara delmål berör bland 
annat transporter, livsmedel, och energi. 
 
Fastighetsavdelningen kommer att jobba med att aktivt delta i arbetet med den antagna 
Klimat- och miljöstrategin. Vid ny- eller ombyggnad ska byggnaderna utrustas med solceller 
där det är lämpligt. Vid kommande nybyggnationer utreds möjligheten till alternativt trähus. 
Vi ska i våra underhålls- och lokalförsörjningsplaner beakta klimat- och miljöfrågor. 
 
Under året planeras byte av fönster på Fjällbacka service som en stor energibesparing. Även 
vid Barnkullens förskola planeras bytt av samtliga dörrar och fönster. Total 
investeringskostnad för dessa projekt är 1 200 tkr. 
 
VA-avdelningen tar kontinuerligt prover på dricksvattnet så att de uppfyller livsmedelsverkets 
krav samt löpande förbättrar processen i våra reningsverk för att uppfylla kraven från 
Länsstyrelsen.  
 
Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar är prioriterat i nämndens arbete och äskas årligen 
i investeringsbudgeten.  
 
TILLGÄNGLIGHET  
Vid all nybyggnation och större ombyggnation av fastigheter och allmän platsmark utförs 
tillgänglighetsanpassade åtgärder. Detta ingår i äskade investeringsmedel. Därutöver sker 
riktade insatser där särskilda behov har identifierats. 
 
 
MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mål för god ekonomisk hushållning. Ett 
specifikt område heter teknisk service och består av verksamhetsmål för våra lokaler samt 
vatten- och avlopp med tillhörande indikatorer. 
 
Teknisk service 
Lokaler  
Kommunen skall utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva verksamhetslokaler. 
Verksamheten skall arbeta för kontinuerlig energieffektivisering och andelen fossil energi 
skall på sikt fasas ut.  
 
Indikatorer: 

• Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler skall vara högst 750 kr per kvm. 
Tekniska har för avsikt att under året jobba fram ett måltal som bättre styr mot 
kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler. Nuvarande mål 750 kr /m² bygger på 
totalkostnad inklusive kapitalkostnaden. Vilket gör att alla förbättringsinvesteringar 
tar oss längre ifrån målet. 
 

• Anslag för planerat underhåll skall inte understiga 125 kr per kvm 
Tekniska har för avsikt att under året jobba fram förslag till en ny modell. Tidigare 
modell innefattar både planerade underhållsaktiviteter och reinvesteringar. Vilket gör 
att dyra investeringar i samband med utbyte av uttjänta installationer som nått sin 
tekniska livslängd eller behöver bytas ut för att nå kommunens miljö- och 
klimatstrategi tar stora delar av den inplanerade underhållsbudgeten. 
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• Av den energi som används för uppvärmning av kommunens fastigheter ska 95 

procent vara fossilfri. 
 

Vatten- och avlopp 
Kommunen skall tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt och som bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. 
 
Indikatorer: 

• Kommunens VA-taxa höjs med högst tre procent inklusive index (KPI) per år i 
genomsnitt under perioden 2020-2022. 

• Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av vattenverkets kapacitetsutrymme 
under längre tid än två dagar i sträck per vecka. 

• Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsreningsverk får inte överskrida 
verkets tillåtna mängd personekvivalenter. 

 
 
ÖVRIGA VERKSAMHETSMÅL 
Anläggningar  
Kommunen skall tillhandahålla väl fungerande anläggningar som stimulerar till ett aktivt 
sport-, kultur- och friluftsliv, tillgängligt för alla. 
 
Indikatorer: 

• Antal badplatser som är tillgänglighetsanpassade skall vara minst fem stycken. 
• Badvattenprov tas i enlighet med EU-direktiv för badplatser och visar att vattnet är 

tjänligt som badvatten. 
• Kommunens lekplatser och idrottshallar har godkänts av extern besiktningsman enligt 

fastlagt besiktningsintervall. 
 

Offentlig miljö  
Kommunens offentliga miljöer skall vara attraktiva, värna om kommunens kulturarv och 
identitet samt   fungera som naturliga mötesplatser för kommuninvånare och besökare. 
 
Indikatorer: 

• NKI medborgarundersökning 
• Följer antagen underhållsplan för kulturbyggnader  
• Följer skötselplan för grönytor och rabatter 

 
Gator och trafik  
Det kommunala gatu- och vägnätet skall erbjuda trafikanterna en säker trafikmiljö och en 
tillfredställande vägstandard. Förutsättningarna för oskyddade trafikanter skall ständigt 
förbättras genom utbyggnad eller ombyggnad av gång- och cykelvägnätet. 
 
Indikatorer: 

• Gatubelysningen kontrolleras tre gånger per år 
• Parkeringsplatser skall finnas inom rimligt gångavstånd i alla våra samhällen 
• Kommunal snöröjning erbjuds alla permanentboende fastighetsägare  
• Följer antagen underhållsplan för reinvestering av gator och vägar       
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Investeringar 2021  
Tekniska nämnden äskar 40 900 tkr för den skattefinansierade verksamheten och 73 200 tkr 
för VA-verksamheten. I den skattefinansierade verksamheten tillkommer projekt som äskas 
av övriga nämnder och styrelser.  
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AFFÄRSVERKSAMHET             
    
 VATTEN OCH AVLOPP   

  
Personal Tjänster 
Administration 7 
Drift & underhåll 9 
Ledningstekniker 4 
Totalt 20 

 
 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 61 496    60 817   59 766   62 084   
Kostnader 37 947 -   36 808 -  33 113 -  30 697 -  
Kapitalkostnader 28 041 -   28 264 -  30 627 -  31 829 -  
Verksamhetsresultat -          4 492 -     4 255 -    3 974 -    442 -       
Finansiella poster 2 541      3 223     3 880     4 173     
Resultat -          1 951 -     1 032 -    94 -         3 731     
Justering intäkter/VA 
resultatfond 1 951      1 032     94          3 731 -    
Kommunbidrag -          -          -          -          -          
Förändring eget kapital -          -          -          -          -          

Resultatfond 10 673    12 624   13 656   13 750    
 

Verksamhetsbeskrivning  
Övergripande VA 
VA-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att 
på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten, samt att skapa och förvalta en VA-
struktur för framtida hållbar utveckling av samhället. 
 
Kommunens VA-verksamhet har många utspridda verksamhetsområden, vilket kräver ett 
stort antal anläggningar och ledningar däremellan. VA-avdelningen har 10 

VA-chef

VA-ingenjörer VA-administratör Ledningstekniker Driftchef

Drifttekniker
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avloppsreningsverk, tre dricksvattenverk, sju dricksvattenreservoarer, cirka 50 mil nergrävda 
ledningar och närmare 110 stycken pump-/tryckstegringsstationer i bruk.  
 
VA-avdelningen levererar vatten- och avloppstjänster till cirka 6 000 hushåll och 
verksamheter, samt cirka 1 200 campingtomter och båtplatser. Vid början av 2020 hade 
verksamheten cirka 5 760 abonnenter.  
 
Verksamheten producerade 837 000 m3 renvatten och renade 2 097 000 m3 avloppsvatten 
under 2019. Under sommaren, när antalet delårsboende och turister ökar befolkningsmängden 
avsevärt, så är belastningen på ledningsnätet och vatten- och avloppsverken betydligt högre 
än under vinterhalvåret. Det är för de intensiva veckorna under sommaren som alla 
anläggningar måste dimensioneras. 
 
Avloppsreningsverk och avloppsledningar 
Överlag är funktionen god på avloppsreningsverken. Den biologiska reningen i Tanumshedes 
reningsverk har dock inte fungerat bra på grund av igensatt biobädd. VA-avdelningen håller 
på och tittar på vad som behöver göras för att åtgärda detta. Medel är med i budget för 2021. 
Kapacitetshöjningar behövs på ett par av de mindre reningsverken inom kort. 
 
Gällande anslutning av Fjällbacka reningsverk till Bodalseverket så startar entreprenaden av 
första etappen i projektet gällande överföringsledningarna i augusti 2020. Nästa etapp efter 
anläggande av överföringsledningarna är att bygga om Fjällbacka reningsverk till en 
pumpstation. Projektet innebär en omfattande investering. För att kunna ansluta Fjällbacka till 
Bodalsverket krävdes en förlängning av utloppsledningen från Bodalsverket, vilket blev klart 
under våren 2020. 
 
Spillvattenledningar, pumpstationer och avloppsverk i kommunen belastas av en stor mängd 
tillskottsvatten, det vill säga vatten som inte hör hemma där. I genomsnitt är cirka 50-60 
procent av avloppsvattnet, som kommer till avloppsreningsverken, tillskottsvatten. Det 
kommer delvis från sprickor i ledningarna, men också till stor del från fastigheter som har sitt 
dag- och/eller dräneringsvatten kopplat till spillvattennätet. Tillsynsmyndigheterna ställer 
krav på att detta ska minska. En del av investeringsmedlen går varje år till att byta ut otäta 
spillvattenledningar och anlägga dagvattenledningar, för att minska mängden tillskottsvatten. 
Gamla vägen i Sannäs och Norrsundsvägen i Havstensund  är kommande projekt 2021med 
åtgärder enligt ovan för att minska inläckaget. Ytterligare en del investeringsmedel går till att 
höja kapaciteten i pumpstationer och ledningar, så att bräddningar från pumpstationer ska 
minska. 
 
Reinvesteringar i befintligt Va-nät utgör en relativt liten del av investeringsbudgeten. Istället 
går den största delen till kapacitetshöjningar, främst för dricksvatten, till överföringsledningar 
för vatten- och avlopp samt till utbyggnad av VA i områden som tidigare haft enskilda 
anläggningar, så kallade omvandlingsområden. 
 
Vattenrening och distribution 
Under högsommaren är produktionen på vattenverket 3-4 gånger högre än under övrig tid på 
året. För att möta den ökade förbrukningen har en utbyggnad av vattenverket utförts och var 
klar 2020. För att klara framtida behov av vattenförbrukning samt att kommunen behöver ha 
tillgång till en reservvattentäkt, kommer arbetet med att Övre Bolsjön omvandlas till en 
vattentäkt att fortgå.  
 
Överföringsledningarna mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ny högreservoar i Fjällbacka 
är de enskilt största investeringarna under 2021. 
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Omfattningen av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp har stadigt vuxit 
under de senaste åren, både på grund av exploatering och utbyggnad av VA i befintlig 
bebyggelse. Utbyggnaden av VA i omvandlingsområden följer delvis den plan som tekniska 
nämnden antagit, och som baseras på prioritering ur miljösynpunkt samt kapacitet i 
närliggande VA-anläggningar. Planen bör uppdateras under hösten 2020. Nästa område som 
står på tur för utbyggnad av vatten och avlopp är Långsjö/Veddö under 2021/22. Anslutning 
av området förutsätter att överföringsledningarna mellan Fjällbacka och Kämpersvik är 
anlagda. 
 
Konsekvensbeskrivning, investeringsbudget 
Om investeringsbudgeten är mindre än verksamhetens egentliga behov kan konsekvenserna 
bli bland annat följande:  
 

• Uppdämt behov av reinvesteringar på ledningsnät och verk, och större sårbarhet på 
grund av detta 

• Större risk för tryckfall på vattenledningsnätet under sommaren 
• Otillräcklig minskning av tillskottsvatten, bräddningar och flödestoppar i 

spillvattensystemet 
• Problem kan uppkomma med VA-försörjning vid anslutning av redan antagna planer 

(exploateringsområden) och omvandlingsområden, samt svårigheter att ge besked vid 
planprövningar och dylikt, på grund av att kapacitetshöjningar på dricks- och 
spillvattennät minskar 

 
Intäkter - taxa 
Ingen förändring av brukningstaxan planeras till 2021. Prognosen är att taxan kan behöva 
höjas runt år 2022, då det krävs fortsatta höjningar för att bibehålla balansen mellan intäkter 
och utgifter. Prognosen av taxejusteringen är något osäker på grund av ränteläget och när 
vissa större projekt kan färdigställas. Det är framförallt kapitalkostnaderna som ökar 
fortlöpande på grund av de stora investeringsprojekt som har genomförts tidigare år och 
kommer att genomföras kommande år. Driftkostnaderna ökar också i takt med att 
verksamhetsområdet utökas, men inte i lika stor utsträckning som kapitalkostnaderna. 
 
Beräkning resultatfond 2021-2030 med taxejusteringar 
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Beräkning resultat per år 2021-2030 med taxejusteringar 

 
 
Förväntad intäkt för anslutningsavgifter Vatten och avlopp (Tkr) 

År Intäkter 
(tkr) 

Förändring 
(%) 

Kommentar 

2021 5 000 +4 Ströfastigheter (2000 tkr) och avtal (3000 tkr) 
2022 30 000 0 Långsjö/Veddö (24 000 tkr), ströfastigheter (1000 

tkr) och avtal (5000 tkr) 
2023 5 000 +2 Ströfastigheter (2000 tkr) och avtal (3000 tkr) 

 
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 4 procent till 2021. Ingen höjning har gjorts på flera 
år. 
 

 
Verksamhetsmål  
• Att minska elförbrukningen inom verksamheten.  
• Att minska mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet. 
 
Kvalitetsgarantier 
Dricksvatten 
• Leveransavbrott ska åtgärdas inom 24 timmar. Under avbrottet skall dricksvatten erbjudas 

via vattenpost eller vattentank inom 5 timmar, tiden 23-06 oräknad. 
 

Nyckeltal 
• Antal VA-abonnenter 
• Såld vattenmängd, m³ 
• Andel ovidkommande vatten till reningsverk 
• Elförbrukning kWh/abonnent 
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FASTIGHETSAVDELNINGEN 

  
   

Personal Tjänster 
Administration 5 
Enhetschefer 2 
Driftenheten inkl. vaktmästare kommunhus 8 
Parkenheten 12 
Lokalvård adm. 4 
Totalt 31 

 
LOKALER 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 70 353  71 331   68 352   68 429   
Kostnader 44 125 - 44 505 -  43 785 -  42 084 -  
Kapitalkostnader 28 379 - 28 180 -  26 268 -  27 809 -  
Resultat -          2 151 -   1 354 -    1 701 -    1 464 -    
Kommunbidrag 2 151          1 941         1 832         1 682    
Förändring eget kapital -          -                  587            131            218     
 
Verksamhetsbeskrivning  
Fastighetsavdelningens verksamhet för lokalförsörjning har med fokus på effektivt 
lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta det övergripande ansvaret för anskaffning, 
förvaltning och avveckling av lokaler till kommunens olika verksamheter. I det dagliga 
arbetet ingår att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens 
förvaltningar. Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, om- och tillbyggnad samt uthyrning 
av kommunens lokaler.  

 
Målet är att 2021 blir första året då Tanums kommun aktivt skall arbeta med en övergripande 
lokalförsörjningsplan. Först ut är särskilda boenden, förskolor och grundskolor och 
målsättningen är att planen under 2021 kompletteras med kök, övriga boendeformer inom 
omsorgsnämndens ansvar samt administrativa lokaler. Lokalförsörjningsplanen gäller från 1 

Fastighetschef

Driftenhet Parkenhet Lokalvårdsenhet Energi och 
klimatrådgivning

Administration
Förvaltare 

teknisk och 
underhåll
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januari 2020 till 31 december 2029 och för att materialet skall vara ett tillförlitligt stöd i 
lokalförsörjningsprocessen skall den följas upp, uppdateras och fastställas två gånger/år.  
 
Lokalförsörjningsplanen ger tillsammans med fastställda rutiner för lokalförsörjningsprocess, 
kontinuerliga lokalsamråd både på förvaltning- och verksamhetsnivå, av beställarnämnden 
genomarbetade beställningar vid större lokalinvesteringar, genomförande av 
underhållplansplanens rekommendation av årligt underhåll samt tydlig struktur i tillsyn och 
felavhjälpande åtgärder, goda förutsättningar att långsiktigt tillgodose kommunens olika 
verksamheter med ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara lokaler. 

 
Det stora antalet pågående förstudier och genomförande av lokalprojekt kommer även 2021 
att prägla verksamheten.  
 
Underhållsplanen identifierar 14 miljoner i underhållskostnad för 2021 fördelat på löpande 
underhållsinvesteringar 11 milj. och reinvesteringar 2,7 milj. och utifrån tilldelade medel 
kommer tekniska nämnden att i december 2020 fastställa det underhåll som skall genomföras 
under året. 

 
Arbetet med att identifiera behov av tillgänglighetsåtgärder i verksamhetslokaler och utemiljö 
kommer att fortsätta under 2021 och avdelningen önskar därför att beviljade medel 2019 som 
ej förbrukats överförs till kommande år.  
 
Förvaltade ytor 
Kommunens fastighetsbestånd (exklusive VA) 2020-07-01 är 87 788 m2, samt inhyrda 
verksamhetslokaler 9 131 m2 och fördelas på följande grupper och ytor: 
 
Bruttoarea (BTA) 2020-08-01 2019 2018
Kommunalt ägda lokaler: m² m² m²
Skolor 31 766             32 938       30 966       
Barnomsorg 5 042               3 140         3 140         
Vård- och omsorg 24 897             24 140       24 140       
Industrilokaler 3 537               2 379         3 001         
Kulturfastigheter 1 379               1 379         1 379         
Övriga verksamhetslokaler 9 594               
Övrigt 11 040             18 671       18 671       
Summa kommunalt fastighetsbestånd: 87 255             82 647       81 297       

Inhyrda lokaler:
Skolor 921                  274            274            
Barnomsorg 2 090               1 246         1 155         
Vård- och omsorg 1 822               2 203         2 582         
Övrigt 4 298               4 298         4 298         
Summa inhyrda lokaler: 9 131               8 021         8 309         
Totalt förvaltad yta 96 386             90 668       89 606        
 
Kvalitetsgarantier 
• Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler 

skall vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. 
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Nyckeltal och mått 
• Förvaltad yta, kvadratmeter BTA (exklusive VA) 
• Total energiförbrukning per kvadratmeter (kWh) 
• Bokfört restvärde per lokalyta (kr per kvadratmeter) 
• Utgift per kvadratmeter för planerat underhåll 
• Utgift per kvadratmeter för akutunderhåll 

 
 
PARKENHETEN 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 4 967        5 234         5 539         5 705    
Kostnader 17 325 - - 16 753    -  16 594    -  15 175    
Kapitalkostnader 1 436 -   -   1 444    -    1 146    -    1 038    
Resultat -          13 794 - - 12 963    -  12 201    -  10 508    
Kommunbidrag 13 794    12 163       11 627       11 210    
Förändring eget kapital -          -         -      800    -       574            702     
 
Verksamhetsbeskrivning  
Fastighetsavdelningens parkenhet ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens grönytor, 
parker, lekplatser, badplatser, vandringsleder, motionsspår, besöksmål samt samhällsstäd. 
Ytterligare ansvar inom parkenheten är tillsyn av kommunens offentliga toaletter och 
återvinningsstationer och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd.  
 
Parkenheten önskar arbeta vidare med att utveckla lekplatserna i kommunen. Framtidsplanen 
är därför att kommunen 2021 etablerar en ny lekplats i Hamburgsund och 2022 görs 
motsvarande i Östad. Placering och utformning är ej klara men vid eventuellt bifall till 
äskandet påbörjas projektering omgående därefter.  

 
Enhetens utvecklingsarbete för att mer strategiskt arbeta med skötsel, underhåll och 
utveckling av parkenhetens ansvarsområden som har påbörjats kommer fortsätta under 2021. 
Arbetet består av att ta fram tydligare underhålls- och ronderingsplaner och uppdaterade 
skötselplaner inom varje område.  
 
En översyn av kommunens vinterväghållning pågår. Förslag till större förändringar 
presenteras och beslutas till säsongen 2020–2021 
 
Arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra kommunala badplatser och förbättring av 
undermåliga toalettlösningar på några av badplatserna kommer att fortsätta under 2021. 
Löpande förbättringsåtgärder kommer även att genomföras på våra lekplatser och 
friluftsområden och även här planerar vi förbättra tillgängligheten med bland annat gungor för 
rörelsehindrade på lekplatser.  

 
Vi planerar också att fortsätta den särskilda satsning på grönområden inklusive uteplatser på 
och runt våra fastigheter som påbörjats 2018.  
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Kvalitetsgarantier 
För snöröjning gäller: 
• att snöröjning för permanentboende påbörjas vid 10 cm snödjup.   
 
För kommunala badplatser gäller: 
• att badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda årligen senast den 15 

juni. 
• att badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn av toaletter och sophämtning minst tre 

gånger i veckan under högsäsong när vädret är tjänligt för bad och att övriga badplatser 
får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka. 

 
För kommunala lekplatser gäller:  
• Säkerhetsbesiktning varje år enligt svensk standard samt tillsyn minst var 14:e dag. 

Trasig utrustning skall åtgärdas inom 10 dagar. 
 
 
ADMINISTRATION FASTIGHET 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 4 692      4 128    3 689    2 628   
Kostnader 5 262 -     5 060 -   4 305 -   3 517 -  
Resultat -     570 -        932 -      616 -      889 -     
Kommunbidrag 570         636       616       558      
Förändring eget kapital -     -           296 -      -        331 -      

 
Verksamhetsbeskrivning  
Fastighetsavdelningens administration bemannas av fastighetschef, fastighetsingenjör, teknisk 
förvaltare, förvaltare underhåll, samt administratör.  
 
Administrationens uppdrag är att samordna och fördela avdelningens övergripande 
administrativa uppgifter. Bland uppdragen kan nämnas kommunens övergripande 
lokalförsörjningsplan, lokalutredningar, lokalsamråd, lokalvård, underhåll- och systemansvar, 
samordning av arbetsmiljö- och brandinspektioner, fakturahantering, ledning av mindre 
projekt, snöjour etcetera.  
 
Antalet lokalutredningar för övriga förvaltningar är fortsatt mycket stort. Dels gäller det 
anpassning och förändring av befintliga lokaler på grund av ändrade krav, men en betydande 
del är på grund av lokalbrist inom förskola och grundskola och framtida behov inom 
omsorgens särskilda boenden.  

 
 

LOKALVÅRDSENHET 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 12 323    12 373   8 756     7 813     
Kostnader 12 323 -   12 373 -  8 756 -    7 813 -    
Resultat -   -           -         -         -          
Verksamhetsbeskrivning  
2019 togs ett kommunövergripande beslut att lokalvården skall utföras med egen personal 
öster om E6 samt att övriga områden delas upp i fyra geografiska avtalsområden 
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(Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad och Tanumshede). En lokalvårdsenhet inrättades 
därför inom fastighetsavdelningen och tre lokalvårdare anställdes på heltid samt att 
samordnare för lokalvården som del av tjänst fick uppdrag som arbetsledare. Chef för 
lokalvårdsenheten är fastighetschef.    
 
Lokalvården har genom upphandling tre externa entreprenörer fördelat på fyra avtalsområden 
som utförare med fastighetsavdelningen som beställarpart till och med 2021-06-30. 
Fastighetsavdelningens samordningsansvar för lokalvård innebär att vi ansvar för att 
utförandet av lokalvård i kommunala fastigheter och offentliga toaletter uppfyller uppsatta 
mål.  
 
Den nya avtalsperioden från och med 2019-07-01 med tre nya lokalvårdsentreprenörer, har 
startat positivt men även 2021 kommer bevakningen av entreprenörernas uppdrag ha hög 
prioritet. Målet är att uppmärksamma eventuella avvikelser i ett tidigt skede och att brister 
åtgärdas skyndsamt av entreprenören. 

 
 

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter -    -           -        -        -       
Kostnader -    -           -        -        -       
Resultat -    -           -        -        -       
Kommunbidrag -           -        -        -       
Förändring eget kapital -    -           -        -        -        
 
Verksamhetsbeskrivning  
Kommunens energi- och klimatrådgivning utförs sedan 2016 i samarbete med övriga 
nordbohuslänska kommuner med Uddevalla kommun som samordnare. Samarbetet innebär 
att Tanums kommun köper rådgivningstjänster som kostnadsmässigt motsvarar bidraget från 
Energimyndigheten. 
 
Syfte och mål är att kommunens energi- och klimatrådgivning skall erbjuda kostnadsfri och 
opartisk energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, företag samt föreningar och 
organisationer. Rådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om 
energianvändning och möjligheter till förändrad energianvändning i lokaler och bostäder.  
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GATA OCH TRAFIK 

  
Personal Tjänster 
Gatuingenjör 1 
Trafikingenjör 1 
Chef 0,5 
Totalt 2,5 

 
GATOR OCH TRAFIK 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 1 005       1 313        1 306         1 299    
Kostnader 7 848 -   -  6 998    -   6 899    -    7 586    
Kapitalkostnader 6 449 -   -  6 865    -   6 576    -    6 169    
Resultat -          13 292 - -12 550    - 12 169    -  12 456    
Kommunbidrag 13 292   13 724      12 664       11 825    
Förändring eget kapital -          -            1 174           495    -       631     
   
Verksamhetsbeskrivning  
Verksamheten arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god framkomlighet 
och hög trafiksäkerhet. Inom verksamheten byggs och förvaltas parkeringar, kommunala 
gator och gång- och cykelvägar inklusive belysning.  
 
Under 2021 planeras bl.a. följande: 
- Trafikverket fortsätter arbetet med byggnation av en gång- och cykelväg mellan 
Hamburgsund och Slottet.  
- En tillfällig utbyggnad av en gång- och cykelväg mellan Hagavägen och 
Grönemadsvägen i Grebbestad till Ängens förskola har anlagts. Detaljplanearbetet 
pågår för området och   ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder arbetas in i 
planarbetet samt det pågående övertagandet av Grönemadsvägen från Trafikverket. 
- Sista länken gång-och cykelväg genom Tanumshede centrum som knyter ihop 
Talldungevägen och nya Affärsvägen kommer att utföras under året. 
- Tillskapa ytterligare långtidsparkeringar i Fjällbacka också som kompensation för 
P-bortfall vid nya Fjällbackakaj. 

Gator & 
Trafik

Gator Gatubelys
ning Parkering
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- Införa p-avgifter i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad under perioden 15 juni 
– 15 augusti 
                     
Utbyte av belysningsarmaturer samt erforderlig upprustning av belysningsanläggningarna är i 
stort sett klart. Det behöver dock kompletteras på ett antal ställen i våra samhällen som i 
dagsläget saknar gatubelysning. 
  
När detta är klart har Tanums kommun en miljövänlig belysningsanläggning som till största 
delen består av högtrycksnatrium men även ledarmaturer.  
 
 

 
 
Under den mest intensiva turistperioden på sommaren är tillgången på parkeringsytor ett 
bekymmer i kommunen.  
 
Översyn av vägmärken med tillhörande lokala trafikföreskrifter sker kontinuerligt. Detta för 
att bland annat parkeringsövervakningen skall ha ett hållbart, juridiskt stöd samt att trafiken 
ska fungera på ett bra sätt i våra samhällen. Även övrig skyltning justeras och kompletteras 
för att underlätta för invånare och tillfälliga besökare. 
  
Beslut är fattat om att kommunen skall överta ansvaret från Trafikverket för ett antal gator- 
och vägar i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund vilket kommer att innebära ökade 
driftskostnader, eventuellt redan under 2021. Vi ser också att trafikmiljön runt 
Gisslerödsskolan och Ängens förskola inte är helt tillfredsställande varför tekniska nämnden 
föreslår att arbetet med att knyta ihop Industrivägen och Grönemadsvägen inarbetas i 
planarbetet för Västra vägen.  
 
 
Kvalitetsgarantier  
• All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras, och vid behov, åtgärdas.  
• Belysning som slocknat på trafikfarliga platser ska åtgärdas inom två arbetsdagar. På 

övriga sträckor skall det åtgärdas inom 14 dagar om det är minst tre lampor som slocknat. 
 

Nyckeltal och mått 
• Vägbeläggningsunderhåll kr/m² 
• Belagd yta, vägar m² 
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STAB- OCH PROJEKTLEDARE 

 
 

Personal Tjänster 
Förvaltningschef 1 
Nämndsekreterare/registrator 1 
HR specialist 1 
Ekonom 1 
Projektledare 4 
Totalt 8 

 
STAB-OCH PROJEKTLEDARE  

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 5 480      4 322    4 090    4 728  
Kostnader 7 361 -     5 843 -   5 319 -   6 116 - 
Resultat -    1 881 -     1 521 -   1 229 -   1 388 - 
Kommunbidrag 1 881      1 212    1 174    1 124  
Förändring eget kapital -    -           309 -      55 -        264 -     

 
Verksamhetsbeskrivning  
Förvaltningen har en hög kompetens inom projektledning. Den omfattande 
investeringsvolymen gör att denna grupp behöver förstärkas, varför rekrytering av ytterligare 
en projektledare planeras.  
 

 
NÄMND  

 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 726         686       672       669     
Kostnader 726 -        758 -      614 -      627 -    
Resultat -    -           72 -        58         42       
Kommunbidrag -           -        -        -       
Förändring eget kapital -    -           72 -        58         42        

 
 
  

Förvaltningschef

Stab Projektledare
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VINDKRAFT 

Belopp tkr
Budget 

2021
Budget  

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Intäkter 2 171     2 409        4 643       1 601    
Energiskatt -                -                -      -    551    
Kostnader 1 045 -   -1 130    -   1 119    - 1 133    
Kapitalkostnader 1 198 -   -1 208    -   1 219    - 1 338    
Resultat -          72 -              71        2 305    - 1 421    
Kommunbidrag -          -                -                -              -      
Förändring eget kapital -          72 -              71        2 305    - 1 421     
 
Verksamhetsbeskrivning  
Tanums kommun äger tillsammans med Tanums Bostäder AB och RAMBO ett vindkraftverk 
på Tyft. Kommunen äger 63 procent, TBAB 32 procent och RAMBO 5 procent. Verket som 
har en kapacitet på 3,3 MW togs i bruk våren 2015. 
 
Kommunens andel av verkets förväntade produktion motsvarar knappt 50 procent av 
kommunens elförbrukning. Ersättningen för försäljning av el förutspås sakta stiga om några år 
vilket på sikt gör satsningen lönsam.    
 
 
PERSONAL 
Kommunfullmäktige har antagit målsättningar för ökad hälsa och att stärka 
kompetensförsörjningen. Varje nämnd har i uppdrag att i budgetförslaget redovisa åtgärder 
för ökad hälsa/minskad sjukfrånvaro och de kompetensförsörjningsplaner som nämnden tagit 
fram. Utöver detta ska andra väsentliga HR-frågor redovisas i nämndernas budgetförslag. 
 
Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 
Förvaltningens chefer följer kommunens uppsatta rutiner i samband med sjukfrånvaro, rutiner 
som är viktiga för att fånga upp och kan bidra till att korta sjukskrivningstider. För att 
underlätta återgång i arbetet efter sjukskrivning möjliggörs även en flexibilitet i 
arbetsuppgifter och arbetstid 
 
Chefer ska även vara uppmärksamma på tecken som kan utgöra riskfaktorer och som på sikt 
kan leda till kortare eller längre sjukskrivningar. Tecken som kan utgöra riskfaktorer är: 
 

• Arbete som ställer höga fysiska krav 
• Låg arbetstillfredsställelse och lågt organisatoriskt engagemang 
• Negativa livshändelser och katastrofupplevelser  
• Hög förekomst av sjukskrivningar och upprepad korttidsfrånvaro 
• Hög personalomsättning 

 
Hög arbetsbelastning och stress under en längre period, felhandlingar och försämrat 
arbetsresultat är också tecken som chef bör vara observant på. Att föra samtal med 
personalgruppen om vad som är hälsa samt utbilda i livsstilskompetens kan vara andra 
hälsofrämjande insatser som bör lyftas på arbetsplatsträffar. 
 
Ytterligare åtgärder som kan bidra till bättre hälsa är: 

• att ha tydliga mål som inte krockar med varandra 
• att chefen i samtal med medarbetarna tydliggör roller/ansvar/uppdrag genom 

arbetsbeskrivningar 
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• att skapa processer och rutiner för tydlighet och struktur 
• flexibilitet och individanpassade arbetstider och till viss del möjlighet till 

distansarbete, där arbetet tillåter 
 
Kompetensförsörjningsplan 
För att en organisation ska klara sin kompetensförsörjning krävs att organisationen uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att organisationen kan tillgodose medarbetaren 
med intressanta och utmanande arbetsuppgifter, konkurrenskraftig lön samt goda utvecklings-
/karriärmöjligheter. Aktuell forskning visar att arbetstagare anser att god fysisk och social 
arbetsmiljö är mycket viktigt.  
 
För att fortsätta stärka organisationens varumärke är därför betydelsefullt att arbeta med olika 
marknadsföringsinsatser för att visa vad organisationen står för. För att vara attraktiv 
arbetsgivare och konkurrera visar även forskningen på vikten av att kunna individanpassa 
arbetstider såväl som lön och förmåner. För att kunna attrahera nya arbetstagare behövs i 
större utsträckning än tidigare även riktade insatser och aktiva åtgärder för att rekrytera och 
behålla medarbetare.  
 
Nedan redovisas olika kompetensförsörjningsinsatser för tekniska förvaltningen: 
 
Attrahera: 
Deltagande på Högskolan Västs arbetsmarknadsdagar  
Arbeta proaktivt genom att ta emot studiebesök och praktikanter från grundskola, gymnasium, 
högskolor och yrkeshögskolor 
Fortsatt samarbete med KY-utbildningar, högskolor och universitet 
 
Rekrytera: 
Målinriktat arbete med rekrytering, rekrytera medarbetare med geografisk anknytning 
Fortsätta utvecklingen av introduktionen samt upparbeta en mer strukturerad 
kunskapsöverföring. 
 
Utveckla: 
Individuell kompetensutvecklingsplan 
Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar 
 
Avveckla: 
Succesiv avveckling-om arbetsuppgifterna tillåter erbjuds seniora medarbetare flexibla 
anställningar på hel/deltid 
 
Väsentliga personalfrågor för förvaltningen 
Arbetsförmedlingens senaste prognos för nära 200 yrken visar att det kommer vara fortsatt 
brist på arbetskraft i tre av fyra yrken det närmaste året. De yrken som kommer att vara hetast 
på arbetsmarknaden är sådana som kräver utbildning, minst gymnasiekompetens eller längre. 
Exempel på yrken med arbetskraftsbrist och som påverkar förvaltningen är ingenjörer och 
tekniker, samt yrken inom bygg-och anläggningsbranschen.  
 
Förvaltningen kännetecknas av relativt låg personalomsättning och medarbetare som stannar 
länge. Det är dock en utmaning att hitta rätt kompetens och förvaltningen står inför flera 
rekryteringar kommande åren med anledning av pensionsavgångar framförallt inom VA. VA 
är en komplex och kunskapskrävande verksamhet och 45 procent av medarbetarna är äldre än 
56 år. För att undvika kunskapstapp krävs att rekrytering sker så överlappande anställningar 
möjliggörs under en längre period för att få till stånd kunskapsöverföring. 
 



    

22 (22) 

Ny lagstiftning och bestämmelser ställer ökade krav på verksamheten och arbetsuppgifterna 
blir alltmer komplicerade vilket i sin tur ställer allt större krav på specialistkunskaper.    

    
KRITIK PÅ TEKNIK 
Enligt enkätundersökning Kritik på Teknik 2019 fick tekniska nämnden sämre omdömen än 
genomsnittet när det gäller gator, gång-och cykelvägar, vatten och lekplatser. Under 2021 
kommer förvaltningen arbeta vidare med att förbättra dessa omdömen till nästa enkät 
tillfällen. Alla kommunala lekplatser är numera uppmärkta med information om hur man fel 
anmäler samt att besiktning sker årligen. Nya moderna lekplatser planeras och byggs årligen, 
utdömd lekutrustning plockas ner.  Ett nytt vattenbruk togs i bruk 2020 som har nyare teknik 
vilket kommer att förbättra smak och lukt på vattnet. Dessutom kommer spolningsfrekvensen 
utökas på ledningsstället. Utbyggnad av gång- och cykelvägar prioriteras i nämndens 
investeringsäskanden liksom standardhöjning i form av till exempel belysning. 

 



INVESTERINGSÄSKANDE 2021 & PLAN 2022-2023 Tekniska nämnden
Gata/Gis
Fastighet
VA

Prio Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 2021 2022 2023 Summa Kommentar

3A 60001 Löpande underhållsinvesteringar 10 000   10 000  10 000   11 000   11 000   11 000   33 000   

Löpande underhåll av kommunens fastigheter enligt upprättad 
underhållsplan 2016. Behov att lyfta fastigheterna till rätt 
nivå.Underhållsplanen bygger på fastigheter i normalt skick.

Reinvesteringar och miljöinvesteringar -  -  -  2 700   4 600   5 000   12 300   
Utbyte av installationer som också innebär lägre 
energianvändning.

Totalt Underhåll -  -  -  13 700   15 600   16 000   45 300   

3A 63100 Förbättringsåtgärder fritidsanläggning 500   500  500   850   500   500   1 850   

Ombyggnad av offentliga toaletter på friluftsområden. Underhåll 
av motinsspår och vandringsleder Tillskapa ny offentlig toalett 
Hamburgsund 2021

Sparvallen 1 800   150   400   2 350   
Löpande underhåll enligt underhållsplan. Skalskydd, Belysning, 
Miljöåtgärder konstgräsplan 2021

3A 63014 Badplatser 300   300  300   800   300   300   1 400   
Löpande och planerat underhåll, förbättringsåtgärder. 
Tillgänglighetsåtgärder.

3A 63017 Lekplatser 1 800   1 800  1 800   1 800   1 800   300   3 900   

Löpande och planerat underhåll, förbättringsåtgärder. 
Tillgänglighetsåtgärder Ny lekplats i Hamburgsund 2021 och 
Östad 2022

Totalt Fritidsanläggningar 2 600   2 600   2 600   5 250   2 750   1 500   9 500   

3E 70703 Gång- och cykelvägar 10 500   2 000  -  8 500   2 000   10 500   

Vägplan samt utbyggnad av GC-väg Hamburgsund- Slottet samt 
komplettering av GC-vägar. GC-väg till Ängens 
förskola.Projektering av kommande GC-väg enligt 
prioriteringsplanen. 

Belysning Grebbestad - Tanumshede -  1 300   -  1 300   Belysning av befintlig gc-väg mellan Siljevi, Grebbestad och 
järnvägsstationen i Tanumshede

Totalt Trafiksäkerhet -  -  -  1 300   -  -  1 300   

Underhållsinvesteringar

KF Investeringsbudget och plan beslutad 2019 TNs Investeringsäskande 2021-23

Fritidsanläggningar

Trafiksäkerhet

Bilaga TN 2020-08-27 § 72



3A 70714 Reinvesteringar vägbeläggningar 2 500          2 500             2 500          2 500            2 500             2 500             7 500             
Enligt kommunallagen får kapitalförstöring av bl a kommunala 
gator inte ske, varför det är viktigt med kontinuerlig reinvestering. 
Kontinuerligt underhåll ger lägre framtida kostnader.                                                                                                                                  

3E 70716 Upprustning belysningsarmaturer 500             500                500               500                300                1 300             
Komplettering gatljus på gator och platser i våra samhällen som 
inte blivit utbyggda i ett tidigare skede. Tage Wikströms Gata, 
Grebbestad, ÅVS i Tanumshede m.m

3A 63026 Parker & grönområden 200             200                200             200               200                200                600                Upprustning av grönområden och uteplatser runt våra fastigheter

3E 70739 Infartssparkeringar Grebbestad 2 000             -                  Infartsparkering vid Repslagaregatan och vid Ängens förskola.

Infartsparkering Fjällbacka 2 250             2 250            2 250             
Ersättning för minskat antal platser på befintlig  långtidsparkering, 
Föreningsgatan vid södra rondellen samt södra sidan av 
Tanumsvägen, mitt emot Inventing.   

Parkering hamnen Sannäs 1 200            1 200             Kompletterar den nya båthamnen
Parkering Kämpersvik 500               500                
Vattenavrinning Stödberget 500               500                Förhindra översvämning i fastigheter Granitvägen
Parkering Grönemad 800                800                

3E Skyltning m.m. 200             -                 -                  -                  -                  Införande av SMS-parkering i tre kustsamhällen
3B Mjölnarevägen 2 500          2 500            2 500             Färdigställa gata enligt detaljplan. (Inklusive VA 1000 tkr)
3C Trafikåtgärder Ängens förskola 500             500                500                Förhöjt övergångsställe samt belysning. Efter vägövertagande.

Parkering vid Ängens förskola 800               1 000             1 800             Även som infartsparkering sommartid. Planarbete pågår.
Anpassning Allégatan Fjällbacka 800                800                Tillföljd av exploatering. Efter övertagande från Trafikverket

2E Utbyggnad Sågarevägen Vinbäck 2 500          2 500            2 500             Fler tomter. Färdigställa Sågarevägen (Inkl VA 1000 tkr)
Totalt 8 900          7 450             2 700          13 450         6 300            3 000            22 750          

2E 50325 Övrig exploatering (Ramanslag) 1 000          1 000             1 000          1 000            1 000             1 000             3 000             
Bedömda exploateringskostnader för pågående 
planarbete.Oförutsedda kosnader för befintliga detaljplaner.                                                       

2E 50329 Slänten Fjällbacka 2 000          10 000           6 200            3 500             7 700             17 400           Utbyggnad nytt planområde 22 tomter. Exklusive VA-kostnad
3B Hamburgsund bussangöring -               6 500             2 000             4 500             6 500             Planarbete pågår.
2E Fjällbacka verksamhetsområde 3 000          3 000             3 000             Planarbete pågår.
2E Resö hamn 600             600                600                P-plats samt bussvändslinga. 

Flig Fjällbacka -                  Utbyggnad nytt planområde 24 tomter. Exklusive VA-kostnad
Totalt 6 600          17 500           1 000          7 200           10 100          13 200          30 500          

SUMMA skattefinansierat investeringar 18 100        27 550           6 300          40 900         34 750          33 700          109 350        

VA investeringsförslag redovisas i separata dokument. 

1A Vatten & avlopp övergripande 30 000        58 800           39 500        35 200          43 500           43 500           122 200         
1B Omvandlingsområden 27 000           36 000        5 000            33 500           30 000           68 500           

1E Bodalsverket  (överföringsled. mm) 25 000        33 000           -               33 000          -                  -                  33 000           
Överföringsledning Kämpersvik-Fjällbacka samt förlängd 
utloppsledning i Grebbestad

Överföring Tanumshede 1 500             -               -                 1 500             Projektering av överföring VA Tanum ARV till Bodalen

1E Utloppsledning Bodalsverket -                  -               -                 -                  7 000             7 000             

Vid mer anslutningar till Bodalen så måste ca 900 m förbi 
Sportshopen läggas om till en tryckledning. Lägg längs med 
163:an

Totalt 55 000        120 300         75 500        73 200         78 500          80 500          230 700        

Totalt TN 73 100 147 850 81 800 114 100 113 250 114 200 341 550        

VA

Mark & övrig exploatering

Gator & parker
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-08-27  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 73 TN 2020/0153-206 

Internkontroll för tekniska nämnden 2020 

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 skall framgå: 
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 
  
Kommunstyrelsen har fastställt följande områden som obligatoriskt ska 
granskas för samtliga nämnder 2020: 
  
Avgifter och taxor 
Tillgänglighet telefoni 
Samverkan enligt samverkansavtal 
Uppföljning av föregående års interkontroll 
  
Utöver de områden som är obligatoriska för samtliga nämnder att granska 
ska varje nämnd besluta om granskning av ett nämndspecifikt område. 
  
Förvaltningen föreslår att granskningen för 2020 ska avse uppföljning av 
fordonsrelaterade kostnader och körredovisning för tekniska nämndens 
fordon. 
  
Granskningen ska omfatta: 

• Finns det riktlinjer och rutiner för fordonsanvändning som är 
ändamålsenliga och kända i verksamheten? 

• Är elektroniska körjournaler installerade på samtliga av kommunens 
fordon? 

• Sker uppföljning av fordonsanvändning, körredovisning och 
nyttjande av drivmedelskort? 

• Vilka metoder används för uppföljning av fordonsrelaterade 
kostnader och attestering av fakturor? 

• Hur sker körredovisningen för poolbilar, hur och med vilken 
frekvens följs den upp? 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-08-27  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Anvisningar för internkontroll 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att nämndens egenkontroll ska avse uppföljning av fordonsrelaterade 
kostnader och körredovisning för tekniska nämndens fordon, 
  
att förvaltningschefen är ansvarig för kontrollen, samt 
  
att återrapportering till nämnden ska ske på tekniska nämndens 
sammanträde i november 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
HR-specialist, tekniska förvaltningen  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-08-27  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 74 TN 2020/0008-201 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
18 – anställningsbeslut, Lennart Hedin 
  
18-25 – Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten, Lennart Kollin 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-06 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna ovanstående redovisning av delegationsbeslut 
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