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TEKNISK SERVICE

VERKSAMHETSOMRÅDE

TEKNISK SERVICE
Teknisk service innefattar fastighetsavdelningen, markförvaltning, 
kart och mät, gata och trafik samt energi- och klimatrådgivning.

VERKSAMHET

Inventeringen av vårt fastighetsbestånd för att skapa en övergripande 
underhållsplan och därigenom få en helhetsbild av hela fastighets-
beståndet färdigställdes i mars 2016. Lokalsamråd har hållits med 
verksamheterna där energistatistik, rutiner och hyresgästernas behov 
följts upp. Behovet av utredning inför förändring av befintliga lokaler 
eller ytterligare lokaler har också varit stort. Fastighetsavdelningen 
har också ansvar för städning av våra samhällen, tillsyn av lek- och 
badplatser samt sköter på uppdrag av Rambo städningen av återvin-
ningsstationerna i kommunen.
 En flerårig skötsel- och underhållsplan för det kommunala gatunätet 
ligger till grund för bedömningen av vilka reinvesterings- och under-
hållsåtgärder som ska utföras under de kommande åren. Den utgör 
även underlag för äskanden i investeringsbudgeten. Arbetet med en 
arbetsplan för gång- och cykelväg mellan Grebbestad camping och 
Vadskärspiren har pågått tillsammans med Trafikverket.

FRAMTID

Priset för tomterna på Sönneberget i Havstenssund beräknas fast-
ställas under 2017, varefter försäljningen av de sex tomterna kan 
påbörjas. Även de nya tomterna på Vinbäcksområdet i Tanumshede 
kan läggas ut för försäljning. Ett beslut om förändringar av reglerna för 
den kommunala tomtkön kommer att tas under 2017.
 Underhållsplanen för kommunens fastigheter, som färdigställdes i 
mars 2016, är ett mycket viktigt instrument för planering av kom-
mande underhållsinsatser. Samarbetet med övriga förvaltningar ska 
fortsätta att utvecklas genom lokalsamråd på olika beslutsplan inom 
förvaltningarna, informationsspridning samt förbättrade rutiner vid 
felanmälningar. Under 2017 kommer upprustning av badbryggor och 
bryggdäck och arbetet med att höja standarden på lekplatser fortgå. 
 Utvecklingen av gång- och cykelvägsnätet i tätorterna och dess 
närområden pågår kontinuerligt. En ny gång- och cykelväg kommer 
bland annat att byggas utmed Talldungevägen i Tanumshede. Genom-
förande av projektet ”Grebbestad strand”, byggnation av gång- och 
cykelväg mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren förväntas 
kunna starta 2017.
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KVALITETSGARANTIER

Vägskador: Akuta vägskador ska åtgärdas inom  
en vecka. Målet uppfyllt.

Kundnöjdhet: Vid den årliga enkätundersökningen 
om kundnöjdhet bland våra nyttjare i kommunala 
verksamhetslokaler ska vi uppnå minst 3,0 på en 
5-gradig skala i kundnöjdhet. Målet uppfyllt.

Snöröjning: Snöröjning för permanentboende  
vid 10 cm snödjup. Målet uppfyllt.

Säkra lekplatser: Säkerhetsbesiktning av lekplat-
serna, en gång per år enligt svensk standard och till-
syn av lekplatsen minst var 14:e dag. Målet uppfyllt.

Underhåll av lekplatser: Från dagen vi får en anmä-
lan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en 
lekplats, ska det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. 
Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio 
dagar. Målet uppfyllt.

KOSTNAD SNÖRÖJNING (tkr) 
Kostnaden för snöröjning 2016 uppgick till 
2 237 tkr, vilket är en ökning med 378 tkr 
jämfört med 2015.

KOSTNAD GATUBELYSNING (tkr)

Kostnaden för gatubelysning 2016 uppgick till 
1 247 tkr, vilket är en minskning med 190 tkr 
jämfört med 2015.

DRIFTKOSTNAD LOKALER (tkr)

Den totala kostnaden för driften av både externa 
och interna lokaler uppgick till 40 523 tkr under 
2016.

MAX LOKALKOSTNAD
Lokalkostnaden för kommunala verksamhets-
lokaler per kvm ska vara högst 750 kr. Årets 
utfall blev 705 kr.

PARKERINGSPLATSER
Kommunen ska tillhandahålla parkeringsplat-
ser med rimliga gångavstånd till samhällskär-
norna. 
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MÅLSÄTTNING

Fastigheterna ska skötas på ett sådant sätt att kapitalförstöring 
undviks. 
 Gång- och cykelvägar eftersträvas där trafiksituationen kräver 
det. Gatubelysningen ska vara ändamålsenlig och därmed öka 
trafiksäkerheten och tryggheten med prioritering av oskyddade 
trafikanter. Belysningen ska vara miljövänlig och lågenergiför-
brukande.
 Kommunen ska tillhandahålla parkeringsplatser med rimliga 
gångavstånd till samhällskärnorna. 
 Minst tre badplatser som är tillgänglighetsanpassade för 
funktionshindrade ska finnas i Tanums kommun. 

MÅLUPPFYLLELSE

Under högsäsong kan det vara bekymmer med parkering i fram-
förallt Grebbestad.
 Verksamhetens målsättning för fastighetsunderhåll bedöms 
vara delvis uppfyllt eftersom underhållet i vissa delar är eftersatt.
 Tillgänglighetsanpassade badplatser finns på följande platser: 
Edsvik, TanumStrand och Fjällbacka.

KUNDNÖJDHET FASTIGHET 
I en enkät uppger hyresgästerna i kommu-
nala verksamhetslokaler en kundnöjdhet på 
4,7 (skala 1-5).
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