
 

 Protokoll 1 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Tekniska nämnden 2021-02-18 TN 2021/0001-200 

    
 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2021-02-18 
Tillkännagivet från och med 2021-02-23 
Tillkännagivet till och med 2021-03-17 
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede 
  
Underskrift  

 Kathrine Kahlman 
  
 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan och distans, kl 08.30–13.15 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Karin Görfelt, VA-ingenjör, § 12-13 

Lennart Hedin, VA-chef, § 11 
Kathrine Kahlman, Nämndsekreterare 
Lennart Kollin, VA-ingenjör, § 14-16 
Pater Lago, Fastighetschef, § 9 
Harriet Larsåsen, Trafikingenjör, § 17-20 
Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef 
Ulrika Olsson, Förvaltningsekonom, § 3-8 
Victor Sköld, Fastighetsingenjör, § 10 
Lis Källström, Teknikansvarig 

Justeringens plats och tid 2021-02-22 
Paragrafer 1–22 
  
Sekreterare  

 Kathrine Kahlman 
  
Ordförande  

 Alf Johansson 
  
Justerare  

 Ann-Christin Antonsson 
  



 

 Tanums kommun Protokoll 2 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Tekniska nämnden 2021-02-18 TN 2021/0001-200 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutande ledamöter Alf Johansson, Ordförande (M) 
Oskar Josefsson, 1:e vice ordförande (S), Deltar på distans 
 
Benny Svensson, 2:e vice ordförande (L), Deltar på distans 
Lisbeth Hansson (M), Deltar på distans 
Lars-Erik Johansson (M), Deltar på distans 
Lars Olrog (C), Deltar på distans 
Michael Gustafsson (C), Deltar på distans 
Jan Andersson (S), Deltar på distans 
Ann-Christin Antonsson (S), Deltar på distans 
Siv Bergström (V), Deltar på distans 
Rolf Trohne (SD), Deltar på distans 

  
Ersättare Lars Johansson (M), ersättare, Deltar på distans 

Andreas Brage (C), ersättare, Deltar på distans 
Christian Haneson (L), ersättare, Deltar på distans, deltar till och med 
§ 9 
Gisela Thureskog (S), ersättare, Deltar på distans 
Lars-Erik Borg (SD), ersättare, Deltar på distans 

  



 

 Tanums kommun Protokoll 3 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Tekniska nämnden 2021-02-18 TN 2021/0001-200 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 
Ärende Sida 
Val av justeringsman 4 

Kallelse med dagordning 5 

Bokslut 2020 6 

Internbudget 2021 7 

Fördelning investeringar 2021 8 

Slutredovisning investeringsprojekt löpande anslag 9 

Slutredovisning investeringsprojekt löpande anslag barn- och utbildningsnämnden samt 
omsorgsnämnden 10 

Besluts- och behörighetsattestanter samt behörighet att öppna anbud 2021 11 

Medborgarförslag om uppsättande av fler papperskorgar i Tanumshede 12 

Redovisning av investeringsprojekt fastighetsavdelningen 2021 13 

Redovisning av investeringsprojekt VA-avdelningen 2021 14 

Hygieniseringsanläggning på Orrekläpp, Bergslycke 1:3 15 

Omhändertagande av slam från kommunala avloppsreningsverk 16 

Övertagande av VA-anläggning mellan Krossekärr och Grönemad, Kuseröd 1:145 med flera 17 

Övertagande av VA-anläggning Anneberg, Tanums-Gissleröd 1:6 med flera 18 

Kommunalt övertagande av VA-anläggning som anläggs till Tanums-Rörvik 1:233-1:243,  
avstyckningar från Tanums-Rörvik 1:232 19 

Lokala trafikföreskrifter på Affärsvägen i Tanumshede 21 

Införande av parkeringsavgifter i Tanums kommun 22 

Justering av tättbebyggt område i Fjällbacka 24 

Justering av tättbebyggt område i Krossekärr, Grönemad, Sövall, Kuseröd och Ulmekärrsand 26 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 28 

Information och meddelanden till tekniska nämnden 2021 29 



 

 Tanums kommun Protokoll 4 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

TN § 1  

Val av justeringsman 

Sammanfattning av ärendet 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Christine 
Antonsson (S)  



 

 Tanums kommun Protokoll 5 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 2  
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Sammanfattning av ärendet 
Kallelsen med dagordning godkänns.  
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Bokslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exklusive VA, 
renhållning och vindkraft) redovisar ett överskott med 1 754 tkr. 
  
VA-verksamheten redovisar, innan man har ianspråktagit medel från 
resultatfonden, ett underskott på 2 881 tkr. 
  
Vindkraften redovisar ett underskott med 475 tkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Bilaga, Bokslut 2020 

Yrkanden 
Benny Svensson (L), Oskar Josefsson (S) och Lars Olrog (C) yrkar bifall till 
beredningsförslaget. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att godkänna bilagda bokslut för 2020, samt  
att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Förvaltningschef, Sten-Anders Olsson 2021-02-18 

Bilaga TN 
2021-02-18 §3
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Tekniska nämnden bokslut 2020 
Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden ansvarar för 
drift, underhåll och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, 
badplatser, vandringsleder och grönområden. Nämnden ansvar också för 
parkeringsverksamhet inklusive beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och 
nytto- och boendeparkeringstillstånd. 

Vidare ansvarar nämnden också för drift, underhåll och investeringar av allmänna 
vattentjänster.  

Dessutom ansvarar nämnden för avfallshantering och renhållning. Den är helt 
avgiftsfinansierad och verksamhetsansvaret har överlåtits på det kommunala bolaget Rambo 
som ägs gemensamt utav Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. 

Belopp tkr Budget 2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018
Intäkter 163 213    165 965     162 514     156 516     
Justering intäkter/VA resultatfond 1 951        2 881         1 032         94              
Kostnader 133 438 -   135 550 -    129 702 -    120 192 -    
Kapitalkostnader 65 865 -     66 041 -      66 416 -      66 280 -      
Verksamhetsresultat 34 139 -     32 745 -      32 572 -      29 862 -      

Finansiella poster 2 379        2 336         3 251         4 304         
Resultat 31 760 -     30 409 -      29 321 -      25 558 -      

Kommunbidrag 31 688      31 688       29 677       27 913       
Förändring eget kapital 72 -            1 279         356            2 355         
- varav skattefinansierat -             1 754         370            537            
- varav resultatfond VA 2 881 -        1 032 -        94 -             
- varav vindkraft 475 -           71              910            
Balanserat resultat 4 768         3 489         4 431         
- varav skattefinansierat* 6 461         4 707         5 720         
- varav vindkraft 1 693 -        1 218 -        1 289 -        
Balanserat resultatfond VA 9 743         12 624       13 656       

Bruttoinvesteringar 141 256     144 326     87 963       
Personalkostnader 37 984       34 635       31 498        
*siffrorna 2019 och 2018 har justerats på grund av flytt av kart/mät till mbn 2020. Påverkar 
inte det balanserade resultatet. 

Ekonomisk analys 
Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott. Överskottet beror främst på högre intäkterna 
inom fastighetsavdelningen som beror på tillkommande ytor samt fler sålda tjänster för 
beställningar från hyresgäster som inte ingår i grundhyran. Tack vare den milda vintern 
redovisar även parkavdelningen ett överskott då snöröjningen har varit minimal. Gata och 
trafik redovisar ett underskott som delvis beror på högre kostnader för underhåll av 
kommunens gator och gatubelysning. Även intäkterna är lägre då fakturering av upplåtelse 
allmän platsmark uteblivitet 2020 på grund av pandemin.  
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VA-avdelningen redovisar ett sämre resultat än budget. Fler underhållsåtgärder har ökat 
kostnaderna för mindre entreprenadarbeten och inköp av material. Inköp av 
kemikalieprodukter är också högre främst på grund av driftsättning av det nya vattenverket 
parallellt med det gamla vattenverket. Dessutom har den biologiska fosforreningen på 
Bodalen inte fungerat som den ska och man har därför stöd-doserat med kemikalier. Även 
Tanumshedes reningsverk har haft en större belastning än tidigare och har man behövt dosera 
mer kemikalier. 
 
För de skattefinansierade verksamheterna har kostnaderna ökat inom park och gata/trafik. 
Ökningen inom park beror på Coronarelaterade kostnader: kostnader för tillsyn och skötsel 
under sommaren, fler offentliga toaletter och utökad bemanning. Gata har gjort mer underhåll 
på både gatunätet och gatubelysningen. Dessutom har skötsel av kommunens skog kostat mer 
i år.  
 
I jämförelse med tidigare år har både kostnaderna och intäkterna ökat för VA. 
Intäktsökningen beror på fler abonnenter. Kostnadsökningen hör samman med utökad 
bemanning som också resulterat i fler underhållsåtgärder på ledningsnätet. Därutöver har 
kostnaderna för hantering av slammet från reningsverken ökat på grund av ändrad rutin. 
Dessutom har kemikaliekostnaderna ökat.  
 
Vindkraften redovisar ett underskott. Produktion har varit högre än budgeterat men priset har 
däremot varit lägre. I början av året kollapsade elpriserna i det mycket milda, våta och blåsiga 
vädret. Det milda vädret höll i sig och för helåret snittade den nordiska temperaturen 1,78 
grader över säsongsnormalen. Efterfrågan på el var lägre än normalt samtidigt var 
produktionen mycket god med produktionsrekord i vindkraften och friska tillrinningar till 
vattenkraftverkens magasin. Spotpriset på elcertifikat tappade från 48 kronor till 2 kronor. De 
stora volymerna vindkraftsproduktion som byggs och driftsätts har skapat ett överutbud av 
elcertifikat. 

Verksamhetsberättelse 
Vatten och avlopp 
Under 2020 har VA-verksamheten i Tanums kommun uppfyllt sin viktiga funktion med att 
vara en grundsten för människors hälsa inom kommunens samhällen. Detta genom att leverera 
ett rent och kontrollerat dricksvatten samt omhänderta och rena avloppsvattnet från hushåll 
och verksamheter, och på så sätt hindra smittspridning. Verksamheten har bidragit till 
samhällsutvecklingen bland annat genom att delta i kommunens övergripande VA-planering 
och hushållning med resurser. 

Kommunen har tio avloppsreningsverk. Vid de reningsverk som ligger vid kusten ökar 
belastningen markant under sommarperioden. Merparten av verken har marginaler för att ta 
emot denna belastning, men vid några av verken är belastningen nära den maximala 
tillståndsgivna belastningen. Vid Gerlesborgs reningsverk pågår den sista av tre etapper för att 
förbättra reningsprocessen. Vid Resö reningsverk pågår ombyggnad och slutförs i början av 
2021. Parallellt pågår ansökan om nya försiktighetsmått (villkor) för att få ansluta fler 
abonnenter på Resö. 

Reningsresultatet har under året som helhet varit bra. Vid Hamburgsunds och Gerlesborgs 
reningsverk, där ombyggnader genomförts, syns en tydlig förbättring på reningsresultatet. 
Flera av reningsverken har numera viss kväverening, i större eller mindre omfattning. 
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Hamburgsunds reningsverk genomgick en ombyggnad under vintern 2019/2020 för att 
uppfylla nya, strängare krav, bland annat gällande kväverening. Funktionen vid verket ska 
under 2021 utvärderas för att se om de åtgärderna räcker även för att säkerställa 
fosforreningen. För Tanumshedes reningsverk har kommunen lämnat in en tillståndsansökan 
för ombyggnad av befintlig process, eftersom den nuvarande processen har fungerat sämre de 
senaste åren. Tillståndsansökan gäller också utökning av kapaciteten för att möjliggöra fler 
anslutningar.  

Vattenverket i Tanumshede har byggts ut för att hantera kommande anslutningar till VA-
nätet. Antalet abonnenter har ökat med runt tre procent varje år de senaste åren vilket betyder 
att VA-nätet har byggts ut kraftigt. Anslutning av omvandlingsområden kräver mycket 
personella resurser för att genomföra. Kraven på reningsverken ökar vilket gör att verken 
också har blivit mycket mer komplexa att hantera processmässigt. Det är även större krav på 
uppföljning, utredningar och planer från bland annat länsstyrelsen.  Behovet av och utförande 
av underhållsarbete på ledningsnätet har även det ökat. Sammantaget medför detta att 
personalstyrkan har utökats och att ytterligare förstärkning krävs framöver. Ändrad hantering 
av slam från reningsverken har medfört ökade kostnader. 

Teknisk service 
Fastighetsavdelningen förvaltar 87 255 m². Under året har en fastighet övergått till Tanums 
Hamnar, Norra Magasinet i Havstenssund. På uppdrag från kommunstyrelsen planerar och 
utför fastighetsavdelningen rivningar av kommunägda fastigheter. I år har en fastighet på 
Postvägen i Tanumshede samt ”Rosa Villan” i Tanumshede rivits. Under hösten 2020 har 
rivningsarbeten utförts av tidigare byggnationer vid f.d. Thoréns mekaniska i Fjällbacka, detta 
för att möjliggöra byggnation av i första hand en förskola, eller annan lämplig samhällsservice 
på fastigheten. I den förvaltade ytan ingår inte externt inhyrda lokaler. Under 2020 har man 
utökat externt inhyrda lokaler med 1 895 m², moduler till förskolor samt ersättningslokaler vid 
Hamburgsundskolan och administrationslokaler. 

En förstudie om hur kostenheten- och skolverksamhetens behov kan komma att uppfyllas med 
alternativa byggnationer vid Hamburgsundskolan presenterades under hösten 2020. 
Det framtagna förslaget från förstudien innehåller en renovering och ombyggnation av 
byggnadsdel A, B, C, som anpassas för att innehålla verksamhetslokaler för fritids- och 
skolverksamhet, och att storkök och matsal flyttas till en ny D-byggnad som uppförs i två 
våningsplan med undervisningslokaler för åk F-6. Beslut har fattats av beställande nämnder 
för fortsatt projektering i linje med den presenterade förstudien. 

Även i Fjällbacka och Rabbalshede har det installerats skolmoduler för att snabbt öka antalet 
förskoleplatser då kommunen växer med fler barnkullar. I Fjällbacka placerades 17 moduler 
som idag rymmer tre avdelningar tillsammans med mottagningskök och personalrum. 
Rabbalshedeetablering består av 12 moduler, ett något enklare mottagningskök och 
personalrum. Här ryms idag två avdelningar. Både i Fjällbacka och Rabbalshede har man 
satsat på en fin utemiljö för barnen med flertalet nya lekutrustningar, sandlådor etcetera vilket 
varit väldigt uppskattat. Byggnationen av nya förskolor är fortsatt i ett tidigt stadium där man 
tittar på lämpliga fastigheter. I Fjällbacka läggs mest fokus förnärvarande där tänkt mark 
behöver saneras för att uppnå de krav som ställs för att kunna placera en förskola där. 

De strategiska uppdragen tar allt mer resurser i anspråk för fastighetsavdelningen. Under 
hösten har det varit ett stort fokus på lokalförsörjningsplanen. Planen kartlägger kommunen 
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lokalbehov på både kort och långsikt. Samverkan med övriga förvaltningar som har 
lokalbehov har varit intensivt. Planen är ett ”levande” dokument som kommer att uppdateras 
två gånger om året och det är viktigt att det finns tillgängliga resurser avsatta för detta arbete 
på alla involverade förvaltningar. Därutöver har avdelningen tillsammans med barn-och 
utbildningsförvaltningen arbetat i projektform för att utföra förstudier för nya förskolor i 
Fjällbacka och Bullaren. I Fjällbacka har man inriktat sig på en fastighet och arbetet har 
övergått i projekteringsfas. Både lokalförsörjningsplanen och förstudieförskolor har inneburit 
ett ökat deltagande i framtagandet av detaljplaner.  

Uppdragen inom parkavdelningen har utökats de senaste åren utan finansiering. Kommunala 
lekplatser byggts om till stora moderna lekplatser med fler lekredskap och oftast med 
grillplats. Efter ett medborgarförslag har en lekplats tillkommit på Resö. Modullösningen till 
förskolorna innebär fler lekplatser för parkavdelningen.  Det finns nu 47 stycken lekplatser 
som ska ha tillsyn och underhållas samt årliga besiktningar. En sorteringstrumma till Avanten 
har införskaffats som används till luckring, borttagning av rötter och ogräs i fallskyddssanden 
på kommunala lekplatser. En stor ekonomisk besparing att utföra detta i egen regi. Bygglov 
för ett grillhus vid lekplatsen på Vinbäck har beviljats och kommer att placeras ut under 2021. 
Om det är möjlig så är tanken att varje samhälle ska få en grillplats i närheten av en lekplats.  

Antalet kommunala badplatser har utökas med två där en badplats tidigare sköttes av Tanums 
Hamnar. Parkavdelningen har renoverat hopptorn och upprustat flytbryggor vid badplatsen i 
Grebbestad samt badhytter och hopptorn på Badholmen. Vid Grönemads badplats har det 
byggts en ny tillgänglighetsanpassad toalettbyggnad.  

Arbetet vid vandringsleder och motionsspår i kommunen är omfattande. I år har bland annat 
renoveringen av trädäcket vid Siljevi motionsspår genomförts. Vid elljusspåret i 
Hamburgsund har spåret fått nytt underlag.   Ny sträckning av   Kuststigen i Fjällbacka samt 
leden till Admundshatt. Ledmarkeringar på Bohusleden har setts över. En ny eldstad har 
installerats vid Nordnäs vindskydd på Bohusleden. Vid Ranebo har man installerat en ny 
värmepump samt internet med Wifi. Pandemin medförde också mycket merarbete med 
utplacering av bord/bänkar i våra grönområden som sedan stod i vägen när gräset skulle 
klippas, uppsättning av skyltar med mera. 

Lokalvården har sedan mitten av 2019 utförts av tre externa entreprenörer samt i egen regi. 
Uppfattningen är att beställarna av lokalvård är mer nöjda, antalet fel anmälningar har 
minskat. Samarbete fungerar bra med samtliga entreprenörer och våra beställningar 
genomförs till belåtenhet. Covid 19 har påverkat lokalvården genom nya föreskrifter att 
anpassa sig till och extra beställningar av våra verksamheter med extra och tätare städning. 
Både lokalvården i egen regi och våra entreprenörer har klarat utmaningen på ett mycket bra 
sätt. 

Även i sommar har systemet med p-skivor använts i Resö, Grebbestad, Fjällbacka och 
Hamburgsund. Införande av parkeringsavgifter skjuts fram till 2021. I år har avverkning skett 
av ett större område granskog i närheten av Vitlycke museum på grund av angrepp av 
barkborren. Planen är att det ska bli lövskog där. Antalet belysningspunkter har ökat med 21 
stycken under året. Även den belagda ytan parkering har ökat då en grusparkering vid Futura i 
Tanumshede har asfalterats.  
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Energirådgivning 
2020 blev ett mycket speciellt år i och med Corona-pandemin. Antalet rådgivningssamtal 
minskade med hälften, 72 stycken. Fortfarande är frågor om solcellsinstallation det som är 
vanligast. Inga hembesök eller andra publika aktiviteter efter den 13/3 -20. Under hösten 
startades en rådgivningskampanj med webb-utbildningar och ett webb-seminarie med Tone 
Beckestad riktat mot besöksnäringen.  

Med hjälp av statsbidrag har Tanums kommun även kunna erbjuda företag rådgivning med 
inriktning på hållbara transporter, ett samarbete mellan Tanum, Sotenäs och Strömstad. Under 
2020 ökade försäljningen av laddbara bilar vilket lett till ett stort intresse kring laddbara 
fordon och laddplatser. Projektet Vintercyklist är igång liksom Cykelvänlig arbetsplats. 
Webbseminarium har anordnats på temat laddbara fordon och laddinfrastruktur. 
Coronaanpassad mobil cykelverkstad har erbjudits medborgarna. Samarbetet med Strömstads 
Hållbarhetsvecka var mycket lyckat med ett stort antal deltagande på digitala föreläsningar 
och träffar. Företag har i första hand erbjudits rådgivning på distans. Denna rådgivning 
upphör 2021. 

 

Vindkraft 
Att satsa på vindkraft är ett led i arbetet med att öka användningen av förnybar energi och 
därigenom minska användningen av fossila bränslen. Vinden är en gratis och oändlig 
energikälla. Den är billig i drift eftersom omkostnaderna är låga. När vindkraftverken väl är 
byggda har vindkraften lägst rörliga kostnader av alla produktionsslag. Vindkraftverk som är 
placerade på land har liten påverkan på den biologiska mångfalden. I drift ger vindkraftverket 
inga restprodukter som behöver tas om hand. Initialt kritiserades vindkraftens effektkapacitet 
och dess möjligheter att fungera som en pålitlig energikälla. Stora teknologiska framsteg har 
dock medfört att dagens vindkraftsturbiner är både kraftfullare och effektivare än tidigare 
årgångar. Energi från vindkraftverk går inte att lagra, och vi kan ju inte påverka när, var och 
hur det blåser. Därför måste det finnas flera energikällor, så att det finns el även när det är 
vindstilla. 

För att rotorbladen ska börja snurra måste det blåsa minst fyra sekundmeter. Börjar det blåsa 
för mycket – mer än 25 sekundmeter – stängs vindkraftverken av för att förhindra slitage. 
Bäst är det vid ungefär 13 sekundmeter, då har vindkraftverket sin maxkapacitet. I Sverige 
finns över 3 000 vindkraftverk som tillsammans genererar cirka tolv procent av den energi vi 
använder på ett år. 

  



Sida 8 av 23 
 

Investeringar 
Vatten och avlopp 
Vattenverket har byggts ut för att möta det ökade behovet av vattenförsörjning nu och i 
framtiden. Med utbyggnaden av vattenverket har produktionskapaciteten fördubblats. Det 
finns dock kapacitetsbegränsningar i ledningsnätet, främst på råvattenledningarna. Det nya 
vattenverket sattes i produktion under juni månad. Intrimning av verket pågår fortfarande. 

Utloppsledningen i Grebbestad från Bodalsverket har förlängts efter krav från länsstyrelsen 
och arbetet slutfördes i maj.  Projektet med att överföra Fjällbackas avloppsvatten till 
Bodalens reningsverk pågår. Arbetet är indelat i tre etapper och den första etappen är nya 
överföringsledningar mellan Kämpersvik och Fjällbacka. Efter det återstår ledningar mellan 
Fjällbacka kaj och reningsverket och till sist ombyggnad av Fjällbacka reningsverk till en 
pumpstation. Projektet beräknas vara klart under 2023.  

Utbyggnad av VA i området Skärholmen, Gerlesborg, är klart. Projektering av utbyggnad av 
verksamhetsområde i Långsjö pågår. Utbyggnaden innebär anslutning av cirka 110 stycken 
fastigheter. Området har idag en otillfredsställande VA-lösning vilket behöver åtgärdas ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  
 
Ett flertal om- och utbyggnader har dels utförts och vissa pågår på våra reningsverk såsom 
Gerlesborg, Resö, Tanumshede och Hamburgsund för att möta högre krav på rening samt 
kunna ansluta fler abonnenter. 

En rad andra projekt pågår också med löpande investeringar. Som exempel kan nämnas 
åtgärder som installation av UV-aggregat i Lunnemyrens tryckstegring, vilken förbättrar 
vattenkvaliteten på nätet. Byte till mer energieffektivare pumpar i ett flertal avloppspump- och 
tryckstegringsstationer. Minskning av tillskottsvatten i spillvattennätet i och med omläggning 
av äldre ledningsnät. 

Teknisk service 
Underhållsinsatser på verksamhetslokaler om nästan tio miljoner har utförts 2020. Vid 
Östanvind har en äldre fliseldningsanläggning med oljepanna som spets, ersatts med 
bergvärme med värmepumpar och elpanna som spets. Byte av två ventilationsaggregat till 
moderna närvaro- och koldioxid styrda system med vätskebatteri som fjärrvärmen förser med 
energi har skett vid Barnkullen 3 (Hedeskolan). Åtgärder har även utförts med att tillskapa 
fler utrymningsvägar från två våningsplan vid Tanumskolans äldsta byggnadsdel, i samband 
med detta har även tillgänglighetsanpassningar utförts vid träslöjdssalen i samma 
byggnadsdel. Därtill vid Rabbalshede skola har byte av ventilationsaggregat och ny 
värmepump skett. Bytet av ventilationsaggregat innebar även byggåtgärder för tillskapande av 
nytt ventilationsrum. Dessutom har två duschutrymmen i idrottshallen vid 
Hamburgsundskolan renoverats och tillgänglighetsanpassat. 

En ny toalett vid Grönemads badplats har byggts under 2020. Lekplatser i Tanumshede och 
Resö har rustats upp. Vid kommunala badplatser har förbättringsåtgärder gjorts vid följande 
platser Grebbestad, Grunnevann och Hamneholmen. Vid Östanvinds äldreboende har en av 
innergårdarna som varit vattensjuk och haft problem med sättningar i mark, byggts om och 
utformats tillsammans med verksamheten för att öka trivsel, och tillgänglighet för de boende 
med hårdgjorda promenadstråk och större utvändiga gemensamhetsutrymmen. 
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Lundens Naturförskola har genomgått en totalrenovering i etapper där vårens fokus låg på att 
energieffektivisera byggnaden med ny vattenburen värmeanläggning och nytt 
ventilationssystem med värmeåtervinning. Dessutom har man bytt ut alla fönster och klätt om 
stora delar av huset med ny fasad. Vinden har tilläggs isoleras med lösull. På utsidan har man 
dränerat runt delar av fastigheten, lagt nytt gräs, asfalterat gångvägar samt fräschat upp 
utemiljön för barnen.  

Bygglov för nya förskoleavdelningar vid Ängens förskola har upphävds av länsstyrelsen. 
Beslutet är överklagat och fortfarande under prövning. Samtidigt pågår ett planarbete för 
området. Arbetet med att tillskapa modulbyggnader som ersättningslokaler för 
förskoleverksamheten pågår. 

Projektet med ombyggnation av Hedegårdens äldre byggnadsdelar, som beräknas pågå under 
tre år från byggstart har avbrutits. Beslut har tagits att skjuta projektstart för att inte riskera 
spridning av covid19 till våra äldreboende. 

Utveckling av området vid Grebbestad badplats fortsatte genom färdigställandet av 
strandpromenaden. Projektet har rönt mycket stor uppskattning och det är ett stort intresse att 
solbada och strosa från både invånare och besökare. 

Uppdatering av den kommunala gatubelysningen har skett i Fjällbacka vid Ingrid 
Bergmanstorg, Tage Wikströms gata i Grebbestad har försetts med åtta stycken 
belysningspunkter samt återvinningsstationen vid kyrkan har fått belysning. Planerat 
underhåll av kommunala gator och parkeringar har skett i bland annat följande samhällen 
2020: Tanumshede – Skogshuggarvägen, Grebbestad – Storgatan.  Samt följande parkeringar 
har asfalterats: återvinningstationen vid kyrkan i Tanumshede, infartsparkeringen Fjällbacka, 
och grusparkering vid Futura. 

Ombyggnationen av Affärsvägen är färdigställd och centrum öppnades upp igen till semestern 
och likaså utbyggnaden av långtidsparkeringen vid Repslagargatan i Grebbestad som 
öppnades inför midsommar. 
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Uppföljning mål och kvalitetsgarantier 
För ytterligare information se bilaga uppföljning av mål och kvalitetsgarantier. 

Prioriterade verksamhetsmål 

Lokaler 

Helt uppfyllt. 

Vatten och avlopp 

Helt uppfyllt. 

Miljö 

I hög grad uppfyllt. 

 

Övriga verksamhetsmål 

Anläggningar 

Helt uppfyllt. 

Offentlig miljö 

Delvis uppfyllt. 

Gator och Trafik 

Helt uppfyllt. 

 

Kvalitetsgarantier 

VA – helt uppfyllt 

Fastighet – helt uppfyllt 

Gator och Trafik – i hög grad uppfyllda 

Tekniska nämndens specifika mål för vatten och avlopp 

Delvis uppfyllt 
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Ekonomisk analys 
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
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 61 496    62 691    60 817    59 757    
Justering intäkter/VA 
resultatfond 1 951      2 881      1 032      94           
Kostnader 37 947 -   39 372 -   36 818 -   33 104 -   
Kapitalkostnader 28 041 -   28 905 -   28 264 -   30 627 -   
Verksamhetsresultat 2 541 -     2 705 -     3 233 -     3 880 -     

Finansiella poster 2 541      2 705      3 233      3 880      
Resultat -          -          -          -          

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

Vatten och avlopp 
VA-avdelningen redovisar ett sämre resultat än budget. Fler underhållsåtgärder har ökat 
kostnaderna för mindre entreprenadarbeten och inköp av material. Inköp av 
kemikalieprodukter är högre än budget. Detta främst på grund av driftsättning av det nya 
vattenverket parallellt med det gamla vattenverket. Dessutom har den biologiska 
fosforreningen på Bodalen inte fungerat som den ska och man har därför stöd-doserat med 
kemikalier. Tanumshede har haft en större belastning än tidigare därav har man behövt dosera 
mer kemikalier. 
Avvikelser på intäkter och kapitalkostnader beror på ändrade redovisningsprinciper gällande 
övertagande av VA-anläggningar. 
 
I jämförelse med tidigare år har både kostnaderna och intäkterna ökat. Intäktsökningen beror 
på fler abonnenter. Kostnadsökningen hör samman med utökad bemanning som också 
resulterat i fler underhållsåtgärder på ledningsnätet. På grund av ändrad hantering av slam 
från reningsverken har kostnaden ökat. Dessutom har kemikaliekostnaderna ökat.  
 
Anslutningsavgifter totalt innan periodisering 

Budget 2020 2020 2019 2018
Anslutningsintäkter 9 000         14 793  7 160    12 346        
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Fastighet 
Fastighetsavdelningens enhet för lokaler har med fokus på effektivt lokalutnyttjande och 
långsiktig kommunnytta, det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och 
avveckling av lokaler till kommunens olika verksamheter. Parkenheten ansvarar för skötsel 
och underhåll av kommunens grönytor, parker, lekplatser, badplatser, vandringsleder, 
motionsspår, besöksmål samt samhällsstäd. Dessutom ingår tillsyn av kommunens offentliga 
toaletter och återvinningsstationer samt vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. 
 

Belopp tkr
Budget 

2020 Bokslut 2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 92 335    94 785      92 967  86 336  
Kostnader 79 035 -   79 274 -     78 591 - 73 441 - 
Kapitalkostnader 29 815 -   29 220 -     29 624 - 27 415 - 
Resultat 16 515 -   13 709 -     15 248 - 14 520 - 

Kommunbidrag 16 515    16 515      14 740  14 075  
Förändring eget kapital -          2 806        508 -      445 -       
 
 
Lokaler 
Lokaler har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning (anskaffning och 
avveckling av lokaler). 

Belopp tkr
Budget 

2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 70 353    72 427    71 331  68 352  
Kostnader 44 125 -   44 397 -   44 505 - 43 785 - 
Kapitalkostnader 28 379 -   27 909 -   28 180 - 26 268 - 
Resultat 2 151 -     121         1 354 -   1 701 -   

Kommunbidrag 2 151      2 151      1 941    1 832    
Förändring eget kapital -          2 272      587       131        

Ekonomisk analys 
Intäkterna är högre än budgeterade och beror på tillkommande ytor samt fler sålda tjänster för 
beställningar från hyresgäster som inte ingår i grundhyran. Kostnaderna följer budget.  
 
Jämfört med 2019 har intäkterna ökat. Ökningen beror främst på tillkommande ytor. 
Driftkostnaderna har varit lägre och det beror på minskad bemanning. 
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Park 
Yttre miljö 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. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 4 967      5 353    5 234    5 539    
Kostnader 18 761 -   18 688 - 18 197 - 17 738 - 
Resultat 13 794 -   13 335 - 12 963 - 12 199 - 

Kommunbidrag 13 794    13 794  12 163  11 627  
Förändring eget kapital -          459       800 -      572 -       

Ekonomisk analys 
Parkavdelningen redovisar ett överskott som beror på lägre kostnader för snöröjningen. 
Kostnaderna för snöröjningen är cirka 700 tkr lägre än budgeterat. Däremot är kostnaderna för 
köp av städtjänster (400 tkr), personal (100 tkr), förbrukningsmaterial (150 tkr) och underhåll 
(200 tkr) högre. Intäkterna är också högre än budgeterat och beror främst på försäljning av 
inventarier på auktion (200 tkr). 
 
På grund av Covid-19 har avdelningen haft extra kostnader på 535 tkr: fler offentliga toaletter 
samt utökad bemanning för extra tillsyn av badplatser. Den utökade bemanningen fortsatte 
efter högsäsong för att arbeta ikapp uppgifter som inte blivit hanterade under högsäsong på 
grund av fokus på Covid-19. 
 
Jämfört med tidigare är intäkterna i stort sett oförändrade och kostnaderna har ökat. 
Kostnadsökningen är till största delen relaterad till Corona-åtgärder. 
 
 

Administration fastighet 
Administration fastighet sköter bland annat interhyresdebitering, skriver avtal med externa 
hyresvärdar samt hanterar leverantörsfakturorna för tekniska förvaltningen förutom vatten och 
avlopp.  

Belopp tkr
Budget 

2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 4 692      4 737  4 128    3 689    
Kostnader 5 262 -     5 231 - 5 060 -   4 305 -   
Resultat 570 -        494 -    932 -      616 -      

Kommunbidrag 570         570     636       616       
Förändring eget kapital -          76       296 -      -         

Ekonomisk analys 
Administration fastighet redovisar ett överskott som beror på en kombination av lägre 
kostnader och högre intäkter.  
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Lokalvård 
Fastighet har ansvar för lokalvård i kommunala fastigheter. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 12 323    12 268  12 273  8 756    
Kostnader 12 323 -   12 268 - 12 273 - 8 756 -   
Resultat -          -         -         -        

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

Ekonomisk analys 
Lokalvården redovisar kostnader som stämmer överens med budget.  
 
 

Gator och trafik 
Gator och trafik arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 1 005      753       1 313    1 306    
Kostnader 7 848 -     8 796 -   6 998 -   6 899 -   
Kapitalkostnader 6 449 -     6 480 -   6 865 -   6 576 -   
Resultat 13 292 -   14 523 - 12 550 - 12 169 - 

Kommunbidrag 13 292    13 292  13 724  12 664  
Förändring eget kapital -          1 231 -   1 174    495        

 
Ekonomisk analys 
Gata och trafik redovisar ett underskott. Intäktsavvikelsen beror på lägre intäkter från 
parkeringsövervakning samt beslut att inte fakturera för upplåtelse av allmän platsmark. 
Kostnaderna för underhåll av gator och gatubelysningen har varit högre än budgeterat. 
Kostnader av engångskaraktär belastar även årets resultat. Parkeringsövervakningen genererar 
normalt sett ett överskott. 2020 utökades parkeringsövervakningen medans intäkterna var 
lägre än normalt vilket gjorde att parkeringsövervakningen redovisar en nettokostnad. 
 
I jämförelse med föregående år har intäkterna minskat. Intäktsminskningen beror på samma 
anledning som budgetavvikelsen. Kostnaderna har ökat och det beror på fler 
underhållsåtgärder på gatunätet och gatubelysningen samt kostnader av engångskaraktär. 
 
Förvaltning av kommunens skog har 2020 både genererat mer intäkter och högre kostnader än 
föregående år.  De senaste tre åren har förvaltningen av skogen redovisat mindre underskott. 
Skötsel av samhällsnära skogsområden genererar oftast inga eller mycket låga intäkter.   
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Förvaltningsadministration 

Belopp tkr Budget 2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 5 480        5 049      4 322    4 090    
Kostnader 7 361 -       6 880 -     5 843 -   5 320 -   
Resultat 1 881 -       1 831 -     1 521 -   1 230 -   

Kommunbidrag 1 881        1 881      1 212    1 174    
Förändring eget kapital -             50           309 -      56 -         

Ekonomisk analys 
Förvaltningsadministration visar ett mindre överskott. Både intäkter och kostnader är lägre än 
budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre bemanning på grund av föräldraledighet. 
 
Kostnadsökningen beror på utökning med en projektingenjör samt mindre bemanning 2019 på 
grund av frånvaro. Intäktsökningen beror på samma anledningar som kostnadsökningen. 
 
Vindkraft 

Belopp tkr Budget 2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 2 171        1 961   2 409   2 960   
Vindkraftspremie -        -        1 395   
Kostnader 1 045 -       1 029 -  1 107 -  1 119 -  
Kapitalkostnader 1 198 -       1 198 -  1 208 -  1 219 -  
Verksamhets resultat 72 -            266 -     94        2 017   

Finansiella poster -             209 -     23 -       288      
Kommunbidrag -             -        -        -        
Förändring eget kapital 72 -            475 -     71        2 305    
 
Ekonomisk analys 
I början av året kollapsade elpriserna i det mycket milda, våta och blåsiga vädret. Januari kom 
att bli årets mildaste månad med en temperatur 5,5 grader över säsongsnormalen. Det milda 
vädret höll i sig och för helåret snittade den nordiska temperaturen 1,78 grader över 
säsongsnormalen. Efterfrågan på el var lägre än normalt samtidigt var produktionen mycket 
god med produktionsrekord i vindkraften och friska tillrinningar till vattenkraftverkens 
magasin. Spotpriset på elcertifikat tappade från 48 kronor till 2 kronor. De stora volymerna 
vindkraftsproduktion som byggs och driftsätts har skapat ett överutbud av elcertifikat. Även 
om elcertifikatpriset fortsätter att föra en svag tillvaro så blir priset troligtvis inte negativt. Det 
låga priset, överutbudet och den kostsamma administrationen som krävs för att hålla systemet 
igång ökar sannolikheten för att systemet så småningom ersätts med någon annan lösning. 
 
Vindkraften redovisar ett underskott. Produktion har varit högre än budgeterat men priset har 
däremot varit lägre. Vid uppföljningen i oktober gjordes en bedömning att underskottet på 
produktionen skulle hamna på 100 tkr resultatet blev ett underskott på 266 tkr som beror på 
lågt pris i november och låg produktion i december. Nedskrivning av värdet på befintliga el-
certifikat påverkade sedan resultatet negativt med drygt 200 tkr som inte var med i prognosen.  
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Jämfört med förra året har både intäkterna och kostnaderna har minskat. Ersättningen för 
producerad el har minskat dessutom har värdet på el-certifikaten minskat. Det är kostnaderna 
för balanskraften som har minskat. Balanskraft är skillnaden mellan vad som faktiskt 
levererats och det som var planerat att leverera.  
 
Nämnd 

Belopp tkr
Budget 

2020
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Intäkter 726     726     686     672     
Kostnader 726 -    596 -    758 -    618 -    
Resultat -       130     72 -      54       

Kommunbidrag -       -       -       -       
Förändring eget kapital -       130     72 -      54        

Ekonomisk analys 
Nämnden redovisar ett överskott som beror på lägre kostnader. Färre deltagare på mötena 
samt kortare möten är anledningen till de lägre kostnaderna. 

Corona 
Kostnader för Corona uppgår till 616 tkr. Inom gata beräknas ett intäktsbortfall på totalt 400 
tkr på grund av ingen fakturering av upplåtelse allmän platsmark och mindre 
parkeringsavgifter.  

Under sommarmånaderna har man dubblat rengöringsintervallet för alla offentliga toaletter 
och utrustat dessa med alcogel. De har gjorts dagliga ronderingar på kommunala badplatser. 
Allmänna ytor har utrustat med extra sittplatser för att ge möjlighet till socialt avstånd. 

Tillgänglighet 
Renoverat och tillgänglighetsanpassat två duschutrymmen vid idrottshallen i Hamburgsund. 
Tillgänglighetsanpassningar har utförts vid träslöjdssalen i Tanumskolan. Dessutom har det 
installerats en hiss vid idrottshallen i Tanumshede. Hedeförskolan- tillgänglighetsanpassade 
entréer, nytt ljudabsorberande undertak i hela förskolan för att skapa en bättre ljudmiljö. 
Förbättrad tillgänglighet vid Östanvind efter åtgärderna vid innergården. Lisabackens förskola 
har i ett stort projekt tillgänglighetsanpassats både inomhus och utomhus. Bland annat har 
anpassad   och gångvägar skapats. Inomhus har trösklar och ramper anpassats. Samt 
byggnation av en tillgänglighetsanpassad toalett vid Grönemads badplats. Grebbestad 
strandpromenad klar, tillgängligt från Sportshopen genom hela samhället.  Affärsvägen är nu 
tillgänglighetsanpassad. Ledplattor för synskadade. Inga trottoarkanter eller andra kanter som 
hindrar någon från att förflytta sig fritt i gaturummet. 
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Framtid 
Vatten och avlopp  
Det kommer att vara fortsatt hårt tryck på anslutning av fastigheter och verksamheter till det 
kommunala VA-nätet. Detta medför att kapaciteten i VA-nätet måste byggas ut ytterligare. 
Det kommer även hårdare krav från tillsynsmyndigheten på bland annat kväverening på våra 
reningsverk vilket innebär stora investeringar för att möta dessa krav samt att det även ökar de 
kunskapsmässiga kraven på personalen för driftkörning av verken. Ledningsnätet är även 
ålderdomligt vilket gör att takten på förnyelse måste markant ökas. En stor utmaning är  
 
Lokaler 
Avdelningen kommer fortsatt att ha stort fokus på att följa beslutade investeringsprojekts 
genomförande. De större projekten som påbörjas under 2021 är ombyggnationen av 
Hamburgsund skolan, som kommer fortlöpa i etapper, och 
nybyggnation av en räddningstjänststation i Tanumshede. Även en ny ambulansstation 
planeras byggas på samma område som räddningsstationen. En ny förskola i Fjällbacka 
kommer att handlas upp genom SKR avtal för konceptförskolor. Även i Bullaren planeras för 
en ny förskola. En omfattande renovering av Krumeluren i Lur planeras för att skapa ett gott 
inneklimat för den kooperative förskolans barn och personal. För att förebygga tillfälliga 
lösningar uppdateras lokalförsörjningsplanen löpande och under 2021 med nya data. 
Ambitionen är att skapa en övergripande struktur för Tanums kommuns lokalförsörjning. 
 

Park 
Arbetet med att skapa nya fina lekplatser i vår kommun och att tillgänglighetsgöra våra 
badplatser fortsätter 2021. Uppdatering av kommunens villkor för snöröjning, 
områdesindelning samt upprätta tydligare samverkansavtal med entreprenörer planeras 
genomföras inför snösäsongen 2021/2022. 
 
Lokalvård 
Avtalet med entreprenörerna kommer att förlängas med två år i juli 2021. 
 
Gata och Trafik 
Det saknas enstaka belysningspunkter i våra samhällen som behöver åtgärdas. Därutöver kan 
vissa trygghetsåtgärder vara aktuella. Fortsatta satsningar på gång- och cykelvägar innebär 
bland annat ny belysning på sträckan Tanum – Grebbestad.  Långtidsparkeringar behöver 
tillskapas i både Fjällbacka och norra Grebbestad. Likaså finns behov av ytterligare en 
återvinningsstation i Grebbestad. Utmaningen är att finna lämpliga ytor. Väghållaransvaret i 
våra samhällen behöver utredas.?? Övertagande av ett antal vägar från Trafikverket är beslutat 
och avvaktas nu Regeringens beslut. Övertagandet innebär en stor volymökning vad gäller 
drift och underhåll. Likaså är ett antal detaljplaner under framtagande med föreslaget 
kommunalt huvudmannaskap för gator och parkmark. 
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Personal 
Personalstatistiken avser både tillsvidare- och visstidsanställd personal. Timanställd 
personal är inte med i statistiken.  

Antalet anställda på förvaltningen var vid mättillfället 65 medarbetare vilket visar på en 
ökning jämfört med föregående år vid samma tidpunkt, då det var 63 medarbetare.  

Förvaltningen har förstärkt organisationen med en ledningstekniker på VA och med 
anledning av att förvaltningen tagit över driften av Sparvallen har parkavdelningen 
förstärkts med en medarbetare för att sköta driften av den. I början av 2020 tillsattes även 
en ny fastighetschef på den då vakanta tjänsten. Tjänsten som Gata/GIS-chef har fortsatt 
varit vakant under året. En medarbetare har under året gått i pension och en medarbetare 
har slutat på egen begäran för att påbörja annat arbete inom kommunen. 

Förvaltningen genomförde vid årsskiftet 2019/2020 en omorganisation som innebar att 
karta/GIS och de två medarbetare som var anställda där flyttades till miljö- och 
byggnadsförvaltningens planavdelning.  

Andelen medarbetare med tillsvidareanställning uppgick vid mätperioden till 86 procent 
av de anställda på förvaltningen. Denna andel varierar mellan åren beroende på om man 
inom fastighetsavdelningen fortsatt har säsongsarbetare kvar vid mättidpunkten. Två av 
de visstidsanställda medarbetarna har BEA-anställningar som förlängs varje år. 

Heltidstjänster är en norm på förvaltningen men fyra medarbetare har avtal på en lägre 
sysselsättningsgrad än 100 procent, vilket vanligtvis är självvalt. Antalet årsarbetare 
beräknades till 63,4.  

Tekniska förvaltningen har till övervägande del manligt anställda. 72 procent av de 
anställda var vid mättidpunkten män och medelåldern på förvaltningen var 50,8 år. 
Förvaltningen har viss spridning i åldersstrukturen men endast en medarbetare var under 
30 år och klart flest medarbetare, 22 stycken var i åldersgruppen 56 - 67 år. 

Förvaltningens sjukfrånvaro uppgick för 2020 till 4,89 procent vilket är något högre 
jämfört med föregående år då sjukfrånvaron landade på 4,1 procent. Sjukfrånvaron i 
kommunen som helhet uppgick till 8,8 procent, vilket är en betydligt högre nivå är 
föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 5,98 procent. Främsta förklaringen till den 
höga sjukfrånvaron i kommunen som helhet är den pågående Coronapandemin och 
rekommendationen att medarbetare med minsta symtom ska vara hemma.  

Kommunens norm under pandemin har varit att de som har arbetsuppgifter som medger 
distansarbete ska arbeta på distans. Större delen av den administrativa personalen på 
förvaltningen har därför i huvudsak arbetat på distans sedan början av april.  

Förvaltningens högre sjukskrivningstal beror på, förutom pandemin, att fem medarbetare har 
varit långtidssjukskrivna, sjukskrivna mer än 59 dagar samt en något högre andel sjukfrånvaro 
på 15–59 dagar, 2,25 procent jämfört med 1,88 för 2019.  Långtidssjukfrånvaron är sannolikt 
föranledd av orsaker som arbetsplatsen inte kan råda över. Korttidsfrånvaron, upp till 14 
dagars sjukskrivning, uppgick till 2,64 procent. För kommunen som helhet uppgick denna 
korttidsfrånvaro till 4,01 procent. 

I kommunens hälsoplan finns målet att korttidssjukfrånvaron ska minska. Fokus ligger på 
att korttidsfrånvaron då långtidssjukfrånvaron ofta beror på omständigheter som 
arbetsplatsen har svårt att råda över. Kommunen har flera rutiner som ska stödja cheferna 
i arbetet med att sänka korttidsfrånvaron. 
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Som ett led i det hälsofrämjande arbetet har under året medarbetarna på fastighetsavdelningen 
erbjudits en hälsokontroll som genomförts av företagshälsovården.  

Åldersstrukturen hos personalgruppen innebär många pensionsavgångar kommande år 
vilket gör att det föreligger ett fortsatt rekryteringsbehov inom främst VA och i gruppen 
projektingenjörer även om VA har förstärkt och utökat med en ledningstekniker under 
året. Dessa yrkesgrupper är svårrekryterade så det kommer sannolikt innebära en 
utmaning att få kompetenta sökande till dessa befattningar.  

Inom det tekniska området finns många bristyrken och efterfrågan på dessa yrkesgrupper 
är stor i hela landet. Konkurrensen är även stor från privata marknaden som dessutom har 
ett betydligt högre löneläge än vad offentliga sektorn erbjuder.  

Arbetet med kompetensförsörjning har med anledning av den pågående Coronapandemin inte 
helt följt förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Kommunen deltog som planerat på 
Högskolan Västs arbetsmarknadsmässa vilket ledde till några kontakter och visat intresse från 
studenter. Förvaltningen har tagit emot en praktikant till VA-avdelningen men i övrigt har 
insatserna varit begränsade. Grundskolornas PRAO-veckor har också varit inställda. 
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Antal medarbetare per 
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TF 
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TF 
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Antal anställda 65 63 57 

Andel kvinnor 28 % 32 % 27 % 

Andel 
deltidsanställda 

6,1 % 9,5% 9 % 

Total 
sjukfrånvaro i % 
av arbetad tid  

Andel 
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än 59 dagar i % av 
arbetad tid 

4,89 
% 
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1,15 
% 
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Anmälda riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetsskador  
Under 2020 har förvaltningen haft tre anmälda olycksfall, två inom VA-verksamheten och ett 
på fastighetsavdelningens parkavdelning. Olycksfallen har lett till sårskador av lindrigare art 
som uppstått vid grästrimning samt rena olyckshändelser där medarbetarna har skrapat sig på 
utstickande föremål. Mindre åtgärder har vidtagits samt uppmaning till försiktighet och 
eftertanke. Vid grästrimning uppmanas medarbetarna att visir används.  

 

Årlig uppföljning systematiska arbetsmiljöarbetet 
Tekniska förvaltningen 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen följs upp genom en enkät som besvaras av 
samtliga chefer tillsammans med skyddsombud. Materialet sammanställs på kommunnivå och 
på förvaltningsnivå. De områden som följs upp i enkäten överensstämmer med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om årlig uppföljning. 

Arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy 
Uppföljningen visar att kommunens arbetsmiljömål och policy är relativt känd bland 
majoriteten av cheferna i förvaltningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en 
naturlig del i det dagliga arbetet. Kännedom om förvaltningens arbetsmiljömål kan öka hos 
medarbetarna genom att dialog förs kring mål och policy med viss systematik på 
arbetsplatsträffarna. Avdelningarnas arbetsmiljömål är i huvudsak kända hos medarbetarna. 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - samverkan och delaktighet 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna är genomfört i alla led och cheferna uppger att de har 
tillräckliga kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Någon chef upplever att det saknas 
tillräckliga förutsättningar för arbetsmiljöuppgifter. 

Det finns skyddsombud inom samtliga verksamheter och det förs en löpande dialog kring 
hälsa- och arbetsmiljö i olika forum. Cheferna uppger att medarbetarna i stor omfattning har 
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kunskap om arbetet och de eventuella risker som finns i arbetet och medarbetarna deltar aktivt 
i arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer uppger även att medarbetarsamtal genomförs årligen. 

Tillbud och arbetsskador 
Beträffande anmälan av arbetsskador och tillbud är chefernas uppfattning att medarbetarna vet 
hur man anmäler samt att man till viss del rapporterar när tillbud och arbetsskador inträffar, 
dock uppges till viss del att medarbetarna inte har tillräckliga kunskaper om arbetet och 
riskerna i arbetet. Cheferna riskbedömer och vidtar de åtgärder som krävs när något inträffat. 
Anmälningar och åtgärder kan återkopplas på arbetsplatsträffar i högre grad än vad som görs.  

Fysisk arbetsmiljörond 
Fysisk arbetsmiljörond genomförs inom samtliga verksamheter och medarbetarna är delaktiga 
i arbetet. Handlingsplaner upprättas, åtgärder vidtas och riskbedömningar görs till viss del.   

Social och organisatorisk arbetsmiljö 
Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön undersöks via en hälso- och medarbetarenkät där 
svarsfrekvensen inom förvaltningen är hög, 92%. Arbetet med riskbedömning och 
handlingsplaner görs. Systematiskt  

Risk- och konsekvensbedömning 
Risk- och konsekvensbedömningar och handlingsplaner görs löpande samt i samband med 
planerade förändringar i samverkan med skyddsombud och facklig kontaktperson och tas upp 
i förvaltningens samverkansgrupp. 

Våld och hot, kränkande särbehandling och diskriminering 
Rutiner finns för att förebygga eventuella hot- och våldssituationer samt kränkande 
särbehandling diskriminering. Medarbetarna har i hög utsträckning kunskaper om rutinerna 
och cheferna uppger att man arbetar aktivt med frågan. 

Rehabilitering, tidiga insatser och hälsoundersökningar 
Cheferna arbetar med tidiga insatser vid sjukfrånvaro och följer löpande upp sjukfrånvaron. 
Rehabiliteringsutredningar görs enligt gällande lagstiftning. Hälsoundersökningar erbjuds 
medarbetarna inom förvaltningen regelbundet. 

Kemikalier 
Kemikalier förvaras på ett säkert sätt och det finns kemikalieförteckningar och aktuella 
säkerhetsblad.  

Utvecklingsarbete gällande SAM 

 Förvaltningens och avdelningarnas arbetsmiljömål kan göras mer kända och tas upp på 
arbetsplatsträffar med viss systematik 

 Tillse att medarbetare får tillräckliga kunskaper om arbetsmiljörisker i arbetet 
 Rutiner för första hjälpen och krisstöd förbättras 
 Anmälningar och åtgärder gällande tillbud och arbetsskador kan i högre grad 

återkopplas på arbetsplatsträffar än vad som görs idag  
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Faktaruta
2020 2019 2018

Gator
Belagd yta vägar, m² 312 401      312 401      312 401      
Vägbeläggningsunderhåll 
inkl.reinvestering, kr/m² 12,21 13,84 10,80          
Antal parkeringsplatser, st 2 549          2 549          2 561          
Belagd yta parkering, m² 52 019        51 254        49 980        
Antal belysningspunkter, st 2 884          2 863          2 853          
Kostnad/belysningspunkt exkl. 
kapitalkostnad, kr 532              441              456              
Grönytor, gräs-,busk-, och 
planterade ytor, m² 115 180      112 900      
VA 
Antal VA-abonnenter, st 5 902          5 762          5 627          
*Försåld vattenmängd, m³ 753 000      694 930      708 727      
Tillverkad och inköpt 
vattenmängd, m³ 876 000      836 899      883 408      
*Vattensvinn, % 14                17                20                
Renad mängd avlopp, m³ 2 190 000   2 097 168   1 662 195   
Tillskottsvatten till 
avloppsreningsverk, % 60                60                47                
Elförbrukning, kWh/abonnent 696              721              683              
Renhållning
Mängd sopor till förbränning, 
ton från både hushåll och 
verksamheter 5 967          6 004          
Insamlat 
återvinningsmaterial
Matavfall till biogas 182              126              
Glas, ton 618              652              
Papper, tidning, kartong, 
wellpapp, ton 1 226          1 104          

tidning 487                      

kartong/papper 355                      

wellpapp 384                      

Elektronik inkl. vitvaror, 
kylmöbler etc, ton 288              259              
Metallförpackning, ton 39                41                
Plastförpackningar, ton 140              153               

*Såld vattenmängd och vattensvinn är beräknat på ett annat sätt för 2020 jämfört med tidigare år. 
Vatten till fritidshus mäts inte, och vissa antaganden får därför göras. 
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Fastighetsavdelningen 2020 2019 2018
Förvaltad yta, m² BTA 87 255   86 515   81 297   
Fastighetstyper:
Skollokaler, m² 31 766   30 563   30 966   
Barnomsorgslokaler, m² 5 042     5 042     4 173     
Omsorgslokaler, m² 24 897   24 293   24 321   
Industrilokaler, m² 3 537     4 844     3 001     
Kulturbyggnader, m² 1 379     1 379     1 379     
Övriga lokaler och fastigheter, 
m² 20 634   20 394   18 088   
Kapitalkostnad per m² 269        266        259        
Utgift planeratunderhåll, m² 125        122        131         
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Mål och styrning 
Rapportperiod: 2020-12-31    Organisation: Tekniska nämnden     

Prioriterade verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade 
målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade 
övergripande målsättningen för kommunen som helhet. För varje prioriterat verksamhetsmål finns 
en eller flera indikatorer som används för att avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte. För 
att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen 
(indikatorerna) vara uppfyllda. 

För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av 
målen för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda. 

Teknisk service Lokaler 
Kommunen skall utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
verksamhetslokaler. 

Bedömning 

Helt uppfyllt 

 

Titel Utfall Mål 2020 
Lokalkostnaden för kommunala 
verksamhetslokaler per kvm ska 
vara högst 750 kr per kvm 

713 750 

Anslag för planerat underhåll skall 
inte understiga 125 kr per kvm i 
genomsnitt 

125 125 

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

Bedömning 

Helt uppfyllt 

Kommentar: 

Under 2020 har VA-verksamheten i Tanums kommun uppfyllt sin viktiga funktion med att vara en 
grundsten för människors hälsa inom kommunens samhällen. Detta genom att leverera ett rent och 
kontrollerat dricksvatten samt omhänderta och rena avloppsvattnet från hushåll och verksamheter, 
och på så sätt hindra smittspridning. Avloppsvattnet har renats från övergödande och 
syreförbrukande ämnen vid kommunens 10 avloppsverk. Därmed bidrar verksamheten till en 
miljömässig hållbarhet. Funktionen vid reningsverken har varit god under året. Utbyggnad av 
processen har under senaste åren genomförts vid flera verk, vilket har förbättrat reningskapaciteten 
ytterligare. 
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Verksamheten har bidragit till samhällsutvecklingen bland annat genom att delta i kommunens 
övergripande VA-planering och hushållning med resurser. VA-avdelningen arbetar kontinuerligt med 
att ansluta områden som tidigare haft enskilda VA-lösningar till kommunalt VA, enligt tekniska 
nämndens plan. Detta för att minska utsläppen av övergödande ämnen till havet samt minska risken 
för att smittoämnen sprids till vattenbrunnar, badplatser m.m. Under 2020 har kommunalt VA byggts 
ut i Skärholmen i kommunens sydligaste del. För Långsjö pågår projektering och planering för 
utbyggnad av kommunalt VA. 

Vattenverket i Tanumshede och de avloppsreningsverk som tar hand om avlopp från kustsamhällena 
har en betydligt högre belastning under sommarveckorna jämfört med resten av året. Ett omfattande 
projekt har avslutats under 2020 – utbyggnad av vattenverket i Tanumshede. Kapaciteten har ökat 
avsevärt. Att belastning på vattenverk och avloppsverk inte får överskrida den belastning de är 
dimensionerade för, är ett av de mål som prioriterats för att säkerställa en säker och uthållig 
verksamhet. Belastningen vid reningsverken överskred inte tillståndsgiven belastning under 
sommaren 2020. 

Titel Utfall Mål 2020 
Kommunens va-taxa höjs med 
högst index (KPI) procent per år 
de under åren 2020-2022 

0  

Kommentar:  
VA-avgifterna har inte förändrats under 2020 jämfört med tidigare år. 
Uttaget av vatten får inte 
överstiga 80 procent av 
vattenverkets kapacitetsutrymme 
under en längre tid än två dagar i 
sträck per vecka. 

0  

Kommentar:  
Vattenverket i Tanumshede har byggts ut och produktionen i den nya delen var igång i början av sommaren 
2020. Kapaciteten är betydlig högre än den var förut och uttaget av vatten har varit långt under 80 procent 
av verkets fulla kapacitet. 
Andelen anslutna abonnenter till 
respektive avloppsreningsverk får 
inte överskrida verkets tillåtna 
mängd personekvivalenter. 

0  

Kommentar:  
Belastningen på verken har inte överskridit den tillåtna belastningen. Några verk har haft enstaka tillfällen 
med hög uppmätt belastning, men det har varit utspritt över året och inte kopplat till sommarperioden. 

Miljö energi 
Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska 
minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024. 

Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

 

Titel Utfall Mål 2020 
50 procent av kommunen 
energianvändning ska år 2024 
vara lokalt producerad. 

35 50 

Energianvändningen för el och 
uppvärmning ska minska med 10 

9 10 
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procent (räknat per kvadratmeter 
lokalyta) 
99 procent av den energi som 
används för verksamhetsel och 
uppvärmning ska vara fossilfri. 

98 99 

All el som används i den 
kommunala verksamheten ska 
vara fossilfritt producerad. 

100 100 

Kommentar:  
Upphandlat el avtal Miljösäkrat. 

Övriga verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige anger ett övergripande mål för verksamheten i form av en 
verksamhetsinriktning. Verksamhetsinriktningen ska också utgöra grunden för nämndernas 
framarbetande av konkreta verksamhetsmål. 

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

Bedömning 

Helt uppfyllt 

 

Titel Utfall Mål 2020 
Antal badplatser som är 
tillgänglighetsanpassade skall vara 
minst fem 

4 5 

Badvattenprov tas i enlighet med 
EU-direktiv för badplatser och 
skall visa att vattnet är tjänligt 
som badvatten. 

  

Kommunens lekplatser och 
idrottshallar skall godkännas 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. 

Bedömning 

Delvis uppfyllt 

 

Titel Utfall Mål 2020 
Följer antagen underhållsplan för 
kulturbyggnader 

  

Kommentar:  
Saknas framtagen underhållsplan för kulturbyggnader. 
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Följer skötselplan för grönytor och 
rabatter 

  

NKI medborgarundersökning   

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. 

Bedömning 

Helt uppfyllt 

 

Titel Utfall Mål 2020 
Kommunal snöröjning erbjuds alla 
permanentboende 
fastighetsägare. 

  

Kommunen följer antagen 
underhållsplan för reinvestering 
av gator och vägar 

  

Parkeringsplatser skall finnas 
inom rimligt gångavstånd i alla 
våra samhällen. 

  

Tekniska nämndens specifika mål för vatten och avlopp 
• Att minska elförbrukningen inom verksamheten. 

• Att minska mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet. 

Bedömning 

Delvis uppfyllt 

Kommentar: 

Elförbrukningen per abonnent och andelen tillskottsvatten har i stort sett varit oförändrad under de 
senaste åren. Värdena varierar lite från år till år beroende på olika faktorer, t.ex. nederbördsmängd. 

Kvalitetsgarantier 
Tanums kommun har kvalitetsgarantier för olika kommunala verksamheter. En kvalitetsgaranti 
beskriver och tydliggör vad du har rätt att förvänta dig av olika kommunala verksamheter. Garantin 
ska ses som både ett löfte och en upplysning om vad du har rätt att förvänta dig av tjänster och 
service i Tanums kommun. 

Tekniska nämnden 
Kvalitetsgarantier 

Fastigheter/lokaler 
Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler ska vi 
uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. 
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Bedömning Trend 

Helt uppfyllt  

Badplatser 
Badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda årligen senast den 15 juni. 

Badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan under 
högsäsong medan övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka. 

Bedömning Trend 

Helt uppfyllt  

Lekplatser 
Säkerhetsbesiktning varje år enligt svensk standard samt tillsyn minst var 14:e dag. 

Trasig utrustning skall åtgärdas inom 10 dagar. 

Bedömning Trend 

Helt uppfyllt  

Snöröjning 
Snöröjning för permanentboende påbörjas vid 10 cm snödjup. 

Bedömning Trend 

Helt uppfyllt  

Gator och trafik 
Parkering för besökande och boende utan eget parkeringsutrymme ska erbjudas inom en km 
gångavstånd. 

Bedömning Trend 

I hög grad uppfyllt  

Gatubelysning 
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. 

Bedömning Trend 

I hög grad uppfyllt  

Dricksvatten 
Leveransavbrott ska åtgärdas inom 24 timmar. Under avbrottet skall dricksvatten erbjudas via 
vattenpost eller vattentank inom 5 timmar, tiden 23-06 oräknad. 

Bedömning Trend 

Helt uppfyllt  
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Internbudget 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Fördelning av kommunbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Bilaga, Internbudget 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
 
att godkänna bilagda förslag till internbudget 2021 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom  



TANUMS KOMMUN Datum Referens 
Tekniska förvaltningen 2021-02-24 
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INTERNBUDGET FÖR TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 2021 

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.  

Fördelning ram/kommunbidrag 2021 
2021 2020

Verksamhet Ansvar Tkr Tkr
Projektledarna 1214x 834            600            
Gata & Trafik 1214x 13 402       13 292       
Adm Fastighet 1213x 550            570            
Lokaler 1213x 2 075         2 151         
Park 1213x 13 967       13 794       
Gem. Adm 12110 1 310         1 281         
Nämnd 12100 -            -            
Vatten och Avlopp 1212x -            -            
Totalt 32 138       31 688       

BUDGET PER VERKSAMHET 
Nedan finns en kortfattad sammanställning av nämndens verksamheter som helt eller delvis 
finansieras utav kommunbidrag. Övriga intäkter kan vara hyror, avgifter, taxor med mera. För 
närmare beskrivning, se nämndens budgetbeslut 2020-08-27, §72 

Projekledarna – ingår i gata och trafik 
Fyra projektingenjörer som arbetar med genomförande av investeringsprojekt för hela tekniska 
förvaltningen. Projektingenjörerna utför även en del uppdrag åt kommunens kommunala bolag samt 
övriga förvaltningar.  På grund av ändrade redovisningsprinciper kan inte längre en tim-taxa tas ut 
som täcker alla kostnader för avdelningen. Även VA bidrar med ett driftanslag. 

Budgetanslag 
834 tkr 

GATOR OCH TRAFIK 
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.  

Bilaga TN 
2021-02-18 §4
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Budgetanslag 
13 402 tkr 
 
ADMINISTRATION FASTIGHET 
Verksamhetens uppdrag är att samordna och fördela fastighetsavdelningens övergripande 
administrativa uppgifter. Bland uppdragen kan nämnas lokalutredningar, lokalsamråd, underhåll- 
och systemansvar, samordning av arbetsmiljö- och brandinspektioner, fakturahantering, ledning av 
mindre projekt, snöjour etcetera. 
 
Budgetanslag 
550 tkr 
 
LOKALER 
Fastighetsavdelningens enhet 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. 

 
Budgetanslag 
2 075 tkr 
 
PARK 
Verksamheten 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, 
strandstädningsinsatser och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. 
 
Budgetanslag 
13 967 tkr 
 
 
FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION 
Gemensam administration består utöver stabsfunktionerna ekonomi, personal och 
nämndsadministration/diariet. 
 
Budgetanslag 
1 310 tkr 
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PRIORITERADE VERKSAMHETSMÅL 
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. 
• Anslag för planerat underhåll skall inte understiga 125 kr per kvm. 
 
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 de 
under åren 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. 
 
Miljö 
Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att kommunens utsläpp av 
växthusgaser ska minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024. 
  
Indikatorer: 

• 50 procent av kommunen energianvändning ska år 2024 vara lokalt producerad. 
• Energianvändningen för el och uppvärmning ska minska med 10 procent (räknat per 

kvadratmeter lokalyta) 
• 99 procent av den energi som används för verksamhetsel och uppvärmning ska vara fossilfri. 
• All el som används i den kommunala verksamheten ska vara fossilfritt producerad. 

 
 
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. 
• Badvattenprov tas i enlighet med EU-direktiv för badplatser och skall visa att vattnet är 
tjänligt som badvatten. 
• Kommunens lekplatser och idrottshallar skall godkännas av extern besiktningsman 
enligt fastlagt besiktningsintervall. 
 
Offentlig miljö  
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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. 
• Kommunen följer antagen underhållsplan för reinvestering av gator och vägar. 
 
 
KVALITETSGARANTIER 
Fastighet/Lokaler  
• Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler ska 
vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. 
 
Badplatser  
• Badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda årligen senast den 15 juni. 
• Badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan 
under högsäsong medan övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka. 
 
Lekplatser  
• Säkerhetsbesiktning görs en gång per år enligt svensk standard 
• Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag. 
• Trasig utrustning skall åtgärdas inom 10 dagar. 
 
Snöröjning  
• Snöröjning för permanentboende påbörjas vid 10 cm snödjup. 
 
Gatubelysning  
• All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras, och vid behov, åtgärdas. 
• Belysning som slocknat på ställen som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara, ska 
åtgärdas inom två arbetsdagar. 
• På övriga sträckor skall det åtgärdas inom 14 dagar om det är minst tre lampor som slocknat. 
 
Dricksvatten  
• Leveransavbrott ska åtgärdas inom 24 timmar. 
• Under avbrottet skall dricksvatten erbjudas via vattenpost eller 
vattentank inom fem timmar, tiden 23-06 oräknad. 
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Nämndsspecifika mål VA 
• Att minska elförbrukningen inom verksamheten.  
• Att minska mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet. 
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Fördelning investeringar 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvar och verksamhetsbudget för investeringar är framtaget för tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Bilaga, investeringsbudget 2021 för tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna bilagda ansvars-och verksamhetsbudget för investeringar 2021 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef  
VA-chef  
Fastighetschef  
Budgetekonom, kommunstyrelsen  



Belopp
tkr

60001 Planerat underhåll
Ansvar Vsh
1213 & 1214 700 11 000        

Objekt över 500 tkr
Akut underhåll 1 000  
2621 Tanumskolan Renov.Hemkunskap 900  
2778 Fjällbacka Service byte fönster 
och fasadrenovering 1 650    
2773 Kalkås - tak och fönsterbyte 650  

60501 Energi- och miljöinvesteringar 3 000          
2776 Tärnegården byte ventaggregat 1 180  
2772 Östanvind byte ventaggregat 700  

Summa underhållsinvesteringar 14 000  

610xx Lokalanpassning BUN
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 2 000          

615xx Lokalanpassning Omsorg
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 1 380          

62644 Hamburgsundskolan, projektering
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 3 300          

62723 Förskola Fjällbacka, projektering
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 3 000          

62733 Förskola Bullaren, projektering
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 3 000          

62732 Förskolemoduler Grebbestad
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 2 500          

62731 Förstudie förskolor, Rabbalshede
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 250             

62213 Förstudie ny lokal AME
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 100             

62734 Ombyggnad förskola Lur
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 900             

62788 Ombyggnad Hedegården
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad -             

62808 Räddningsstation Tanumshede
Ansvar Vsh
1213, 1214 700 Kostnad 30 000        

62809 Lokaler Ambulans
Ansvar Vsh

Tekniska nämnden
INVESTERINGAR 2021

Bilaga TN 2021-02-18 §5



1213, 1214 700 Kostnad 1 000          

Summa fastigheter 47 430                                                   

63102 Förbättringsåtgärder Sparvallen
Ansvar Vsh
1213, 1214 340 Kostnad 1 800          

63100 Förbättringsåtgärder fritidsanläggningar
Ansvar Vsh
1213, 1214 340 Kostnad 850             

63017 Lekplatser
Ansvar Vsh
1213, 1214 251 Kostnad 300             

63040 Lekplats Hamburgsund
Ansvar Vsh
1213, 1214 251 Kostnad 1 500          

63014 Badplatser
Ansvar Vsh
1213, 1214 230 Kostnad 800             

Summa fritidsanläggningar 5 250                                                     

70703 Gång- och cykelvägar
Ansvar Vsh
1214, 1214 240 Kostnad 1 000          

70747 Gång- och cykel Slottet
Ansvar Vsh
1214, 1214 240 Kostnad 8 000          

70753 Belysning Tanumshede-Grebbestad
Ansvar Vsh
1214, 1214 240 Kostnad 1 300          

,

Summa trafiksäkerhet 10 300                                                   



70714 Reinvesteringar vägbeläggningar
Ansvar Vsh

1214 240 Kostnad 2 500          

63026 Parker och grönområden
Ansvar Vsh
1213, 1214 250 Kostnad 200             

70716 Gatubelysning
Ansvar Vsh

1214 243 Kostnad 500             

70754 Vattenavrinning Stödberget
Ansvar Vsh

1214 245 Kostnad 500             

70745 Mjölnarvägen, Fjällbacka
Ansvar Vsh

1214 240 Kostnad 2 500          

70755 Parkering
Ansvar Vsh

1214 245 Kostnad 1 500          

50237 Utbyggnad av gata Vinbäck
Ansvar Vsh

1214 240 Kostnad 2 500          

Summa gator & parker 10 200                                                   

50325 Övrig exploatering
Ansvar Vsh

1214 211, 240 Kostnad 1 000          

50488 Flig exploatering
Ansvar Vsh

1214 211, 240 Kostnad 3 265          

Summa markexploatering 4 265                                                     

Totalt TN exkl VA 91 445                                                   



70001 Omläggning va-ledningar
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 5 000          

70002 Reinvestering RV
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 1 200          

70003 Pumpstationer, tryckstegringar & reservoarer
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 1 500          

70007 Sanering ledningar, ovidkommande vatten
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 7 000          

70013 Investeringsunderhåll pumpstationer och verk (fastigheter)
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 400             

70012 Vattenförsörjning
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 12 000        

70116 Kapacitetsökning spillvatten
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 2 200          

70218 Åtgärder ARV Rabbalshede
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 700             

70214 Åtgärder ARV Tanumshede
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 4 000          

70407 Övre Bolsjön
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 1 200          

70127 Omvandlingsområde, Långsjö
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 5 000          

70223 Överföringsledning Fjällbacka - Kämpersvik
Ansvar Vsh
1212, 1214 865 Kostnad 13 000        

Totalt VA 53 200                                                   

Totalt TN 144 645     
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Slutredovisning investeringsprojekt löpande anslag 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har ett antal investeringsprojekt som löpande får anslag. 
Dessa projekt slutredovisas i bokslut varje år. Eventuella överskott och/eller 
underskott påverkar nästkommande års investeringsanslag. I samband med 
denna slutredovisning ombudgeteras anslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25  
Bilaga, slutredovisning investeringsprojekt med löpande anslag 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att godkänna slutredovisningen samt  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Budgetekonom, kommunstyrelsen  



TANUMS KOMMUN Datum Referens 
Tekniska förvaltningen 
Ulrika Olsson 
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Slutredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag bokslut 2020 
Projekt nr 70001 - Omläggning VA-ledningar  
Ingående balans 586 867          
Anslag 2020 3 679 398       
Utgifter 2020 4 063 194-  
Utgående balans 203 071          

Det kommunala VA nätet är i ständigt behov av reinvesteringar i ett ålderstiget 
VA-nät. Detta krävs för att bland annat säkerhetsställa distributionen av 
dricksvatten och minska mängden tillskottsvatten vatten i spillvattennätet.  

Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 

Östad  1 202 tkr 
Omläggning av VA-ledningar samt anläggande av dagvattenledning i Tallvägen.  
Upprättande av avsättningar till ett antal fastigheter. 

Slottet  792 tkr 
Omläggning av VA-ledningar samt anläggande av dagvattenledning i Högestrand. 

Tanumshede 953 tkr 
Omläggning av VA-ledningar samt anläggande av dagvattenledning i 
Vinbäcksvägen. 

Grebbestad 499 tkr 
Upprättande av avsättningar till ett antal fastigheter. Åtgärder på ventiler och 
brunnar. Mindre ledningsarbeten. 

Rabbalshede 268 tkr 
Återställningsarbete på Villavägen. 

Projekt nr 70002 - Reinvesteringar avloppsreningsverk/Renvatten 
Ingående balans 1 034 694       
Anslag 2020 1 200 000       
Utgifter 2020 1 760 027-  
Utgående balans 474 667          

Anslag för reinvesteringar i avloppsreningsverken och vattenreningsverken. 

Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 

Resö  200 tkr 
Diverse ombyggnader i bassänger, betongarbeten i Resö ARV. 
Installation av ny slamskrapa i slutsedimentering. 
Installation av ny silkorg för ombyggnad av äldre biosteg till effektivare fyllt med 
bärare (MBBR). 

Bilaga TN 
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Hamburgsund 259 tkr 
Inköp och installation av ny silbandsförtjockare. 
 
Bodalsverket 1 019 tkr 
Inköp av ny online mätutrustning för ammonium, nitrat och syre till SBR-
bassängerna 
Installation och inköp av ny sten och grustransportör till septikslammottagningen. 
Installation och inköp av ny slampump för slamuttag från försedimentering. 
Inköp och installation av ny spolvattenpump till mikrosilen. 
Inköp av nya spolmunstycken till mikrosilen. 
Inköp och installation av ny slamhaltsmätare till nya slamuttaget från 
försedimenteringen. 

 
Projekt nr 70003 - Pumpstationer, tryckstegringar och reservoarer  
Ingående balans 73 241            
Anslag 2020 700 000          
Utgifter 2020 1 451 975 -      
Utgående balans 678 734 -          
 
Anslaget används till ombyggnation av pumpstationer, tryckstegringar och 
reservoarer för att hålla dessa i gott skick, undvika driftsstörningar samt 
upprätthålla en god arbetsmiljö. 
 
Den negativa utgående balansen minskar 2021 års anslag. 

 
Grebbestad     552 tkr 
Inköp av nya pumpar och frekvensomriktare till Svinnäs pumpstation i samband 
med omläggning av ny tryckledning till Bodalen ARV 
Inköp av nya effektivare pumpar till Tanumsstrands pumpstation. 
 
Fjällbacka    485 tkr 
Inköp och installation av nytt UV-aggregat i Lunnemyrens tryckstegring. 
Inköp av nya effektivare pumpar till Fotbollsplanens pumpstation 
. 
Hamburgsund                                                                              135 tkr 
Inköp av nya effektivare pumpar till Smörhagens pumpstation 
Inköp av nya effektivare pumpar till Långestrands pumpstation 

 
Projekt nr 70007 – Sanering ledningar ovidkommande vatten 
Ingående balans 3 697 959       
Anslag 2020 -                   
Utgifter 2020 835 903 -         
Utgående balans 2 862 056        
 
På grund av ökade krav från myndigheter läggs mer resurser på hantering av 
dagvatten. Stora mängder dagvatten kommer in i spillvattennätet dels från 
fastigheter och dels från gamla otäta ledningar vilket begränsar kapaciteten och 
ökar bräddningar.  
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Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 
Grebbestad  181 tkr 
Punktinsatser på ledningsnätet för att minska tillskottsvatten. 
 
Tanumshede  267 tkr 
Omläggning av VA-ledningar samt anläggande av dagvattenledning i 
Vinbäcksvägen. Punktinsatser på ledningsnätet för att minska tillskottsvatten 

 
Slottet  387 tkr 
Omläggning av VA-ledningar samt anläggande av dagvattenledning i Högestrand. 

 
Projekt nr 70012 – Vattenförsörjning 
Ingående balans 4 529 139       
Anslag 2019 10 500 000     
Utgifter 2019 724 863 -         
Utgående balans 14 304 275      
 
Åtgärder enligt investeringsplan för vattenförsörjning i Tanums kommun grundad 
på beräkningar från vattenmodellen. 
 
Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 
Gerlesborg  141 tkr 
Arbete med kommande ny tryckstegringsstation med lågreservoar som kommer 
att byggas under 2021/22. 
 
Tanumshede  208 tkr 
Arkeologi för omläggning av råvattenledningar mellan Rylandmotet och 
vattenverket samt fördröjningsdamm. Slutjustering av installation av ny 
reglerutrustning för dämmet från Nedre Bolsjön i Granneröd. 
 
Fjällbacka  263 tkr 
Förberedande för anslutning av sjöledning från Kämpersvik som ska anslutas till 
kommande ny högvattenreservoar på Källvikshöjden. 
 
Slottet  114 tkr 
Fortsättning på etapp med omläggning av huvudvattenledning mellan 
Hamburgsund och Slottet-Heestrand. 
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Projekt nr 70013 – Investeringsunderhåll pumpstationer och verk 
Ingående balans 1 184 016       
Anslag 2020 400 000          
Utgifter 2020 834 105 -         
Utgående balans 749 912           
 
Anslaget används till fastighetsunderhåll av pumpstationer, tryckstegringar, Va-
verk, reningsverk och reservoarer för att hålla dessa i gott skick och upprätthålla 
en god arbetsmiljö. 
 
Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 
Tanumshede  559 tkr 
Installation av nytt låssystem (CLIC) i nya vattenverket. 
 
Resö   164 tkr 
Panelbyte och övriga renoveringsarbeten i Resö ARV.  
 
Grebbestad  112 tkr 
Montering av nytt räcke/fallskydd för ökad säkerhet på Grebbestad vattentorn 
 
Projekt nr 70116 – Kapacitetsökning spillvatten  
Ingående balans 2 044 362       
Anslag 2020 2 100 000       
Utgifter 2020 284 837 -         
Utgående balans 3 859 525        
 
Parallellt med projekt 70007, sanering ovidkommande vatten, krävs det åtgärder i 
spillvattennätet för att öka kapaciteten av flödet till reningsverken. Syftet är att 
minska antalet bräddningar samt skapa mer kapacitet för fler anslutningar till 
spillvattenledningsnätet.  
 
Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 
Grebbestad    285 tkr 
Ombyggnad av Rörviks pumpstation, som fungerat som en av  
huvudpumpstationerna till Bodalens reningsverk, till en lokal pumpstation i 
Rörviksområdet. Till detta hör även förlängning av tryckavloppsledning från 
Svinnäs till Rörviks pumpstation. 
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Projekt nr 50325 - Övrig exploatering   
Ingående balans 23 543            
Anslag 2020 1 000 000       

Utgifter 2020 -                   
Utgående balans 1 023 543        
 
Anslaget används bland annat för investeringar i äldre och nyare detaljplaner. Kan 
gälla åtgärder som följer av tidigare ingångna avtal. Anslaget tas även i anspråk 
för åtgärder i mark där kommunen på något vis måste ta ett ansvar, t.ex. sanering 
av förorenad mark.  
 
Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 

 
Projekt nr 70703 - Gång- och cykelbanor 
Ingående balans 2 427 587       
Anslag 2020 4 000 000       
GC-väg Slottet 3 618 503 -      
Utgifter 2019 -                   
Utgående balans 2 809 084        
 
Anslag för utbyggnad av kommunens gång- och cykelbanor. 

 
Den positiva balansen ökar 2021 års anslag. 
 
Slottet – fortsätter till år 2021   3 618 tkr 
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Projekt nr 70714 - Reinvestering vägbeläggningar 
Ingående balans 242 886 -         
Anslag 2020 2 500 000       
Utgifter 2020 2 497 026 -      
Utgående balans 239 912 -          
 
Anslaget används till reinvestering i vägbeläggningar på kommunens gator. 
En underhållsplan ligger till grund för de åtgärder som utförs. Åtgärderna består 
mestadels av att gatorna beläggs med ny asfalt men i vissa fall behöver även 
gatans bärighet förstärkas med glasfiberarmering. Kontinuerligt underhåll ger 
lägre framtida driftkostnader för det kommunala gatunätet.  
 
Den negativa utgående balansen minskar 2021 års anslag. 
 

Tanumshede  579  tkr 
• Skogshuggarvägen 

 
Grebbestad  853 tkr 

• Storgatan 
• Industrivägen 

 
Hamburgsund  213 tkr 

• Solgläntan 
 

Kville  169 tkr 
• Kalkåsliden 

 
Parkeringar  626 tkr 

• ÅVC Tanumshede 
• Futura 
• Infartsparkering, Fjällbacka 
• Bullaren 

 
Projekt nr 70716 - Utbyte belysningsarmaturer 
Ingående balans 207 365 -         
Anslag 2020 500 000          
Utgifter 2020 725 532 -         
Utgående balans 432 897 -          
 
Anslaget används till förnyelse och uppdatering av den kommunala 
gatubelysningen.  
 
Den negativa utgående balansen minskar 2021 års anslag. 
 
Tage Wikströmsgata, Grebbestad   242 tkr 
Ingrid Bergmanstorg, Fjällbacka   227 tkr 
Tanumshede, Centrum och ÅVC   256 tkr 
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Projekt nr 60001 – Planerat underhåll fastigheter  
Ingående balans 941 382 -         
Anslag 2020 10 000 000     
Ombyggnad Panncentral Östad 1 266 171 -      
Ventilation Barnkullen 3 3 318 475 -      
Brandskyddsåtgärder 
Tanumskola 494 962 -         
Utgifter  2020 (60001-60006) 4 754 575 -      
Utgående balans 775 565 -          
 
Anslaget används till förbättringsåtgärder som ej ryms inom det löpande 
underhållet på kommunala fastigheter. 
 
Den negativa utgående balansen minskar 2021 års anslag. 

 
Ombyggnation Panncentral Östanvind  1 266 tkr 
Byte äldre fliseldningsanläggning, med oljepanna som spets,  
mot bergvärme med värmepumpar och elpanna som spets. 
 
Ventilation Barnkullen 3   3 318 tkr 
Byte av två ventilationsaggregat till moderna närvaro- och koldioxid styrda 
system med vätskebatteri som fjärrvärmen förser med energi. Kanalisation, 
luftdon och undertak till ett akustikundertak byttes på det övreplanet där förskolan 
befinner sig, cirka 1 000 m². För att underhålla systemet på ett säkert sätt byggdes 
ett utvändigt gallerdurkplan samt en spiraltrappa som ansluter från markplan. I 
projektet byttes resterande äldre belysning till LED. Större städutrymme byggdes 
där tidigare lufttrummor befann sig och ytskikt i personalrum förnyades.  
 
Brandskyddsåtgärder Tanumskolan  495 tkr 
Åtgärder har utförts med att tillskapa fler utrymningsvägar från två våningsplan 
vid Tanumskolans äldsta byggnadsdel, i samband med detta har även 
tillgänglighetsanpassningar utförts vid träslöjdssalen i samma byggnadsdel. 
 
Några större objekt – 60001 - 60006: 
Rabbalshede skola   2 203 tkr 
Färdigställande av ventilationsaggregatsbyte. Byte värmepump och annan teknisk 
utrustning ihop med byggåtgärder att iordningställa äldre tankrum till teknikrum. 
Byggåtgärder för tillskapande av nytt ventilationsrum. 
 
Tanumskola   451 tkr 
Bytt undertak samt installerat ny ledbelysning i korridorer 
i högstadiedelen. 
 
Grebbestad skola   365 tkr 

 Renovering hiss. 
 

Hamburgsund idrottshall   448 tkr 
Renoverat och tillgänglighetsanpassat två duschutrymmen  
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Tanumshede brandstation   277 tkr 
Byte av oljeavskiljare från klass 2 till klass 1 för att uppfylla krav på miljö. 
Digitalt larmsystem för olje- och slamnivå samt tillkommande återställningsarbete 
i gatan. 
 
Projekt nr 63014 - Badplatser 
Ingående balans 223 583          
Anslag 2020 300 000          
Utgifter 2020 242 334 -         
Utgående balans 281 249           
 
Anslaget används till att rusta upp och förbättra kommunala badplatser. 
Underhåll och mindre reparationer har utförts inom ordinarie driftbudget. 
 
 Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 

• Grebbestad  100 tkr 
• Grunnevann  71 tkr 
• Hamneholmen  72 tkr 

 
Projekt nr 63017 - Lek- och fritidsanläggningar  
Ingående balans 213 868          
Anslag 2020 300 000          
Utgifter 2020 170 024 -         
Utgående balans 343 844           
 
Anslaget används till att rusta upp och förbättra kommunala lekplatser och 
fritidsanläggningar. Underhåll och mindre reparationer har utförts inom ordinarie 
driftbudget. 
 
Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 

• Resö  96 tkr 
• Tanumshede  74 tkr 

 
Projekt nr 63026 - Parker & grönområden  
 
Ingående balans 563 558          
Anslag 2020 200 000          
Innergård Östanvind 500 000 -         
Utgifter 2020 -                   
Utgående balans 263 558           
Anslaget används till att rusta upp och förbättra kommunala parker och 
grönområden.  
 
Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
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Projekt nr 63100 – Förbättringsåtgärder fritidsanläggningar  
Ingående balans 883 428          
Anslag 2020 500 000          
Utgifter 2020 307 285 -         
Utgående balans 1 076 143        
 
Anslaget används till att rusta upp och förbättra kommunala fritidsanläggningar. 
 
Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 
 

• Byggnation av toalett vid Grönemads badplats. 
 



 

Tanums kommun Protokoll 10 (29) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2021-02-18 

  Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

 

TN § 7 TN 2021/0039-206 

Slutredovisning investeringsprojekt löpande anslag 
barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsanslag som används till lokalanpassning inom barn- och 
utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25  
Bilaga, redovisning anslag Barn-och utbildningsnämnden samt 
Omsorgsnämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna redovisningen,  
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige samt  
att överlämna redovisningen till Barn- och utbildningsnämnden och 
Omsorgsnämnden för kännedom 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningsekonom ON och BUN 



TANUMS KOMMUN Datum Referens 
Tekniska förvaltningen 
Ulrika Olsson 

1(1) 

Redovisning av investeringsanslag bun & omsorg bokslut 2020 

Projekt nr 610xx – Lokalanpassningar BUN  
Anslaget används till lokalanpassningar inom BUNs verksamhet. 

Ingående balans 448 428          
Anslag 2020 1 500 000       
Utgifter 2020 1 824 798-  
Utgående balans 123 630          

Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 

Utomhusmiljön vid 732 tkr 
• Lisabacken
• Målgårdens förskola

Lokalanpassing vid bland annat 1 092 tkr 
• Fjällbacka skola
• Tanumskola
• Rabbalshedeskola

Projekt nr 615xx – Lokalanpassningar Omsorg 
Anslaget används till lokalanpassningar inom Omsorgens verksamhet. 

Ingående balans 2 983 370        
Anslag 2020 1 765 000        
Utgifter 2020 418 778-  
Utgående balans 4 329 592        

Den positiva utgående balansen ökar 2021 års anslag. 

Fördelning utav årets utgifter: 
61511 – Brandskyddsåtgärder Hedegården 14 tkr 
61512 - Brandskyddsåtgärder Kalkåsliden 88 tkr 
61513 – Brandskyddsåtgärder Hogslätt 18 tkr 
61519 – Lokalanpassning ON vid bland annat 299 tkr 

• Boende barn
• Bygdegårdsplan
• Hedeskogens boende

Bilaga TN 
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Tanums kommun Protokoll 11 (29) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2021-02-18 

  Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

 

TN § 8 TN 2020/0148-206 

Besluts- och behörighetsattestanter samt behörighet 
att öppna anbud 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning av besluts- och behörighetsattestanter för 2021 samt 
förteckning över behörighet att öppna anbud. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Bilaga, besluts- och behörighetsattestanter 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna bilagda lista med besluts- och behörighetsattestanter för 2021 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Administratör VA-avdelningen 
Administratör fastighetsavdelningen 



Beslutsattestanter Tn 2021

Observera! Vid transaktioner där egen ekonomisk vinning eller annan olämplighet kan misstänkas skall beslutsattest göras av högre chef.  Exempel på fakturor är:
mobiltelefon, First Card och utbildning.

Förvaltningschefen attesteras av kommunchef eller ekonomichef
Nämndens ordförande attesteras av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Mobiltelefonabonnemang kan ligga med automatattest i Proceedo. Överskrider satt beloppsgräns ska närmaste högre chef attestera.

Faktura belopp 100 000 - 499 999 attesteras av verksamhetsansvarig
Faktura belopp  500 0000 och över attesteras av förvaltningschef
OBS! hyresavier och fakturor från städentreprenör kan attesteras av fastighetschef oavsett belopp

VERKSAMHET INTÄKT KOSTNAD AKTIVITER
EJ  INV 

PROJEKT ORDINARIE ERSÄTTARE EXTRA ERSÄTTARE
Nämndsordförande - 12100
100 Nämnd och styr verk x x x 12100 Tn ordf Tn förste vice ordf Tn andre vice ordf

Förvaltningschef - 12110
705 Gemensam adm x x 12110 Tekniskchef Stf Tekniskchef
855 Vindkraft x x 12110 Tekniskchef Stf Tekniskchef

Gata/Trafik
Gatuchef - 12140
240-245 Gator och trafik x x 12140 Gatuchef Gatuingenjör Tekniskchef

Trafikingenjör - 12142
240 Gator och vägar x x x 12142 Trafikingenjör Gatuchef Tekniskchef
245 Parkering x x x 12142 Trafikingenjör Gatuchef Tekniskchef

Gatuingenjör - 12144
240 Gator och vägar x x 12144 Gatuingenjör Gatuchef Tekniskchef
243 Offentlig belysning x x 12144 Gatuingenjör Gatuchef Tekniskchef
245 Parkering x x 12144 Gatuingenjör Gatuchef Tekniskchef

Markförvaltning Investeringsprojekt
211 Exploateringsverksamhet x x 12140 Gatuchef Tekniskchef
211 Exploateringsverksamhet x x 12144 Gatuingenjör Gatuchef Tekniskchef
211 Exploateringsverksamhet x x 121412 Övrigt projektingenjör(TJ) Gatuchef Tekniskchef
211 Exploateringsverksamhet x x 121415 Övrigt projektingenjör(PN) Gatuchef Tekniskchef
211 Exploateringsverksamhet x x 121416 Övrigt projektingenjör(TC) Gatuchef Tekniskchef
211 Exploateringsverksamhet x x 121418 Övrigt projektingenjör(GJ) Gatuchef Tekniskchef

Gata & Trafik Investeringsprojekt
240 Gator och vägar x x 12140 Gatuchef Gatuingenjör Tekniskchef
240 Gator och vägar x x 121412 Övrigt projektingenjör(TJ) Gatuchef Tekniskchef
240 Gator och vägar x x 121415 Övrigt projektingenjör(PN) Gatuchef Tekniskchef
240 Gator och vägar x x 121416 Övrigt projektingenjör(TC) Gatuchef Tekniskchef
240 Gator och vägar x x 121418 Övrigt projektingenjör(GJ) Gatuchef Tekniskchef
240 Gator och vägar x x 12144 Gatuingenjör Gatuchef Tekniskchef
243 Offentlig belysning x x 12144 Gatuingenjör Gatuchef Tekniskchef
245 Parkering x x 12144 Gatuingenjör Gatuchef Tekniskchef

Vatten och avlopp
VA-chef - 12120
865 Vatten och avlopp x x 12120 VA-chef Driftchef VA Tekniskchef

VA-ingenjör - 121202
865 Vatten och avlopp x x 121202 VA-ingenjör VA-chef Driftchef VA

VA-adm - 121205
865 Vatten och avlopp x x 121205 VA-adm VA-chef Driftchef VA

Driftchef VA - 121209
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn 121209 Driftchef VA VA-chef VA-chef

Drifttekniker Resö - 121210 
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn x 121210 Drifttekniker Resö Driftchef VA VA-chef

Drifttekniker Yttrevatten - 121211 
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn x 121211 Drifttekniker Yttrevatten Driftchef VA VA-chef

Drifttekniker Grebbestad - 121212
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn x 121212 Drifttekniker Grebbestad Driftchef VA VA-chef

Drifttekniker Vatten - 121213
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn x 121213 Drifttekniker Vatten Driftchef VA VA chef

Drifttekniker Hamburgsund - 121214 
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn x 121214 Drifttekniker Hamburgsund Driftchef VA VA-chef

Ledningstekniker - 121215
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn 121215 Ledningstekniker VA-chef Driftchef VA

Ledningstekniker/vattenmätare - 121216 
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn 121216 Ledningstekniker/vattenmätare VA-chef Driftchef VA

Drifttekniker Tanumshede - 121217
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn x 121217 Drifttekniker Tanumshede Driftchef VA VA-chef

Drifttekniker Fjällbacka - 121218 
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn x 121218 Drifttekniker Fjällbacka Driftchef VA VA-chef

Ledningstekniker - 121219 
865 Vatten och avlopp x 301 Drift och tillsyn 121219 Ledningstekniker VA-chef Driftchef VA

Bilaga TN 2021-02-18 §8



VA Investeringsprojekt
865 Vtnförsörjn/avl hant x x 12120 VA-chef VA-ingenjör Tekniskchef
865 Vtnförsörjn/avl hant x x 121202 VA-ingenjör VA-chef Tekniskchef
865 Vtnförsörjn/avl hant x x 121209 Driftchef VA VA-chef Tekniskchef
865 Vtnförsörjn/avl hant x x 121413 VA projektingenjör (TC) VA-chef Tekniskchef
865 Vtnförsörjn/avl hant x x 121414 VA projektingenjör (PN) VA-chef Tekniskchef
865 Vtnförsörjn/avl hant x x 121417 VA projektingenjör(TJ) VA-chef Tekniskchef
865 Vtnförsörjn/avl hant x x 121419 VA projektingenjör (GJ) VA-chef Tekniskchef

Fastighet
Fastighetschef - 12137
700 Fastighetsförvaltning x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
802 Industriuthyrning x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
816 Bostadsuthyrning x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
230 Turismverksamhet x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
242 Vinterväghållning x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
244 Samhällsstädning x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
250 Parker x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
251 Lekplatser x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
316 Kulturfastigheter x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
340 Idrotts- och fritidsanläggningar x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
225 Energirådgivning x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
740 Städ x x 12137 Fastighetschef Städadministratör

Teknisk förvaltare- 121371
700 Fastighetsförvaltning x x 121371 Tekniska förvaltare Fastighetschef
802 Industriuthyrning x x 121371 Tekniska förvaltare Fastighetschef
816 Bostadsuthyrning x x 121371 Tekniska förvaltare Fastighetschef

Fastighetsingenjör - 121372
700 Fastighetsförvaltning x x 121372 Lokalsamordnare Fastighetschef
802 Industriuthyrning x x 121372 Lokalsamordnare Fastighetschef
816 Bostadsuthyrning x x 121372 Lokalsamordnare Fastighetschef

Förvaltare underhåll - 12138
700 Fastighetsförvaltning x x 12138 Förvaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef
802 Industriuthyrning x x 12138 Förvaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef
816 Bostadsuthyrning x x 12138 Förvaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef
244 Samhällsstäd x x 12138 Förvaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef
316 Kulturfastigheter x x 12138 Förvaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef
340 Idrotts- och fritidsanläggningar x x 12138 Förvaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef

Driftchef fastighet - 12139
700 Fastighetsförvaltning x x 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
802 Industriuthyrning x x 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
816 Bostadsuthyrning x x 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
230 Turismverksamhet 62 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
244 Samhällsstädning x 62 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
316 Kulturfastigheter x x 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
340 Idrotts- och fritidsanläggningar x 62 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef

Parkchef - 12134
230 Badplatser x x 12134 Parkchef Fastighetschef Tekniskchef
242 Vinterväghållning x x 12134 Parkchef Fastighetschef Tekniskchef
244 Samhällsstädning x x 12134 Parkchef Fastighetschef Tekniskchef
250 Parker x x 12134 Parkchef Fastighetschef Tekniskchef
251 Lekplatser x x 12134 Parkchef Fastighetschef Tekniskchef
340 Idrotts- och fritidsanläggningar x x 12134 Parkchef Fastighetschef Tekniskchef

Driftchef fastighet (park) - 12131
230 Badplatser x x 12131 Driftchef fastighet (park) Fastighetschef Tekniskchef
244 Samhällsstädning x x 12131 Driftchef fastighet (park) Fastighetschef Tekniskchef
340 Idrotts- och fritidsanläggningar x x 12131 Driftchef fastighet (park) Fastighetschef Tekniskchef

Förvaltare underhåll (park) - 12132
230 Badplatser x x 12132 Förvaltare underhåll (park) Fastighetschef Tekniskchef
244 Samhällsstädning x x 12132 Förvaltare underhåll (park) Fastighetschef Tekniskchef
340 Idrotts- och fritidsanläggningar x x 12132 Förvaltare underhåll (park) Fastighetschef Tekniskchef

Förvaltningsadm Fastighet - 12136

700 Fastighetsförvaltning x x
endast hyra från extern 
hyresvärd x 12136 Adm fastighet Fastighetschef Tekniskchef

802 Industriuthyrning x x
endast hyra från extern 
hyresvärd x 12136 Adm fastighet Fastighetschef Tekniskchef

816 Bostadsuthyrning x x
endast hyra från extern 
hyresvärd x 12136 Adm fastighet Fastighetschef Tekniskchef

Städaministratör - 12135
740 Städ x x x 12135 Städadministratör Fastighetschef Tekniskchef



Investeringsprojekt projekt fastighet
700 Fastighetsförvaltning x x 12137 Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 121371 Tekniska förvaltare Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 121372 Lokalsamordnare Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 12138 Förvaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 121412 Övrigt projektingenjör(TJ) Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 121415 Övrigt projektingenjör(PN) Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 121416 Övrigt projektingenjör(TC) Fastighetschef Tekniskchef
700 Fastighetsförvaltning x x 121418 Övrigt projektingenjör(GJ) Fastighetschef Tekniskchef

230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park x x 12134 Parkchef Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park x x 12138 Fövaltare underhåll Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park x x 12139 Driftchef fastighet Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park x x 121371 Tekniska förvaltare Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park x x 121372 Lokalsamordnare Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park 121412 Övrigt projektingenjör(TJ) Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park 121415 Övrigt projektingenjör(PN) Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park 121416 Övrigt projektingenjör(TC) Fastighetschef Tekniskchef
230, 244, 250, 251, 340 investeringar 
inom park 121418 Övrigt projektingenjör(GJ) Fastighetschef Tekniskchef

BALANSKONTON ANSVAR ORDINARIE ERSÄTTARE
Avgifter för samutnyttjade p-platser B 3191 1030 Trafikingenjör Ekonom 

ATTEST ANSVAR 120 samt 1212 OCH BALANSKONTO I PROCEEDO
Behörighet att attestera ansvar 120 och 1212 i samband med balanskonto Adm. Fastighet VA-adm
Behörighet att attestera ansvar 120 och 1212 i samband med balanskonto VA-adm Adm.fastighet

Behörighetsattestanter
Adm Fastighet (A.S och E.H)
VA-adm (P.J)
Ekonom (U.O)
Trafikingenjör (H.L.L)

Behörighet att öppna anbud
Tekniskchef
Fastighetschef
Parkchef
Teknisk förvaltare
Förvaltare underhåll
Driftchef fastighet
Gatuchef
VA-chef
Driftchef VA
Projekingenjörerna
Gatuingenjör



 

Tanums kommun Protokoll 12 (29) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2021-02-18 

  Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

 

TN § 9 TN 2020/0280-350 

Medborgarförslag om uppsättande av fler 
papperskorgar i Tanumshede 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om behov av fler soptunnor i Tanumshede har lämnats 
in till kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna förslaget 
till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Vi ska alla hjälpas åt att hålla vår kommun så skräpfri vi kan, tyvärr kastas 
det mycket skräp i vår fina natur. En ny soptunna kommer att sättas upp vid 
den nya lekplatsen i Tanumshede som ett första steg för att minska 
nedskräpningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att meddela förslagsställaren att det kommer att sättas upp en soptunna vid 
nya lekplatsen i Tanumshede, samt att en översyn av soptunnors placering 
ska utföras. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
Fastighetschef 



 

 Tanums kommun Protokoll 13 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 10 TN 2021/0044-206 

Redovisning av investeringsprojekt 
fastighetsavdelningen 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsingenjören informerar om pågående investeringsprojekt på 
fastighetsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 14 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 11 TN 2021/0045-206 

Redovisning av investeringsprojekt VA-avdelningen 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
VA-chefen informerar om pågående investeringsprojekt på VA-
avdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 15 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 12 TN 2020/0157-583 

Hygieniseringsanläggning på Orrekläpp, Bergslycke 
1:3 

Sammanfattning av ärendet 
Va-ingenjören informerar om hygieniseringsanläggningen på Orrekläpp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 16 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 13 TN 2021/0046-541 

Omhändertagande av slam från kommunala 
avloppsreningsverk 

Sammanfattning av ärendet 
VA-ingenjören informerar om omhändertagande av slam från kommunala 
avloppsreningsverk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 14 TN 2020/0304-547 

Övertagande av VA-anläggning mellan Krossekärr och 
Grönemad, Kuseröd 1:145 med flera 

Sammanfattning av ärendet 
I västra Grebbestad på Kuseröd 1:145 mellan Krossekärr och Grönemad 
planerar Tanums Bostäder AB att exploatera ett område och bygga bostäder. 
Till bostäderna avser de anlägga VA och ansluta det till det kommunala 
VA-nätet i Krossekärr. När anläggandet är klart så är exploatörens önskan 
att lämna över VA-anläggningen till Tekniska förvaltningen. Området ligger 
utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. 
  
TBAB önskar Tekniska nämndens inställning till ett övertagande av VA-
anläggningen. 
  
VA-avdelningen avser följa projekteringen och anläggandet och ser hittills 
inget hinder i att ta emot VA-anläggningen, under förutsättning att den 
standard och de krav som gäller vid överlämnande uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kravlista vid övertagande 
Kartbild över det aktuella området 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att inriktningen på det fortsatta arbetet är att kommunen avser att överta 
VA-anläggningen som planeras på Kuseröd 1:145 när den är färdig förutsatt 
att kommunens kravlista enligt bilaga uppfylls, 
  
att beslut om övertagande tas av tekniska nämnden när kraven är uppfyllda 
och redovisade, samt 
  
att vid övertagande av anläggningen sker detta utan kostnad för Tanums 
kommun 

Beslutet skickas till 
Handläggaren för delgivning  



Tekniska förvaltningen 

VA-avdelningen 

Datum 

2018-11-06 
Vår referens 

2011.0095-543 Tn 

Utgåva 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

457 81Tanumshede Besöksadress:Bygdegårdsplanen Tel 0525 180 00 vxTelefax 0525-183 07 Pg 824 20-1 Bg 429-8634 . Org.nr 212000-

1348  e-post: tn.diarium@tanum.se  

Krav på samfällighetsföreningar med VA-anläggning i samband med kommunalt 

övertagande av VA-nätet 

• Anläggningen skall vara anlagd enligt kommunal standard och följa AMA anläggning 17.

• Anlagt material skall så långt som möjligt följa Tanums kommun kravdokument ” MATERIAL FÖR

VA ver 20180129.pdf”. En lista på använt material skall överlämnas.

• Relationsritningar skall följa och överlämnas enligt Tanums kommun kravdokument ” VA-ritningar

ver 20180528.pdf”.

• Provtryckningsprotokoll för tryckledningar skall redovisas.

• Ventiler skall vara testade och funktionsdugliga. Provningen skall vara protokollförd och ej äldre än

ett år innan övertagande.

• Filmmaterial, enbart klass 1 fel godkänt. Filmmaterial skall ej vara äldre än ett år.

• Distansmärkning till VA anordningar (brunnar och ventiler), se ” MATERIAL FÖR VA ver

20180129.pdf”.

• Besiktningsprotokoll skall redovisas.

• Pumpstationer, skall vara utrustade enligt följande:

Dataöverföring – Bräddmätning - Pumpinformation – Överbyggnad (måttsatt ritning, pumpar,

pumphjul, antal år, ev. driftstatstik). Varje pumpstation måste behandlas separat.  

Se detaljer för kraven i den kommunala standarden för pumpstationer i Tanums kommun ” 

Standard för Pumpavloppsstationer i Tanums kommun ver 20180219.pdf” 

• Tryckstegringsstationer skall uppfylla krav ställda i den kommunala standarden enligt dokument

”Standard för TS i Tanums kommun ver 20180209.pdf

• Föreningen skall bekosta omvandling av servitut till ledningsrätt som upprättas av Lantmäteriet för

alla ledningar (min 4 m bred) samt servitut för åtkomst med bil till pumpstationer och

tryckstegringstationer. Separat dokument för det ska vara ifylld och underskriven. 

• Tak-, dag- och dräneringsvatten får ej tillföras spillvattennätet.

• En utredning eller bedömning av områdets dagvattensituation ska vara gjord.

Finns det behov av förbättringar av dagvattenhanteringen i området så är det lämpligt att utföra

det i samband med uppdatering av föreningens/fastighetsägarnas VA-anläggning. 

• Åretrunt-fastigheter skall ha konsol för vattenmätare i hus, godkänd plats, anordningar och sort.
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• VA-nätet ska vara byggt så att det blir självfall med god marginal från byggnaderna på 

fastigheterna till de spill- och dagvattenledningar som ska lämnas över. Lägsta höjd på färdigt 

golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, är lägst 30cm över befintlig marknivå i 

förbindelsepunkten. I annat fall bör av spill- och dagvattnet pumpas från fastigheten. 

 

Föreningen skall överskådligt och detaljerat sammanställa anläggningens status i förhållande 

till ovan krav och presentera för VA-avdelningen. Eventuella avvikelser på ovan krav skall 

skriftligt godkännas av VA-avdelningen.  



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 15 TN 2020/0303-547 

Övertagande av VA-anläggning Anneberg, Tanums-
Gissleröd 1:6 med flera 

Sammanfattning av ärendet 
I Grebbestad på Tanums-Gissleröd 1:6 exploaterar det kommunala bolaget 
Tanums Bostäder AB för att bygga bostäder. De styckar av 
bostadsfastigheter och anlägger vatten och avlopp och VA-anläggningen 
ansluts till det kommunala VA-nätet. När anläggandet är klart så är deras 
önskan att lämna över VA-anläggningen till Tekniska förvaltningen. 
  
TBAB önskar Tekniska nämndens inställning till ett övertagande av VA-
anläggningen. 
  
VA-avdelningen följer projekteringen och anläggandet och ser hittills inget 
hinder i att ta emot VA-anläggningen, under förutsättning att den standard 
och de krav som gäller vid överlämnande uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kravlista vid övertagande 
Kartbild över det aktuella området 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att inriktningen på det fortsatta arbetet är att kommunen avser att överta 
VA-anläggningen som anläggs på Tanums-Gissleröd 1:6 när den är färdig 
förutsatt att kommunens kravlista enligt bilaga uppfylls, 
  
att beslut om övertagande tas av tekniska nämnden när kraven är uppfyllda 
och redovisade, samt 
  
att vid övertagande av anläggningen sker detta utan kostnad för Tanums 
kommun 

Beslutet skickas till 
Handläggaren för delgivning  



Tekniska förvaltningen 

VA-avdelningen 

Datum 

2018-11-06 
Vår referens 

2011.0095-543 Tn 

Utgåva 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

457 81Tanumshede Besöksadress:Bygdegårdsplanen Tel 0525 180 00 vxTelefax 0525-183 07 Pg 824 20-1 Bg 429-8634 . Org.nr 212000-

1348  e-post: tn.diarium@tanum.se  

Krav på samfällighetsföreningar med VA-anläggning i samband med kommunalt 

övertagande av VA-nätet 

• Anläggningen skall vara anlagd enligt kommunal standard och följa AMA anläggning 17.

• Anlagt material skall så långt som möjligt följa Tanums kommun kravdokument ” MATERIAL FÖR

VA ver 20180129.pdf”. En lista på använt material skall överlämnas.

• Relationsritningar skall följa och överlämnas enligt Tanums kommun kravdokument ” VA-ritningar

ver 20180528.pdf”.

• Provtryckningsprotokoll för tryckledningar skall redovisas.

• Ventiler skall vara testade och funktionsdugliga. Provningen skall vara protokollförd och ej äldre än

ett år innan övertagande.

• Filmmaterial, enbart klass 1 fel godkänt. Filmmaterial skall ej vara äldre än ett år.

• Distansmärkning till VA anordningar (brunnar och ventiler), se ” MATERIAL FÖR VA ver

20180129.pdf”.

• Besiktningsprotokoll skall redovisas.

• Pumpstationer, skall vara utrustade enligt följande:

Dataöverföring – Bräddmätning - Pumpinformation – Överbyggnad (måttsatt ritning, pumpar,

pumphjul, antal år, ev. driftstatstik). Varje pumpstation måste behandlas separat.  

Se detaljer för kraven i den kommunala standarden för pumpstationer i Tanums kommun ” 

Standard för Pumpavloppsstationer i Tanums kommun ver 20180219.pdf” 

• Tryckstegringsstationer skall uppfylla krav ställda i den kommunala standarden enligt dokument

”Standard för TS i Tanums kommun ver 20180209.pdf

• Föreningen skall bekosta omvandling av servitut till ledningsrätt som upprättas av Lantmäteriet för

alla ledningar (min 4 m bred) samt servitut för åtkomst med bil till pumpstationer och

tryckstegringstationer. Separat dokument för det ska vara ifylld och underskriven. 

• Tak-, dag- och dräneringsvatten får ej tillföras spillvattennätet.

• En utredning eller bedömning av områdets dagvattensituation ska vara gjord.

Finns det behov av förbättringar av dagvattenhanteringen i området så är det lämpligt att utföra

det i samband med uppdatering av föreningens/fastighetsägarnas VA-anläggning. 

• Åretrunt-fastigheter skall ha konsol för vattenmätare i hus, godkänd plats, anordningar och sort.
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• VA-nätet ska vara byggt så att det blir självfall med god marginal från byggnaderna på 

fastigheterna till de spill- och dagvattenledningar som ska lämnas över. Lägsta höjd på färdigt 

golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, är lägst 30cm över befintlig marknivå i 

förbindelsepunkten. I annat fall bör av spill- och dagvattnet pumpas från fastigheten. 

 

Föreningen skall överskådligt och detaljerat sammanställa anläggningens status i förhållande 

till ovan krav och presentera för VA-avdelningen. Eventuella avvikelser på ovan krav skall 

skriftligt godkännas av VA-avdelningen.  



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 16 TN 2021/0032-547 

Kommunalt övertagande av VA-anläggning som 
anläggs till Tanums-Rörvik 1:233-1:243,  avstyckningar 
från Tanums-Rörvik 1:232 

Sammanfattning av ärendet 
Söder om Grebbestad finns samfällighetsföreningen Gamla Rörvik och de är 
anslutna till kommunalt VA via ett avtal. Intill föreningen, mellan 
Sportshopen och Tanumstrand skapar exploatörer nya områden med tomter. 
Delar av området har redan fått ett inriktningsbeslut att kommunen avser ta 
över VA-anläggningen när den är färdig, redovisad och uppfyller kraven.  
  
Området som nu ansluts via föreningen och där också VA-anläggningen 
avses lämnas över till kommunen när den är färdig är Tanums-Rörvik 1:232 
med avstyckningarna 1:233-1:243. Samtliga fastigheter ligger utanför 
verksamhetsområdet. 
  
Exploatören önskar Tekniska nämndens inställning till ett övertagande av 
VA-anläggningen. 
  
VA-avdelningen följer anläggandet och ser hittills inget hinder i att ta emot 
VA-anläggningen, under förutsättning att den standard och de krav som 
gäller vid överlämnande uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kravlista vid övertagande 
Kartbild över det aktuella området 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att inriktningen på det fortsatta arbetet är att kommunen avser att överta 
VA-anläggningen som försörjer fastigheterna Tanums-Rörvik 1:232 med 
avstyckningarna 1:233 - 1:243 förutsatt att kommunens kravlista enligt 
bilaga uppfylls, 
  
att beslut om övertagande tas av tekniska nämnden när kraven är uppfyllda 
och redovisade, samt 
  
att vid övertagande av anläggningen sker detta utan kostnad för Tanums 
kommun 



 

 Tanums kommun Protokoll 20 (29) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-02-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Handläggaren för delgivning  



Tekniska förvaltningen 

VA-avdelningen 

Datum 

2018-11-06 
Vår referens 

2011.0095-543 Tn 

Utgåva 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

457 81Tanumshede Besöksadress:Bygdegårdsplanen Tel 0525 180 00 vxTelefax 0525-183 07 Pg 824 20-1 Bg 429-8634 . Org.nr 212000-

1348  e-post: tn.diarium@tanum.se  

Krav på samfällighetsföreningar med VA-anläggning i samband med kommunalt 

övertagande av VA-nätet 

• Anläggningen skall vara anlagd enligt kommunal standard och följa AMA anläggning 17.

• Anlagt material skall så långt som möjligt följa Tanums kommun kravdokument ” MATERIAL FÖR

VA ver 20180129.pdf”. En lista på använt material skall överlämnas.

• Relationsritningar skall följa och överlämnas enligt Tanums kommun kravdokument ” VA-ritningar

ver 20180528.pdf”.

• Provtryckningsprotokoll för tryckledningar skall redovisas.

• Ventiler skall vara testade och funktionsdugliga. Provningen skall vara protokollförd och ej äldre än

ett år innan övertagande.

• Filmmaterial, enbart klass 1 fel godkänt. Filmmaterial skall ej vara äldre än ett år.

• Distansmärkning till VA anordningar (brunnar och ventiler), se ” MATERIAL FÖR VA ver

20180129.pdf”.

• Besiktningsprotokoll skall redovisas.

• Pumpstationer, skall vara utrustade enligt följande:

Dataöverföring – Bräddmätning - Pumpinformation – Överbyggnad (måttsatt ritning, pumpar,

pumphjul, antal år, ev. driftstatstik). Varje pumpstation måste behandlas separat.  

Se detaljer för kraven i den kommunala standarden för pumpstationer i Tanums kommun ” 

Standard för Pumpavloppsstationer i Tanums kommun ver 20180219.pdf” 

• Tryckstegringsstationer skall uppfylla krav ställda i den kommunala standarden enligt dokument

”Standard för TS i Tanums kommun ver 20180209.pdf

• Föreningen skall bekosta omvandling av servitut till ledningsrätt som upprättas av Lantmäteriet för

alla ledningar (min 4 m bred) samt servitut för åtkomst med bil till pumpstationer och

tryckstegringstationer. Separat dokument för det ska vara ifylld och underskriven. 

• Tak-, dag- och dräneringsvatten får ej tillföras spillvattennätet.

• En utredning eller bedömning av områdets dagvattensituation ska vara gjord.

Finns det behov av förbättringar av dagvattenhanteringen i området så är det lämpligt att utföra

det i samband med uppdatering av föreningens/fastighetsägarnas VA-anläggning. 

• Åretrunt-fastigheter skall ha konsol för vattenmätare i hus, godkänd plats, anordningar och sort.
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• VA-nätet ska vara byggt så att det blir självfall med god marginal från byggnaderna på 

fastigheterna till de spill- och dagvattenledningar som ska lämnas över. Lägsta höjd på färdigt 

golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, är lägst 30cm över befintlig marknivå i 

förbindelsepunkten. I annat fall bör av spill- och dagvattnet pumpas från fastigheten. 

 

Föreningen skall överskådligt och detaljerat sammanställa anläggningens status i förhållande 

till ovan krav och presentera för VA-avdelningen. Eventuella avvikelser på ovan krav skall 

skriftligt godkännas av VA-avdelningen.  
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TN § 17 TN 2021/0028-357 

Lokala trafikföreskrifter på Affärsvägen i Tanumshede 

Sammanfattning av ärendet 
Affärsvägen har byggt om i Tanumshede och nya parkeringsplatser är 
anlagda. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Nya parkeringsplatser har anlagts på den nya Affärsvägen som byggdes 
under 2020. Parkeringsplatserna ska i huvudsak serva affärerna och de olika 
verksamheterna som finns på Affärsvägen. 
  
Parkeringsplatserna har tidigare varit reglerade med 30 minuter mellan  
08.00-18.00. 
  
Tekniska förvaltningen föreslår 2 timmar på samtliga parkeringsplatser 
mellan 08.00-18.00 för att få lite rörelse på parkeringsplatserna samtidigt 
som man hinner göra både bankärenden och ta en lunch i lugn och ro.  
  
Parkeringsplatserna för rörelsehindrade har också gjorts om och har nya 
placeringar. Parkeringstiden på dessa parkeringsplatser är 3 timmar och 
föreslås vara 3 timmar i fortsättningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att reglera parkeringsplatserna på Affärsvägen till 2 timmar mellan 08.00-
18.00 
  
att upphäva de gamla lokala trafikföreskrifterna gällande parkering på 
Affärsvägen 
  
att tillåta parkering för rörelsehindrade på Affärsvägen till högst 3 timmar 

Beslutet skickas till 
Handläggaren för verkställighet  
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TN § 18 TN 2019/0284-350 

Införande av parkeringsavgifter i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har den 16 april 2020 § 39 föreslagit att 
parkeringsavgifter ska införas i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. 
Frågan har utretts av tekniska förvaltningen där inriktningen har varit att 
införa parkeringsavgift under sommarperioden i de samhällen där behovet 
av en ordnad parkeringslösning är som störst. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020 § 116 att 
parkeringsavgift ska införas från sommaren 2021 i tätorterna Grebbestad, 
Fjällbacka och Hamburgsund 
att parkeringsavgifter ska tas ut under perioden 15 juni till 15 augusti  
att parkeringsavgiften är 20 kronor per timma  
att första timman ska vara avgiftsfri 
  
att uppdra åt tekniska nämnden att utforma riktlinjer för parkeringsavgifter i 
Tanums kommun utifrån kommunfullmäktiges beslut 

Utvecklad ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunfullmäktige om införande av parkeringsavgift i 
tätorterna Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund, har tekniska 
förvaltningen arbetet fram förslag på vilka centralt belägna 
parkeringsplatser som ska omfattas av parkeringsavgifterna. Avtal med 
leverantör av betaltjänst för parkeringsavgift ska också skrivas. 
  
De aktuella parkeringsplatserna i Grebbestad, Hamburgsund och Fjällbacka 
finns redovisade i bifogade kartor. 
  
Samtliga lokala trafikföreskrifter ska skrivas om med en lokal 
trafikföreskrift för sommarperioden 15/6 – 15/8 då betalparkeringen gäller, 
samt en för övriga året. Samtliga parkeringsplatser ska ersättas med tydlig 
och korrekt skyltsättning. 
  
Boendekort och nyttoparkeringskort gäller som tidigare. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Tekniska nämndens beslut den 16 april 2020 § 39 
Kommunfullmäktiges beslut 26 oktober 2020 § 116 
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PM – Införande av parkeringsavgifter 
Kartbilagor 

Yrkanden 
Benny Svensson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att centralt belägna parkeringsplatser i Grebbestad, Hamburgsund och 
Fjällbacka enligt bifogade kartor ska omfattas av parkeringsavgifterna. 

Beslutet skickas till 
Trafikingenjör för verkställande  



Bilaga TN 2021-02-18 §18
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TN § 19 TN 2021/0027-357 

Justering av tättbebyggt område i Fjällbacka 

Sammanfattning av ärendet 
Frågan om sänkt hastighet från boende och näringsidkare i Fjällbacka har 
under åren sen beslut 2015 inkommit till Tanums kommun på de två 60 
km/h sträckor som finns på Lv 163 och LV 915 i Fjällbacka. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Beslut om 60 km/h tog tekniska nämnden i samråd med trafikverket som 
väghållare, polisen och samhällsföreningen i Fjällbacka år 2015. 
Beslutet togs på grund av bland annat att det fanns en separat gång och 
cykelväg på väg 915. 

Klagomål och funderingar gällande hastigheten har under åren kommer in 
från boende i området både brevledes och via telefon. Polisen har också 
ringt in och ställt frågor gällande ärendet då boenden har hört av sig till 
dem. 

Frågan om att upphäva gällande föreskrifter har skickats till trafikverket och 
till polisen för yttrande. 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta 
att upphäva de lokala trafikföreskrifterna 1435 2015: 150 om begränsad 
hastighet till 60 kilometer i timmen på Dinglevägen, väg 163 i Fjällbacka, 
och 1435 2015: 149 om begränsad hastighet till 60 kilometer i timmen på 
Tanumsvägen, väg 915 i Fjällbacka 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20201-01-14 

Yrkanden 
Oskar Josefsson (S), Benny Svensson (L) och Michael Gustavsson (C) yrkar 
avslag till beredningsförslaget. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avslå förslaget att upphäva lokala trafikföreskrifter om begränsad 
hastighet på Dinglevägen och Tanumsvägen i Fjällbacka. 
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Beslutet skickas till 
Trafikverket 
Polisen 
Berörda boende med utfarter längs länsväg 163 och länsväg 915  
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TN § 20 TN 2021/0055-351 

Justering av tättbebyggt område i Krossekärr, 
Grönemad, Sövall, Kuseröd och Ulmekärrsand 

Sammanfattning av ärendet 
Frågan om sänkt hastighet från boende i området har inkommit till Tanums 
kommun via mail och brev.  

Utvecklad ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade om gränsen för tättbebyggt område i samråd 
med trafikverket och polisen år 2020. 

Det har nu kommit in synpunkter på detta beslut och förfrågan om ändring 
vilket tekniska förvaltningen tar till sig. Det man i huvudsak önskar är att 
hela sträckan på väg 1010 och väg 1009 och samtliga småvägar ska ingå i 
det tättbebyggda området så att kommun kan besluta om hastigheten. 
I dagsläget när det ligger utanför är det Länsstyrelsen som tagit det beslutet. 

Tekniska förvaltningens föreslår tekniska nämnden besluta 

att enligt det förslag som tagits fram inkludera hela väg 1010 till Grönemad 
och väg 1009 till Sövall och samtliga småvägar in i det tättbebyggda 
området, samt 

att i samråd med trafikverket och polisen besluta om lämplig hastighet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-02 

Yrkanden 
Oskar Josefsson (S) och Benny Svensson (L) yrkar avslag till 
beredningsförslaget. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avslå beredningsförslaget, samt 
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att ta upp ärendet på nytt när kommunen övertagit väghållningsansvaret för 
aktuella vägar 

Beslutet skickas till 
Inskrivare 
Polisen 
Trafikverket  
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TN § 21 TN 2021/0008-201 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
1, 8 - Anställningsbeslut gemensam administration 
Sten-Anders Olsson 

2, 3, 4 - Anställningsbeslut VA-avdelningen 
Lennart Hedin 

5, 6 - Anställningsbeslut parkavdelningen 
Lena Westersund 

7 - anställningsbeslut fastighetsavdelningen 
Peter Lago 

1-6 - Anslutning till kommunalt VA
Lennart Kollin

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna ovanstående redovisning 
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TN § 22 TN 2021/0007-200 

Information och meddelanden till tekniska nämnden 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
Information om 

• GDPR, tekniska nämndens behandling
• KS § 18 – Förstudie avseende bisysslor och jäv – svara på

revisionens rapport
• KS § 17 – Kommungemensam förstudie avseende arbetet med att

stärka kommunens som attraktiv arbetsgivare
(kompetensförsörjning, sjukfrånvaro) – svar på rapporten

• Underrättelse om granskning av detaljplan för Fjällbacka
verksamhetsområde

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-27 
GDPR behandlingsförteckning 
KS § 18 
KS § 17 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen 
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