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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2021-03-18 
Tillkännagivet från och med 2021-03-23 
Tillkännagivet till och med 2021-04-14 
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede 
  
Underskrift  

 Jenny Pettersson 
  
 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan och distans, kl 08.30–11.15 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Roger Andersson, Gatuingenjör, Deltar på distans § 29 

Harriet Larsåsen, Trafikingenjör, Deltar på distans § 30, 31 
Ulrika Olsson, Förvaltningsekonom, Deltar på distans § 25, 26 
Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef 
Kathrine Kahlman, Teknikansvarig 
Jenny Pettersson, Nämndsekreterare 
Janette Beck, Mark- och exploateringsingenjör, Deltar på distans § 
27 
Linus Johnson, Mark- och exploateringsingenjör, Deltar på distans § 
28 

Justeringens plats och tid 2021-03-22 kl. 15:00 
Paragrafer 23–35 
  
Sekreterare  

 Jenny Pettersson 
  
Ordförande  

 Alf Johansson 
  
Justerare  

 Ann-Christin Antonsson 
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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. Deltar ej § 32 på 

grund av jäv 
Glenn Sandsten (S), ersättare, Deltar på distans 
Gisela Thureskog (S), ersättare, Deltar på distans. Deltar från § 28 
Lars-Erik Borg (SD), ersättare, Deltar på distans 
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TN § 23  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ann-Christine 
Antonsson (S)  
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TN § 24  

Kallelse med dagordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kallelsen godkändes med följande tillägg: 
  
Övriga frågor från Gisela Thureskog (S), Oskar Josefsson (S) och Glenn 
Sandsten (S) under § 35  
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TN § 25 TN 2021/0006-206 

Budgetuppföljning februari 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljning per 28 februari. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga, budgetuppföljning februari 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna bilagda budgetuppföljning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Budgetuppföljning februari 2021 
Tekniska nämnden 

Förvaltningschef, Sten-Anders Olsson 2021-03-18 

Bilaga till TN 2021-03-18 § 25
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Ekonomisk analys .................................................................................................................................... 3 
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Sjukfrånvaro ............................................................................................................................................ 5 
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Sida 3 av 5 
 

Tekniska nämnden februari 2021 
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 2021

Budget feb 

2021 feb-21 feb-20

Intäkter 165 940    27 782    26 587    26 215     

Justering intäkter/ VA 

resultatfond 5 692        948         666         389 -         

Kostnader 140 076 -   24 721 -   22 335 -   20 505 -    

Kapitalkostnader 66 971 -     11 157 -   11 306 -   10 699 -    

Verksamhetsresultat 35 415 -     7 148 -     6 388 -     5 378 -      

Finansiella poster 2 450        408         49           9              

Resultat 32 965 -     6 740 -     6 339 -     5 369 -      

Kommunbidrag 32 138      5 354      5 355      5 022       

Förändring eget kapital 827 -          1 386 -     984 -        347 -          

Ekonomisk analys 
Tekniska förvaltningen redovisar ett underskott för årets två fösta månader. Underskottet 

beror på att kostnaderna är högre i början på året för uppvärmning och snöröjning. 

Intäktsavvikelsen beror på att projektingenjörernas timmar på projekt redovisas i samband 

med delårsboksluten samt något lägre intäkter för VA-verksamheten. Kostnaderna har varit 

lägre än budgeterat. Bemanningen har varit något lägre än planerat samt lägre kostnader för 

underhållsåtgärder. I jämförelse med den delvis periodiserade budgeten redovisar 

förvaltningen ett mindre underskott än planerat.  

 

Kostnaderna har ökat jämfört med tidigare år. Kostnadsökningen beror delvis på utökad 

bemanning inom park och VA-verksamheten samt överlappning av tjänst inom 

administration. Inhyrning av fler moduler till förskoleverksamheterna. Dessutom har 

snöröjningen varit mer omfattande.  

 

Vindkraftverket redovisar ett resultat som är bättre än budget. Priset för producerad el har 

varit högre än budgeterat men det har blåst mindre. 
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Belopp tkr

Budget 

2021

Budget feb 

2021 feb-21 feb-20

VA 5 691 -     948 -        -          -          

Fastighet -          1 282 -     1 185 -     341 -        

Gata/projekt -          3 -            92           108         

Administration -          -          26           310 -        

Nämnd -          -          42           20           

Vindkraft 827 -        101 -        41           176         

Verksamhetsresultat 6 518 -     2 334 -     984 -        347 -        

VA resultatfond 5 691 -     948 -        666 -        389         

 

 

Prognos 

Prognos bokslut -6,5 mkr, vindkraften -0,8 mkr och -5,7 mkr enligt budget för VA-

verksamheten. VA-verksamhetens underskott kommer att täckas med medel ur resultatfond. 

De skattefinansierade verksamheterna beräknas hålla budget.  

Prognos anslutningsintäkter 
Budgeterade va-anslutningsintäkter är 5 000 tkr. Prognos är 8 900 tkr.  
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron på förvaltningen uppgick till 7,43 procent för mätperioden vilket 

är betydligt högre jämfört med föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 4,25 

procent.  

Den höga sjukfrånvaron är huvudsakligen förorsakad av den pågående 

Coronapandemin då medarbetare ska stanna hemma vid minsta 

förkylningssymtom. För kommunen som helhet uppgick sjukfrånvaron till 8,2 

procent vilket också är högre än för samma period 2020, då frånvaron uppgick 

till 7,15 procent. 

Ackumulerad sjukfrånvaro per sista februari, jämförelse mellan åren 2021 

och 2020 

 

 

 

 

 

 
 

Anmälda riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetsskador 

januari – februari 2021 
Förvaltningen har under årets två första månader fått in ett anmält färdolycksfall samt en 

tillbudsanmälan gällande konstaterad exponering av Covid-19. 

Färdolycksfallet handlade om en halkolycka på väg hem från arbetet och orsakades av svår 

ishalka. Halkolyckan ledde till en dryg veckas sjukfrånvaro.  

Tillbudet gällande konstaterad exponering av Covid-19 är anmält enligt gällande regler till 

arbetsmiljöverket. Utöver redan vidtagna åtgärder har ytterligare försiktighetsåtgärder 

vidtagits som syftar till att undvika smittspridning. 
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TN § 26 TN 2016/0379-219 

Komplettering av slutredovisning - ombyggnad av park 
i Tanumshede 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsprojekt Parken Tanumshede slutredovisades och godkändes 
2020-02-03 §13 av tekniska nämnden. Ärendet har återsänts till tekniska 
nämnden för komplettering av investeringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Bilaga, slutredovisning Parken Tanumshede 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att upphäva beslutet från 2020-02-13 §13 samt 
  
att godkänna uppdaterad slutredovisning 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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TN § 27 TN 2019/0040-314 

Granskning detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med 
flera, Badis 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Fjällbacka 136:2–3, Badis, är ute på granskning med 
möjlighet för Tekniska nämnden att yttra sig på förslaget. 
  
Syftet med planområdet är att pröva möjligheten att ersätta befintlig 
byggnad med en ny byggnad avsedd för ca 10 bostadslägenheter.  
  
Ett genomförande av detaljplanen innebär att kommunen skall avyttra ett 
mindre markområde till exploatören, upplåta en yta för parkering samt 
genomföra ombyggnation av Fjällbacka reningsverk.  
  
Före antagande av detaljplanen skall exploateringsavtal vara undertecknat 
av exploatören. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
En detaljplan har arbetats fram för Fjällbacka 136:2 – 3 (Badis) med syfte 
att pröva möjligheten att ersätta befintlig byggnad med en ny byggnad 
avsedd för ca 10 bostäder.  
  
Planområdet är lokaliserat i Fjällbackas centrala delar intill Stora Kajen, 
Richters och Norra Hamngatan i väster och Utsiktsgatan i öster.  
  
Detaljplanen har tidigare varit ute på granskning men har arbetats om och 
omfattar denna gång dels ett mindre planområde än tidigare (Norra 
Hamngatan har utgått) och dels en minskad byggrätt som inte längre 
omfattar parkeringsgarage med anslutning mot Norra Hamngatan.  
  
För att genomföra detaljplanen behöver exploatören köpa ett mindre 
markområde om ca 75 kvm av kommunen. Planförslaget medger även att en 
yta om ca 90 kvm kan regleras till Fjällbacka 136:4 (privat 
bostadsfastighet).  
  
Då planförslaget inte längre omfattas av parkeringsgarage skall istället en 
markyta iordningsställas på exploatörens bekostnad öster om Utsiktsgatan 
(T1) vilken upplåtes genom arrende.  
  
I samband med att detaljplanen antas ställs krav på att kommunen genomför 
ombyggnation av Fjällbacka reningsverk till avloppspumpstation, vilket är 
färdigt senast 2023-12-31. 



 

 Tanums kommun Protokoll 9 (24) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2021-03-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
Planhandlingarna anger en felaktig anslutningspunkt för vatten, vid 
Trappgatan. Befintlig ledning i Utsiktsgatan har inte tillräckligt med 
kapacitet för att försörja tänkt byggnation. Ny anslutningspunkt för VA 
kommer därför anvisas vid Norra Hamngatan.  
  
För den bilagda VA- och dagvattenutredningen saknas ritningar så 
granskning av förslaget har genomförts med stöd av bilagor tillhörande 
utredningen vid granskning 1. Har justeringar gjorts är dessa inte studerade.  
  
Ett exploateringsavtal skall tecknas mellan Tanums Kommun och exploatör 
där kostnader och ansvar för genomförandet av detaljplanen regleras.  
Exploateringsavtalet reglerar också exploatörens andel i totalkostnaden för 
utbyggnad av kommunal infrastruktur enligt kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal antagna av Kommunfullmäktige 2019-04-01 § 45 
Avtalet skall vara undertecknat innan detaljplanen antas.  
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Kartbilaga  
Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, Badis 
  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att inte erinra mot förslag till detaljplan under förutsättning att: 
  

• Anslutningspunkt för VA anges vid Norra Hamngatan i 
planhandlingarna 

  
• VA- och dagvattenutredning kompletteras utifrån angiven 

anslutningspunkt i Norra Hamngatan samt redovisar tänkt 
ledningsdragning för hantering av vatten, avlopp och dagvatten. 

  
  

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjören 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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TN § 28 TN 2021/0037-314 

Granskning av detaljplan Tanums-Åseröd 1:30, östra 
Veddökilen 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med granskningshandling för 
detaljplanen Tanums-Åseröd 1:30 mfl, Östra Veddökilen. Granskning pågår 
under perioden 2021-01-21 till 2021-02-25. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en utbyggnad med bostäder, samt brygga med promenadstråk 
och sjöbodar i samhället Långesjö. Allmänhetens tillgång säkerställs med 
allmänt gångstråk utmed vattnet. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med granskningshandling för 
detaljplanen Tanums-Åseröd 1:30 mfl, Östra Veddökilen. Planområdet är 
beläget 3,5 km norr om Fjällbacka, i samhället Långesjö, och ansluter till 
planområdet Heljeröd 1:11 mfl, Västra Veddökilen. Inledningsvis utgjordes 
planområdena av en gemensam plan vilken beslutades delas. Granskning av 
planförslaget pågår under perioden 2021-01-21 till 2021-02-25.  
  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-12 att ge planbesked för Tanums-
Åseröd 1: 30 förutsatt att följande frågor särskilt beaktades i planarbetet. 

• Förslag på en sammanhängande strandpromenad runt Lerekilen som 
ansluter till planerade gångstråk i detaljplan för Heljeröd 1:1 och 
Lilla Anrås s:16. Strandpromenaden bör som utgångspunkt gå 
mellan strandlinjen och befintliga planerade byggnader. 

• Geotekniska förutsättningar. 
• Översvämningsrisker och bebyggelsens förhållande till framtida 

förhöjda vattennivåer. 
• Förutsättningar för muddring i Lerekilen. 
• VA-försörjning. 
• Sjöbodsförråds användning och utformning. 
• Bryggor och bryggdäck mot vattnet ska vara allmänt tillgängliga. 
• Nyttjanderätt/servitut för allmänhetens nyttjande. 

  
Samråd hölls under perioden 2019-07-02 till 2019-08-30 varvid tekniska 
nämnden beslutade att inte erinra mot samrådshandlingen under 
förutsättning att detaljplanearbetet framgent skulle ta hänsyn till vissa 
förtydliganden som krävs för att uppfylla planens syfte. De förtydliganden 
som togs upp är: 
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• Säkerställande av allmänhetens nyttjande av strandpromenaden och 
nyttjande av bryggor i övrigt. 

• Generellt kring fastighetsbildning 
• Generell översyn av planbestämmelser  

  
Planförslaget 
Bostadsbyggelsen är reglerad utifrån plushöjder där hänsyn till stigande 
vatten ska ha tagits, en takvinkel om 32-35 grader, en maximal byggnation 
om 50 % av tomtytan medges bebyggelse. Planen innehåller även en 
utformningsbestämmelse som reglerar att all bebyggelsen ska ha stående 
träpanel, sadeltak och förses med röd taktäckning. Det planerade caféet har 
utgått ur planen. 
  
Även komplementbyggnader är reglerade med utformningsbestämmelse 
beträffande stående träpanel, en takvinkel om 20 grader och har getts en 
högsta nockhöjd om 3,5 meter. Sjöbodar har getts bestämmelser i linje med 
kommunens sjöbodspolicy. De sjöbodar som är befintliga bekräftas i planen. 
En planbestämmelse som förbjuder inkoppling av VA införs för sjöbodarna 
i syfte att de ska användas i linje med sitt ändamål.  
  
Planförslaget redogör för en strandpromenad utmed vattnet planlagd som 
allmän plats, enskilt huvudmannaskap, och som binds samman med stråken 
såväl söder som norr om planområdet. Ett förtydligande krävs gällande 
planens genomförbarhet beträffande allmänhetens nyttjande av 
strandpromenaden. Förtydliganden krävs även generellt kring 
genomförandefrågor.  
  
Planförslaget innebär att tillfartsväg till detaljplaneområdet behöver lösas 
över intilliggande detaljplan, Heljeröd 1:11 med flera, Västra Veddökilen. 
Detta grundar sig på trafikverkets krav på anslutning till rv 163, då den 
befintliga anslutningen via väg 1001 dömts ut med hänsyn till 
trafiksäkerhet. Inom vägområdet planeras att dra ledningar för kommunalt 
VA. Ett behov av att geotekniskt säkerställa ledningar har framkommit vid 
projektering. Detta eftersom delar av tillfartsvägen till området behöver 
höjas för att möta kraven om stigande vatten. Hur genomförandet ska 
säkerställas behöver lösas innan detaljplanen antas. 
  
Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Kommunen 
har inlett arbetet med att bygga ut kommunalt VA för Långsjö. Det finns 
dock idag avlopp för 900-1200 personenheter eftersom det tidigare bedrevs 
campingverksamhet i området. En planbestämmelse har dock införts för att 
säkerställa att bostäder inte byggs innan anslutning till det kommunala nätet. 
Taxa ska betalas för VA-anslutning, vilket avses regleras i avtal. Det anges i 
planbeskrivningen att verksamhetsområde för V+S ska gälla för allmän 
platsmark medan V+S-nät inom kvartersmarken ska byggas ut av 
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exploatören och förvaltas av en samfällighetsförening. Det anges också att 
två E-områden krävs för Långesjös behov av pumpstationer för avlopp.  
  
En dagvattenutredning har gjorts och utifrån denna planeras dagvatten från 
bostäder att ledas ut via den bäck som rinner genom området, vilken 
planläggs med användningen teknisk anläggning (E-område). Enligt 
planbeskrivningen krävs ingen ytterligare fördröjning av dagvatten, utan 
recipienten kan hantera flödestoppar. I övrigt har inte nivåer beräknats för 
området vid bryggor och sjöbodar då denna byggnation inte bedömts 
påverka det förhållande som föreligger idag. Avloppsdagvatten avses renas 
för gator men även för parkeringsplats. En planbestämmelse har införts som 
ska säkerställa att minst 5 % av p-platsens yta är till för omhändertagande av 
dagvatten. Ingen ytterligare rening har ansetts behövlig.  
  
Gällande avfallshanteringen anges i planförslaget att den ska ske utifrån 
Rambos regler. I planen har en vändplats om 18 m planerats för att 
underlätta för sopbilar etc. 
  
Justeringar av planförslaget 
Sedan samrådsskedet har planförslagets syfte justerats eftersom det 
planerade mindre cafét utgått, varför syftet numer lyder enligt följande: 
  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad med bostäder, samt 
brygga med promenadstråk och sjöbodar i samhället Långesjö. 
Allmänhetens tillgång säkerställs med allmänt gångstråk utmed vattnet.   
  
I planbeskrivningen anges att nya anläggningar i vatten såsom bryggor och 
café tagits bort från planförslaget och att det istället föreslås en 
bryggpromenad på +1,7 meters höjd på land och sjöbodar innanför.  
  
• Området för dagvattenhantering har utökats. 
 • Gatan föreslås nu på nivån +3,0 meter. 
 • Komplementbyggnaden och parkeringen vid vändplatsen har tagits bort. 
 • Nockhöjder har sänkts och utformningsbestämmelser har setts över. 
 • Bestämmelser om villkor för startbesked har lagts in så att geotekniska 
markförstärkningsåtgärder ska genomföras innan bostäder byggs. 
 • På samma sätt villkoras att området ska anslutas till kommunalt VA, 
tillfartsväg byggas ut och dagvattenhantering ordnas innan bostäder byggs. 
  
Övrigt  
Ett exploateringsavtal som bland annat reglerar ställande av säkerhet för 
byggnation av strandpromenad, vägar mm ska ha fått laga kraft innan 
detaljplanen antas. 
  
Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 
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Beslutsunderlag 
Plankarta 
Illustrationskarta  
Planbeskrivning, daterat 2020-06-23 

Yrkanden 
Oskar Josefsson (S) och Benny Svensson (L) yrkar bifall till 
beredningsförslaget. 
  
Lars Olrog (C) yrkar på att sista att-satsen gällande inkoppling av VA till 
sjöbodar i beredningsförslaget stryks. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsförslaget och yrkandet från Lars Olrog var 
för sig, och finner att tekniska nämnden beslutar enligt beredningsförslaget. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande synpunkter 
  
att planförslagets genomförande behöver beskrivas på ett tydligare sätt så 
att sakägare och andra intressenter kan förstå vad planförslaget innebär för 
var och en. 
  
att tillfartsvägens genomförande behöver säkerställas innan detaljplanen 
antas. 
  
att skrivningen som förbjuder inkoppling av VA för sjöbodar tas bort från 
planbestämmelserna.  
  

Reservationer 
Lars Olrog (C) reserverar sig muntligt till förmån för eget yttrande. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjören 
Planavdelningen  
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TN § 29 TN 2020/0279-351 

Medborgarförslag om utbyggnad av trottoar från 
Ejgdevägen till Industriområdet i Hamburgsund 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att befintlig 
trottoar på Länsvägen i Hamburgsund förlängs till industriområdet. 
Trottoaren slutar idag vid Ejgdevägen och det saknas ca 140 meter fram till 
industriområdet.  
  
Förslagsställaren menar att det idag går många oskyddade trafikanter längs 
vägkanten de sista metrarna fram till industriområdet, ett område som 
numera inte bara är av industrikaraktär utan det har på senare år startats bl a 
färgaffär, bilservice och återvinningscentral. Från industriområdet når man 
också motionsspår och Scen på Bönn.” 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 110 att medborgarförslaget 
skulle sändas till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 
  
Trafikverket har väghållningsansvar för vägen och den befintliga trottoaren, 
och får besluta om eventuell utbyggnad av trottoar och övergångsställe.  
Utbyggnad av trottoar längs Länsvägen ingår inte i kommunens 
prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
  
Det finns idag möjlighet att gå till industriområdet via Ejgdevägen och 
Kaprifolvägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Karta 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget 
  
att översända medborgarförslaget till trafikverket, samt 
  
att anse medborgarförslaget besvarat 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör 
Trafikverket 
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TN § 30 TN 2020/0242-566 

Medborgarförslag om fler återvinningsstationer i 
Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om fler återvinningsstationer (ÅVS) i Grebbestad har 
skickats in till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 §91 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut.  

Utvecklad ärendebeskrivning 
Frågan om central placering av återvinningsstationer i Grebbestad har 
diskuterats vid ett flertal tillfällen. Behovet finns men placeringen försvåras 
av det inte finns kommunal mark att placera återvinningsstationerna på.  
  
I kommande detaljplanen ska tekniska förvaltningen arbeta för att det 
planläggs för ÅVS i den norra delen av Grebbestad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23  
Medborgarförslag 2020-07-08 
Kommunfullmäktige 2020-09-21 § 91 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att tekniska förvaltningen i kommande detaljplan arbetar för att det 
planläggs för återvinningstation i den norra delen av Grebbestad, samt  
  
att anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Planavdelningen   
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TN § 31 TN 2019/0284-350 

Införande av parkeringsavgifter i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
På Tekniska nämnden 2021-02-18 §18 beslutades det om vilka 
parkeringsplatser som ska omfattas av parkeringsavgifter. I den bifogade 
kartbilagan hade några parkeringar med längre parkeringstid felaktigt 
angetts. Dessa parkeringsplatser ska enligt tidigare beslut (TN 2020-03-12 
§25) inte omfattas av parkeringsavgifter.  
  
Parkeringsplatser i Grebbestad, Hamburgsund och Fjällbacka där avgift ska 
tas ut finns redovisade i bifogade kartor. 

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. 
De som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska inte behöva erlägga 
parkeringsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Reviderad kartbilaga  
TN 2021-02-18 §18 
TN 2020-03-12 §25 

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

Beslutet skickas till 
Trafikingenjör för verkställande 



Bilaga till TN 2021-03-18 § 31



Bilaga till TN 2021-03-18 § 31



Bilaga till TN 2021-03-18 § 31



Bilaga till TN 2021-03-18 § 31



Bilaga till TN 2021-03-18 § 31



Bilaga till TN 2021-03-18 § 31
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TN § 32 TN 2021/0076-351 

Prioritering för utbyggnad av gång- och cykelvägar i 
Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har 2020-01-29 § 26 uppdragit åt 
kommunledningskontoret tillsammans med tekniska förvaltningen att ta 
fram en övergripande plan som omfattar både cykelleder och gång- och 
cykelvägar i kommunen. Kommunledningskontoret ansvarar för cykelleder, 
oftast på mindre befintliga vägar, och tekniska förvaltningen för gång- och 
cykelvägar byggda enligt Trafikverkets normer. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011 om förslag till utbyggnad av gång- och 
cykelvägar, samt delge Trafikverket det samma. Det kan konstateras att 
flertalet av de sträckor som då föreslogs har blivit utbyggda eller ligger i 
plan för genomförande. 

Slottet – Hamburgsund  Pågår, Trafikverket upprättar 
vägplan 
Sportshopen – Grebbestad camping Färdigställd 
Grebbestad camping – Grebbestad Färdigställd 
Brygge – Gerlesborg Pågår, klar 2021 
Oppen – Motorovalen Inte prioriterats, alternativa sträckor 
finns 
Östad – Backa Planerat genomförande 2021 
Grebbestad – Edsvik Inte påbörjat 

Därutöver kan nämnas att tekniska förvaltning löpande arbetar med att 
komplettera kortare sträckor, ”felande länkar” i våra tätorter, samt att 
utbyggnad av gång- och cykelvägar också sker inom ramen för 
genomförande av detaljplaner. Vidare utförs kontinuerligt 
förbättringsåtgärder på befintliga sträckor i form av uppförande av 
belysning. 

Kommunledningskontoret leder arbetet med att åstadkomma cykelleder 
genom att få tillträde till mindre lokalvägar med ibland kompletterande 
utbyggnad. Såväl runt Gerlesborg samt Östad är exempel på det, och under 
2021 förväntas sträckan Fjällbacka – Vik kunna införlivas som uppmärkt 
cykelled. 

Kommunledningskontoret föreslår å sin sida ett förslag till fortsatt arbete 
med cykelleder. 
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Tekniska förvaltningens förslag till fortsatt utbyggnad av gång- 
och cykelvägar 
  
Gång- och cykelvägar 
Slottet – Hamburgsund 
  

  

Grebbestad – Edsvik  Inklusive genomförande inom 
detaljplan 

Vik – Kämpersvik Genomförande i samband med 
detaljplan 

Grebbestad – Kärra 
  

Genomförande inom detaljplan 

Bräckevägen Fjällbacka Genomförande inom detaljplan för   
                verksamhetsområde 

Rörvik – Grebbestadfjorden Repslagaregatan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
  
att prioriterad utbyggnad av gång- och cykelvägar innefattar sträckorna 
     Slottet – Hamburgsund 
      Grebbestad – Edsvik  
      Vik – Kämpersvik  
      Grebbestad – Kärra 
      Bräckevägen Fjällbacka   
      Rörvik – Grebbestadfjorden (Repslagaregatan)  
  

Jäv 
Lars Johansson (M) anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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TN § 33 TN 2020/0026-563 

Renhållningstaxa för 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till ändrad renhållningstaxa för 2021 från Rambo AB. 
  
Enligt Rambo täcker nuvarande intäkter från renhållningskollektivet inte 
dagens löpande kostnader. Rambo föreslår därför en höjning av 
privathushållens grundavgift med 175 kr och att den rörliga avgiften höjs 
med 112–325 kr beroende på val av abonnemang.  
  
Enligt nuvarande taxa betalar flerbostadshusen ingen grundavgift i dag, men 
Rambo föreslår en avgift om 700 kr/ lägenhet i taxan för 2021.  
  
Efter överläggningar inom kommunen föreslås att med ändring av Rambos 
förslag besluta om enhetliga ändringar av renhållningstaxan för de olika 
abonnemangsformerna, samt införande av en lägre grundavgift för 
flerbostadshus. 

Tekniska förvaltningens förslag till ändrad renhållningstaxa 
Tekniska förvaltningen föreslår en ändring av renhållningstaxan enligt 
nedan: 
  
Renhållningstaxan för verksamheter föreslås höjas med 2,5 % 
Renhållningstaxan för övriga abonnemang föreslås höjas med 5,5 % 
För flerfamiljshus föreslås införande av en grundavgift om 250 kr per 
lägenhet och år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
- Rambo AB, Tjänsteskrivelse 
- Rambo AB, förslag till renhållningstaxa 2021 
- Rambo AB, Bilaga till tjänsteskrivelse taxejusteringar  
- Rambo AB, förslag till renhållningstaxa jämförelser med dagens avgifter  
- Rambo AB, Ärendebeskrivning-Konsekvens rationalisering 

Yrkanden 
Benny Svensson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget 
  
Siv Bergström (V) yrkar på att tredje att-satsen gällande grundavgift för 
lägenheter stryks 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på beredningsförslaget och Siv Bergströms yrkande var 
för sig, och finner att tekniska nämnden beslutar enligt beredningsförslaget 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att renhållningstaxan för verksamheter höjs med 2,5 % 
att renhållningstaxan för övriga abonnemang höjs med 5,5 % 
att det för flerfamiljshus införs en grundavgift om 250 kr per lägenhet och 
år, samt 
att den nya taxan skall gälla fr.o.m. 1 juni 2021 
  

Reservationer 
Siv Bergström (V) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Rambo AB  
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TN § 34 TN 2021/0008-201 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nummer 9 – Anställningsavtal  
Sten-Anders Olsson 
  
Nummer 7 – Anslutning till kommunalt vatten 
Lennart Kollin 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Anmälda delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna ovanstående redovisning  
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TN § 35  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Gisela Thureskog (S) har lämnat in ett nämndinitiativ gällande återställande 
av vattenflödet i fontänen vid Hedegården i Tanumshede. Ärendet 
överlämnas till tekniska förvaltningen för utredning och beredning. 
  
Oskar Josefsson (S) frågar om pågående upphandling av Ramavtal för ROT-
renoveringar av kommunens fastigheter. I förfrågningsunderlaget finns 
angivet att omsättningen under de tre senaste avslutade räkenskapsåren ska i 
genomsnitt ej understiga 25 mkr årligen. Det höga omsättningskravet 
ifrågasätts då många mindre företag i och med detta exkluderas från att 
lämna anbud. 
Förvaltningschefen förklarar att anledningen är de stora krav som ställs 
på entreprenören gällande ansvar för planering, projektering och 
utförande. Man har i diskussion med upphandlingsenheten satt detta skall-
kravet för att säkerställa projektets genomförande. Oskar Josefsson tackar 
för svaret. 
  
Glenn Sandsten (S) frågar vilka tillgänglighetsåtgärder som är gjorda i 
idrottshallen i Tanumshede. Svar lämnas på nästa tekniska nämnd. 
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