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Beslutande ledamöter Alf Johansson, Ordförande (M) 
Oskar Josefsson, 1:e vice ordförande (S) 
Jan Olsson, 2:e vice ordförande (L) 
Lisbeth Hansson (M) 
Lars-Erik Johansson (M) 
Lars Olrog (C) 
Michael Gustafsson (C) 
Birgit Ekholm (S) 
Glenn Sandsten (S), Jäv § 119 
Siv Bergström (V) 
Gisela Thureskog (S), tjänstgörande ersättare för Glenn Sandsten (S) § 
119 
Lars-Erik Borg (SD), tjänstgörande ersättare för Rolf Throne (-) 

Ersättare Enar Bohlin (M) 
Lars Johansson (M) 
Sven-Eric Olsson (L) 
Jenny Corneliusson (S) 
Peter Lindgren (S)  
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Val av justerare 
Paragraf TN § 108 

Sammanfattning av ärendet 
Birgit Ekholm (S) valdes att justera protokollet  
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Kallelse med dagordning 
Paragraf TN § 109 

Sammanfattning av ärendet 
Kallelse med dagordning godkändes med följande tillägg: 

punkt 16 (§ 123) Information från kommunala funktionshinderrådet 

punkt 18 (§ 126) Övriga frågor  
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Budgetuppföljning oktober 2021 
Paragraf TN § 110 Ärendenummer TN 2021/0006-206 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens löpande verksamhet bedrivs inom av kommunfullmäktige 
tilldelad budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Budgetuppföljning oktober 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att 

att godkänna budgetuppföljning för oktober 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Information om Tanums kommuns vindkraftverk, Tyft 
Paragraf TN § 111 Ärendenummer TN 2021/0303-521 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen informerar om Tanums kommuns vindkraftverk. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för informationen  
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Information om uppdateringar i lokalförsörjningsplan 
Paragraf TN § 112 Ärendenummer TN 2021/0156-260 

Sammanfattning av ärendet 
15 februari 2021 § 18 beslutade Kommunfullmäktige att anta 
lokalförsörjningsplan för 2020 – 2030 och att uppdra åt tekniska nämnden 
att uppdatera planen två gånger varje år.  

Fastighetsingenjören informerar om uppdateringar i 
lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02  
Lokalförsörjningsplan, version 2021-11-02 
Uppdateringar i version 2021-11-02 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för informationen  
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Medborgarförslag om att bevara badstege i Sundshult 
för vinterbadning 
Paragraf TN § 113 Ärendenummer TN 2021/0282-371 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bevara badbryggan och badstege i Sundshult 
för vinterbadning har lämnats in till kommunen. Ett trevligt förslag som 
tyvärr är svårt att genomföra eftersom badstegen sitter på en flytbrygga som 
måste tas upp innan vintersäsong.  

Sundshult är en utsatt plats för vind och när isen ligger blir det isflak som 
trycker sönder bryggan. Fastighetsavdelningen provade att lämna badstege 
och brygga i vintern 2018, med resultat att hela bryggan förstördes och 
behövde bytas ut med stora kostnader som följd. 

Förslag till beslut  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta 

att avslå medborgarförslaget eftersom det inte är möjligt att genomföra 
under rådande väderförhållande 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 106 

Yrkanden 
Oskar Josefsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att undersöka 
möjligheten till en badstege på annan plats än på badbryggan.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras för vidare utredning.  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att återremittera ärendet för vidare utredning 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef  
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Information om vinterväghållning/snöröjning 
Paragraf TN § 114 Ärendenummer TN 2021/0155-354 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschefen informerar om pågående arbete med 
vinterväghållning/snöröjning.  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för informationen  



 

Nämnd/Styrelse 
Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
11 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Behov av ökning av kapacitet med vatten och 
spillvatten till Sannäs 
Paragraf TN § 115 Ärendenummer TN 2021/0302-540 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt utbyggnadsplanen för kommunalt vatten och avlopp är det planerat 
att ansluta fastigheter i områdena Raftötången, Östra Klätta, Västbacken och 
Raftön. Planen är att det ska utföras mellan åren 2029 och 2035 och att 
ledningar då dras från Säm via Sannäs vidare till de olika områdena.  

Diskussion kring behov av att tidigarelägga sträckan med ledningar från 
Säm till Sannäs. 

Tekniska nämndens beslut 
Diskussion på mötet. Inga beslut fattades.   
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Internkontroll tekniska nämnden 2021 
Paragraf TN § 116 Ärendenummer TN 2021/0219-206 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av 
kommunfullmäktige den 27 juni 2016, har varje nämnd skyldighet att 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde.  

I planen ska framgå: 

• Vad som ska granskas under året  
• Vilka reglementen, regler eller policys som berörs  
• Vem som är ansvarig för granskningen  
• När granskningen skall rapporteras till nämnden  

Kommunstyrelsen har fastställt följande områden som obligatoriskt ska 
granskas för samtliga nämnder 2021: 

• Betalkort 
• Arkivhantering 
• Introduktion av nya medarbetare 
• Uppföljning av föregående års intern kontroll 

Utöver de områden som är obligatoriska för samtliga nämnder att granska ska 
respektive nämnd besluta om granskning av ett nämndspecifikt område. 

Tekniska nämnden beslutade den 26 augusti 2021 § 87 att granskningen för 
2021 ska avse rutinen kring hantering av nycklar/taggar till kommunens 
fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
Internkontrollplan 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden samt 

att överlämna interkontrollplanen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer 



 

Nämnd/Styrelse 
Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
13 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen  
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Avgift 2022 för boende- och nyttoparkeringskort samt 
uthyrning av parkeringsplatser 
Paragraf TN § 117 Ärendenummer TN 2021/0153-350 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2010, § 56, om nya avgifter för 
boendekort och nyttoparkeringstillstånd samt uthyrning av 
parkeringsplatser. Tekniska nämnden fick i beslutet rätten att höja dessa 
avgifter en gång per år med KPI som avrundas till närmast 10-tal kronor.  

Då en höjning av avgifterna ej skett kontinuerligt under de senaste åren så 
avser kommande justering att kompensera endast för delar av utebliven 
höjning. 

Årsavgiften för boendekort höjs med 30 kronor till 760 kronor.  

När det gäller parkeringsplatser höjs årsavgiften med 80 kronor till 2110 
kronor.  

Moms på 25% ingår i avgiften. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09 
Kommunfullmäktig 2010-05-03 § 56 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att höja avgiften för boendekort och nyttoparkeringstillstånd till 760 kronor  

att höja avgiften för uthyrning av parkeringsplatser till 2110 kronor, samt 

att höjningen ska gälla från 1 januari 2022 

Beslutet skickas till 
Trafikingenjör 
Gatu- och projektchef  
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Handläggningsprocess parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
Paragraf TN § 118 Ärendenummer TN 2021/0260-350 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltning har sedan tidigare beslut i tekniska nämnden i uppdrag att ta 
fram process och rutin för olika delar av sin myndighetsutövning. Till 
nämndsammanträde i november 2021 ska process samt rutin för 
handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) presenteras 
för nämnden. 

Förvaltningen har sedan en tid tillbaka arbetat med att dokumentera och 
förankra hur handläggningen ska ske som ett stöd för handläggaren, samt 
för att säkerställa att vår myndighetsutövning sker på ett korrekt sätt. 

Nya processen och rutinen för handläggning av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade inom Tanums kommun finns beskrivna i bilagorna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
Rutin - Handläggningsprocess parkeringstillstånd för rörelsehindrade  
Processbeskrivning parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Processbeskrivning överklagande parkeringstillstånd för rörelsehindrade  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta presenterad process och rutin för hantering av ärenden gällande 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

att rutin samt process börjar gälla från januari 2022 

Beslutet skickas till 
Trafikingenjör  
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Renhållningstaxa 2022 
Paragraf TN § 119 Ärendenummer TN 2021/0227-563 

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger ett förslag till ändrad renhållningstaxa för 2022 från Rambo 
AB. 

Enligt Rambo täcker nuvarande intäkter från renhållningskollektivet inte 
dagens löpande kostnader. Rambo föreslår därför en höjning av 
privathushållens grundavgift med 229 kr till 1100 kr och att den rörliga 
avgiften höjs med 3 %.  

Vidare föreslår Rambo en höjning av grundavgiften för flerbostadshus med 
150 kr/ lägenhet från dagens nivå om 250 kr samt 3 % höjning av den 
rörliga avgiften. 

Avgifter för verksamheter föreslås av Rambo vara oförändrade och övriga 
avgifter regleras enligt avfallsindex.  

Tekniska förvaltningens förslag till ändrad renhållningstaxa 
Rambo har enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 26 möjlighet 
att årligen justera taxan enligt Avfallsindex. A12:1MD. För 2022 innebär 
det en generell höjning med 5,1 % vilket enligt Tekniska förvaltningens 
uppfattning är en rimlig justering med hänsyn tagen till Rambos förslag till 
taxehöjning.  

Tekniska förvaltningen föreslår därmed ändring av Rambos förslag och att 
justering av renhållningstaxan från och med 1 januari 2022 sker enligt 
avfallsindex.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 26 
Rambo AB, Tjänsteskrivelse taxa 2022 
Rambo AB, Taxor och avgifter – en förklaring 
Rambo AB, Effektiviseringar 2020 – juni 2021 
Rambo AB, Renhållningstaxa Tanum förslag till höjning 2022 
Rambo AB, Renhållningstaxa Tanum 2022 jämförelser med dagens priser 
Rambo AB, Tanum budget 2021 – 2023 
Rambo AB, Budget Tanum 2022 
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Yrkanden 
Oskar Josefsson (S) föreslår bifall till beredningsförslaget 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att renhållningstaxan 2022 justeras enligt Avfallsindex A12:1MD i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 26 

Jäv 
Glenn Sandsten (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut 

Beslutet skickas till 
Rambo AB  
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Revidering av informationshanteringsplan tekniska 
nämnden 
Paragraf TN § 120 Ärendenummer TN 2021/0283-200 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd antar sin egen informationshanteringsplan som också 
inkluderar de kommunövergripande processerna. Planen ska revideras en 
gång per år.  

Idag skapas och lagras handlingar till största delen elektroniskt. I och med 
införandet av e-arkiv, samt byte till nytt diarie- och ärendehanteringssystem 
innehåller den reviderade informationshanteringsplanen ett antal 
förändringar om hur information och handlingar ska förvaras och gallras.  

En annan förändring i årets revidering är att gallringsfristen för 
räkenskapsmaterial ändras tillbaka från 7 år till 10 år då gallringsfristen för 
EU-projekt är oklart och behöver utredas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15 
Reviderad informationshanteringsplan 

Tekniska nämndens beslut 
att anta reviderad informationshanteringsplan för tekniska nämnden, och att 
den ska gälla från och med 1 januari 2022,  

att digitala handlingar som registreras i ärendehanteringssystemet ska 
betraktas som original och behöver därmed inte skrivas ut och bevaras i 
pappersformat,  

att handlingar som ska arkiveras digitalt får gallras från sitt ursprungsformat 
så snart de är registrerade i vårt diarie- och ärendehanteringssystem, samt 

att de handlingar som enligt lag måste finnas i pappersformat kommer 
fortsatt bevaras i papper 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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Val av ny ledamot och ersättare i tekniska nämndens 
arbetsutskott och krisutskott 
Paragraf TN § 121 Ärendenummer TN 2021/0301-201 

Sammanfattning av ärendet 
Benny Svensson (L) avled den 8 september 2021. Benny Svensson var 
invald som ledamot i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden samt i 
tekniska nämnden. I tekniska nämnden var han även 2:e vice ordförande.  

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 154 att välja Jan 
Olsson (L) till ny ledamot och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden. 

Christian Haneson (L) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som 
ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 
§ 153 att utse Sven-Eric Ohlsson (L) till ny ersättare i tekniska nämnden. 

Jan Andersson (S) har den 28 september 2021 lämnat in en avsägelse 
avseende sina uppdrag i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden och 
tekniska nämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober § 152 att 
utse Glenn Sandsten (S) till ny ledamot i tekniska nämnden, samt att utse 
Peter Lindgren (S) till ny ersättare i tekniska nämnden för resterande del av 
mandatperioden 2019–2022.  

Tekniska nämnden ska utse ny ledamot och nya ersättare i tekniska 
nämndens arbetsutskott och i krisutskottet efter Benny Svensson (L), 
Christian Haneson (L) och Jan Andersson (S).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
Kommunfullmäktige 2021-10-25, § 152–154 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att till ny ledamot, tillika 2:e vice ordförande, i tekniska nämndens 
arbetsutskott och krisutskott efter Benny Svensson (L) utse Jan Olsson (L) 
för resterande del av mandatperioden 2019–2022 

att till ny ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott och krisutskott efter 
Christian Haneson (L) utse Sven-Eric Ohlsson (L) för resterande del av 
mandatperioden 2019–2022 



 

Nämnd/Styrelse 
Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
20 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

att till ny ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott och krisutskott efter 
Jan Andersson (S) utse Birgit Ekholm (S) för resterande del av 
mandatperioden 2019–2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Berörda förtroendevalda  
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Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
21 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Information från folkhälsorådet 
Paragraf TN § 122 

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Hansson (M) informerar från senaste mötet med Folkhälsorådet.  



 

Nämnd/Styrelse 
Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
22 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Information från kommunala funktionshinderrådet 
Paragraf TN § 123 

Sammanfattning av ärendet 
Birgit Ekholm (S) informerar från senaste mötet med kommunala 
funktionshinderrådet  



 

Nämnd/Styrelse 
Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
23 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Information och meddelanden till tekniska nämnden 
2021 
Paragraf TN § 124 Ärendenummer TN 2021/0007-200 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom:  

• Kommunfullmäktige 2021-10-25 § 141, Delårsrapport för Tanums 
kommun per den 31 augusti 2021 

• Kommunstyrelsen 2021-11-03 § 288, Riktlinjer för Tanums 
kommun med anledning av coronaviruset 

• Kommunstyrelsen 2021-11-03 § 305, Kommunernas klimatlöften 
inför 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för informationen  



 

Nämnd/Styrelse 
Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
24 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Paragraf TN § 125 Ärendenummer TN 2021/0008-201 

Sammanfattning av ärendet 
 
Anställningsavtal  

Nr 22 – Anställningsavtal 

Nr 23 – Anställningsavtal 

Nr 24 – Anställningsavtal 

Nr 25 – Anställningsavtal 

VA-avdelningen 

Nr 27 – Ansökan om anslutning till kommunalt vatten 

Nr 28 – Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna redovisningen av ovanstående delegationsbeslut  



 

Nämnd/Styrelse 
Tekniska nämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Sida 
25 (25) 

Ärendenummer 
TN 2021/0183-200 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Övriga frågor 
Paragraf TN § 126 

Sammanfattning av ärendet 
Siv Bergström (V) frågar om översynen av nämnds- och 
förvaltningsorganisation som beslutades om i kommunstyrelsen den 3 
november 2021 § 303. Frågan diskuterades på mötet.  
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