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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Bengt-Arne Andersson (M), ordförande 
Peter Andersson (L) 
Björn Möller (KD) ersätter Jörgen Myrberg (KD) 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (L) 
Robert Berntsson (TP) ersätter Rikard Larsson (S) 
Jan Berndtsson (S) 
Björn Sporrong (S)      
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Jenn Johansson (SD) 

 
Övriga närvarande Stellan Samsson (KD)  

Jeanette Lagervall (-)  
 

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Lene Larsson, avdelningschef miljö    
Urban Nilsson, byggchef 
Emma Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 254 
Linda Åhs, miljö- och hälsoskyddsinspektör   § 254 
Martin Lilja, enhetschef    § 255 
David Andersson, VA-chef   § 255 
Sara Granudd Vernhamn, ekonom   § 255
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§ 255 

Beslut om indexjustering av VA-taxan 

2022/180 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att indexjustera VA-taxan till 45 % av årets 
KPI inför 2023, det vill säga en indexjustering på 5 %. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 
genom beslut 2021-11-18, § 224. Enligt taxans punkt 8, kan taxan regleras 
årligen, i den mån KPI-index ändras. I år har index höjts med 10,9 %. Det 
medför en stor höjning. Därför har förvaltningen önskat få VA-utskottets 
utlåtande i frågan om ifall taxan kan justeras till en mindre procentdel än 
10,9 %. Förvaltningen ihop med ekonom har tagit fram scenarier på VA-
kollektivets intäkter utifrån olika stora indexjusteringar av taxan, som 
presenterades och diskuterades av VA-utskottet. Utskottet landade i att 
föreslå nämnden att indexjustera VA-taxan till 45 % av den möjliga 
ökningen enligt KPI, det vill säga en indexjustering på 5 %.  
 
Nämnden noterar att ett avsteg från årligt index innebär en bedömning 
där nämnden inte har mandat att fatta beslut. Därför föreslår nämnden 
kommunfullmäktige att välja en lägre indexjustering än årets höjning 
enligt KPI på 10,9 %. Förslaget är istället 5 % vilket är 45 % av årets 
indexreglering.  
Eftersom ärendet behöver hanteras relativt skyndsamt, justeras 
paragrafen omedelbart.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-12-05, § 12 

Beslutsunderlag 
Beredande beslut från SBNVAU 2022-12-05, § 12 
Avgifter i GR-kommunerna med utblick i Västsverige (sammanställning) 
Scenarier över olika alternativ på indexregleringar 
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Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:12-14:20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP) och Robert Mattsson (C) 
föreslår att  

1. nämnden ska föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att indexjustera VA-taxan till 45 % av årets 
KPI inför 2023, det vill säga en indexjustering på 5 %. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 254 

Ansökan om LONA-bidrag för att restaurera Åledammen 
på Åstol under 2023-2025 

Dnr 2022-1391 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om LONA-bidrag 

för projektet Restaurering av Åledammen för perioden 2023-2025 till en 
totalkostnad på 200 000 kronor. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Miljöavdelningen avser att ansöka om medel för att finansiera 
restaurering av Åledammen på Åstol under perioden 2023-2025. Medel 
söks från Naturvårdsverkets LONA-bidrag (LONA står för 
Naturvårdsverkets ’lokala naturvårdssatsning’) som är ett bidrag som 
ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga 
naturvårdsengagemang.  

Åstols vägförening har initierat det aktuella restaureringsprojektet av 
Åledammen och har beslutat att medfinansiera projektet. Restaureringen 
syftar till att  häva igenväxningen av dammen. Restaureringen gynnar en 
av Tjörns kommuns ansvarsarter, den fridlysta arten strandpaddan. 
Projektet planerar att under våren inventera groddjur på ön och under 
hösten påbörja restaureringsarbete av dammen. En ytterligare aspekt är 
att bevara kulturmiljön på platsen. Dammen användes förr som 
sköljdamm för tvätt.  

Projektet ska finansieras av sökta medel och Åstols vägförening. 
Miljöavdelningen bidrar till projektet genom åtgärdssamordnartjänsten 
som bland annat hanterar detta projekt. Den tjänsten finansieras till 80 % 
av sökta medel.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-02 
Digital ansökan om LONA-bidrag 
Fotodokumentation 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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