
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:30 – 15:30 
  Mötet ajournerades mellan 12:00 och 13:00 för lunch 

Utses att justera Rikard Larsson (S)  

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2022-03-23  

Paragrafer 71-72 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Annie Frid 

 Ordförande 
 

 Peter Andersson (L) 
 Justerare 

 
 Rikard Larsson (S) 

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Anslaget sätts upp 2022-03-23 

Anslaget tas ner 2022-04-14 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Annie Frid 
 Utdragsbestyrkande 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Robert Windelstrand (M) ersätter Lars Carlsson (M) 
Peter Andersson (L) 
Jörgen Myrberg (KD) 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (L) 
Rikard Larsson (S) 
Jan Berndtsson (S) 
Björn Sporrong (S)  
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Mats Johansson (L) ersätter Jenn Johansson (SD) 
 

Övriga närvarande Karl Bloom (MP) 
Jeanette Lagervall (V)  
 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Sara Granudd Vernhamn, ekonom   § 71 
Urban Nilsson, avdelningschef byggavdelningen 
David Andersson, VA-chef    
Martin Lilja, enhetschef VA planering   
Lene Larsson, miljöchef    § 71 
Åsa Jönsson, avdelningschef plan/trafik   
Lill Yngvesson, avdelningschef avfallsavdelningen  
Jonatan Brandén, VA-ingenjör    
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 

Godkännande av årsredovisning för 
samhällsbyggnadsnämnden 2021 

2022/46 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Helårsrapport för 

samhällsbyggnadsnämnden 2021 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för VA- 
respektive avfallsverksamheterna för 2021 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning för 2021 presenteras i  
Helårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021 och innefattar 
verksamheterna inom förvaltningens avdelningar: planavdelningen, 
miljöavdelningen, byggavdelningen, avfallsavdelningen och VA-
avdelningen samt nämndens verksamhet. 
 
Årsredovisningarna för VA- respektive avfallsavdelningarna fastställs 
av kommunfullmäktige och återfinns därför i separata dokument.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +8,8 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-04 
Helårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021 
Separata årsredovisningar för VA- och avfallsavdelningarna 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

Godkännande av Avtal om renvattenleverans mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner 

2021/119 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet utan eget 

ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare hantering och 
beslut. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv bland annat i 
och med förväntade klimatförändringar, så är det nödvändigt att 
säkerställa vattentillgången för Tjörns kommun på lång sikt.  

Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv ingick 2014 ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterar 
kommunernas avsikt att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
och vidare leverans till Tjörn.  

Den största råvattentillgången i regionen, Göta älv, används som 
råvattentäkt i Kungälvs kommuns nya vattenverk från 2019 för 
produktion av renvatten. Vattenverket är dimensionerat för att uppfylla 
intentionsavtalet mellan de tre kommunerna Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn angående utbyggnad av VA-system och för att kunna 
producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 
l/s. Kungälvs kommun genomför byggnation av vattenledning från 
Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. 
Stenungsund genomför nu byggnation av ledningar med ökad 
kapacitet för att kunna leverera vatten vidare till Tjörn enligt avtal om 
renvattenleverans.   

Sammantaget planeras leveransen av vatten till Tjörn kunna starta 
årsskiftet 2023/24.  

Avtalet som omfattas av detta beslut gäller Stenungsunds oh Tjörns 
åtaganden gällande leveransmängd och kostnader per kommun. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avtalet bygger på motsvarande avtal mellan Kungälvs och 
Stenungsunds kommuner, som tagits fram av Kungälvs kommun i nära 
samarbete med Stenungsunds kommun och jurister. 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade 2022-01-19 ärendet för att 
möjliggöra en politisk förankringsprocess mellan Stenungsunds och 
Tjörns ansvariga politiker kring en utveckling av avtalet. Därefter har 
samhällsbyggnadsnämnden igen återremitterat ärendet 2022-02-16 för 
fortsatt utveckling av avtalet. 

Förvaltningen ser vikten av att ett avtal kommer på plats inom en snar 
närtid och föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta 
ärendet vidare i dess nuvarande form.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-15 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Mattsson (C) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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