
 

Göteborgs Stad Kretslopp och vattennämnden, protokoll 1 (14) 

Protokoll (nr 6) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
Tid: 16:00–17:37 

Plats:  Älva 

Paragrafer:  125–142 

Närvarande 

Ledamöter 

Claes Johansson (M) ordförande 

Ann-Christine Andersson (S)  

Jöran Fagerlund (V) andre vice ordförande 

Anders Åkvist (D)  

Kent Vahlén (L) förste vice ordförande 

Gunilla Clancy (C) 

Peter Danielsson (D) 

Ersättare 

Anne-Christine Sjöblom (M) 

Abbas Moosavi (S), tjänstgör för Kjell Gustafsson (S) 

Cajsa Ottesjö (FI)  

Ali Yaghoubvand (MP), tjänstgör för Ronnie Ljungh (MP) 

Övriga närvarande 

Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör 

Emilia Dahlstedt, nämndsekreterare 

Christer Bergman, stabschef, ekonomi 

Emma Hansryd, stabschef, strategisk samordning 

Lars Lindbergh, stabschef, HR 

Ola Stenman, stabschef, IT 

Helena Wall, stabschef, kommunikation 

Mattias Lysell, avdelningschef, verksamhetsstöd 

Mats Göransson, avdelningschef, kundnära tjänster 

Hilda Kraamer, avdelningschef, avfall 

Fredrik Torstensson, avdelningschef, ledningsnät 

Anna Lanne Davidson, avdelningschef, projekt och utveckling 

Andreas Severinsson, avdelningschef, stadsutveckling 

Andreas Karlsson, controller, ekonomi 

Kajsa Engblom, utredningsingenjör, projekt och utveckling 

Helena Bengtsson, enhetschef, stadsutveckling, på distans 

Thorbjörn Jonsson, kommunikatör, kommunikation 
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Personalföreträdare 

Sara Håkansson, SACO 

Sandra Alm, Vision 

Sandy Westergren, Kommunal 

 

Justeringsdag:  2022-06-15 
 

 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

_______________________ 

 Claes Johansson 

 

Justerande 

 

_______________________ 

 Jöran Fagerlund 
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§ 125   

Närvaro 

 

Kommunfullmäktige har den 19 maj 2022 utsett Svante Bergh (M) till ny ersättare 

i Kretslopp och vattennämnden i stället för Tomas Karlsson (M). 

 

Beslut 

Kretslopp och vattennämnden antecknar närvaron enligt första sidans förteckning. 

 

 

§ 126   

Utseende av justerare 

 

Beslut 

Jöran Fagerlund (V) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 127   

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Kretslopp och vattennämnden lägger till yrkande från Peter Danielsson (D) som 

sista ärende och godkänner i övrigt dagordningen. 
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§ 128 0435/22 

Remissvar Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om 
dricksvatten 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden antar bifogat yttrande som sitt eget och översänder 

det till Livsmedelsverket som svar på remissen.  

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-06-08 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Livsmedelsverket 

 

 

§ 129 0009/22 

 Ekonomisk redovisning per maj 2022 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden har tagit del av förvaltningens Ekonomiska 

redovisning per maj 2021 samt helårsindikation för 2021 och antecknar 

informationen till protokollet. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-06-09 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 
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§ 130 0002/22 

Förvaltningsdirektörens information 2022 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Information 

- Säkerhetsläget – sanktioner mot Ryssland 

- Nyckeltal inom HR 

- NOS (Ny organisation för stadsutveckling) 

- Länsstyrelsen beslutade 16 maj om vattenskyddsområde Göta älv, skyddet gäller 

sex kommuner från Göteborg upp till Vänersborg och Vänersborgsviken. 

- Summering av Vattenstämman och Avfall Sveriges årsmöte. 

- Nämndens preliminära strategidag 27 okt utgår. 

- Nämnden informeras om klagomål om återvinningsstationen vid 

Dammkärrsvägen. 

- Mediabevakning, se handling. 
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§ 131 0506/22 

Brev till Gryaab AB:s styrelse från Kretslopp och 
vattennämnden 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att skicka bilagt brev till Gryaab AB:s 

styrelse.  

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-06-08 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Gryaab AB:s styrelse 
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§ 132 0008/21 

Yttrande över stadsrevisionens granskning av 
verksamhetsåret 2021 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande 

till stadsrevisionen med anledning av 2021 års granskningar. 

2. Kretslopp och vattennämnden översänder yttrandet till stadsrevisionen. 

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2022-05-18, § 105. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-05-25 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Stadsrevisionen 
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§ 133 0382/22 

Remittering av förslag om mål och åtgärder till avfallsplanen 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att remittera förslaget om 

ytterligare mål och åtgärder gällande farligt avfall, deponier och 

masshantering till Göteborg Stads avfallsplan till stadens förvaltningar och 

bolag samt externa intressenter med svar senast 30 september. 

2. Kretslopp och vattennämnden beslutar att ställa ut förslaget om ytterligare 

mål och åtgärder gällande farligt avfall, deponier och masshantering till 

Göteborg Stads avfallsplan för inhämtande av synpunkter från allmänheten 

30 juni – 30 september.  

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2022-05-18, § 107. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-05-31 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Ale kommun, Alingsås kommun, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, 

Kungälvs kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Mölndals kommun, 

Partille kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Öckerö kommun, 

Göteborgsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Fastighetsnämnden, 

Idrotts- och föreningsnämnden, Nämnden för inköp och upphandling, 

Lokalnämnden, Miljö- och klimatnämnden, Park- och naturnämnden, 

Byggnadsnämnden, Trafiknämnden, Business Region Göteborg AB 

Framtiden AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs hamn AB, Renova AB, 

Älvstranden utveckling, 

Externa aktörer i Göteborgsregionen som är verksamma inom masshantering 
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§ 134 0534/21 

Volvo Lundby, ledningsutbyggnad 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 24,5 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

exploateringsprojekt i investeringsplan 2020–2025. 

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2022-01-19, § 20. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-05-13 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 
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§ 135 0395/22 

Detaljplan för handel och bostäder i Skra Bro, etapp 1, 
ledningsutbyggnad 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 36 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras enligt 

investeringsplanen för 2022–2023. 

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2022-05-18, § 120. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-06-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 
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§ 136 0325/20 

Dagvattendamm 1 vid Lärjeån 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 22,5 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt/avloppsavledningsprojekt i beslutad 

budget, enligt investeringsplanen för 2020–2025. 

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2022-05-18 § 119. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-06-02 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

 

§ 137 0536/22 

Avtal med Kungsbacka – Ömsesidigt 
dricksvattenkomplement i ansträngda lägen 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-06-02 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 
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§ 138 0108/18 

Olof Asklunds gata, etapp 1, ledningsutbyggnad 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-05-23 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

 

 

§ 139 0001/22 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden antecknar mottagandet av förteckningen till 

protokollet. 

 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-06-08 upprättat en förteckning över fattade 

delegationsbeslut. 
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§ 140   

Inkomna skrivelser 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden antecknar mottagandet av förteckningen till 

protokollet. 

 

 

Handling 

Till sammanträdet föreligger en förteckning över inkomna skrivelser för perioden 

2022-04-30 – 2022-05-31. 

 

 

§ 141 0003/22 

Kretslopp och vattennämndens frågor/uppdrag till 
förvaltningen 2022 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att avboka det extra nämndmötet 7 

september då beslut om taxor 2023 kan tas vid ordinarie nämndmöte 21 

september. 
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§ 142 0755/20 

Yrkande från Demokraterna om Säve 

 

Beslut 

Kretslopp och vattennämnden avslår yrkandet. 

 

 

Handling 

Yrkande från Peter Danielsson (D) 2022-06-15, bilaga 1. 

Yrkanden 

Peter Danielsson (D) yrkar bifall till sitt eget yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att yrkandet avslås. 

 

 

Ordförande Claes Johansson tackar nämnden och förvaltningen för ett gott arbete 

under våren och önskar glad sommar. 

Jöran Fagerlund (V) tackar ordföranden på nämndens vägnar och önskar glad 

sommar. 

 


