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Återremiss från KF angående införande av strukturerade riskanalyser
inom dricksvattenförsörjning (MR 2017-0346)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) har i december 2016 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
Alingsås kommun ska implementera WHO:s Water Safety Plans (WSP) för
dricksvattenförsörjningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden.
I augusti 2018 beslutade miljöskyddsnämnden (MN §35 Dnr 2017.019 MN 843) att lämna
följande yttrande; ” Miljöskyddsnämnden konstaterar att tekniska nämnden utför regelbunden
provtagning av råvattnet, arbetar med HACCP som omfattar hela kedjan från råvattenintag
till leverans vid fastighetsgräns, har vattenskyddsområden och har rutiner för att hindra
sabotage och skadegörelse.
Miljöskyddskontoret har vid sina kontroller inte konstaterat brister i tekniska nämndens
förebyggande riskarbete varför miljöskyddsnämnden i nuläget inte förordar att Alingsås
kommun implementerar riskanalyser enligt WHO:s Water Safety Plans. Miljöskyddsnämnden
vill dock framhålla vikten av att Alingsås kommun ligger i framkant i arbetet med att
förebygga och säkerställa en hållbar försörjning av säkert dricksvatten.” Hela beslutet bifogas
detta ärende.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet i maj 2018 och beslutade då att återremittera för att
erhålla fördjupad kunskap i ärendet. Av en anteckning från kommunfullmäktige framgår att
man önskar utreda kostnaderna som följer av en implementering i enlighet med Tomas
Peterssons förslag samt fördelarna för kommunen.
Beredning
Miljöskyddsnämnden har i skrivelse 2018-10-09 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontoret har tidigare i ärendet redogjort för Water Safety Plans (WSP), varför det
förespråkas av WHO samt hur Sverige valt att arbeta och varför. Se Dnr 2017-0346 som
bifogas denna skrivelse.
Kommunfullmäktige önskar också utreda kostnaderna som följer av implementering i enlighet
med Tomas Petterssons förslag. Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppdrag är tillsyn och
kontroll. Nämnden saknar resurser för att utreda vilka kostnader som följer med en
implementering av WSP i kommunen.
Beslut
Miljöskyddsnämndens svar på remissen.
Miljöskyddsnämnden har ingen utförarverksamhet eller erfarenhet av tillämpning av dylika
lösningar på ämnesområdet och kan därför inte göra en kostnadsuppskattning. Detta skulle
kunna göras av extern part eller annan del av kommunen.
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Med den kunskapen vi har idag inom miljöskyddskontoret bedömer vi att WSP inte tillför
något ytterligare jämfört med de metoder som används idag. Miljöskyddsnämnden saknar
dock spetskompetens på området.
Bilagor: Tjänsteskrivelse Dnr 2017-0346
Expedieras till
Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 2 of 2

Utdragsbestyrkande

