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§ 51 2016.813 KS

Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 286 en
motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans (WSP) för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 100 och beslutade att
återremittera ärendet för att erhålla fördjupad kunskap, eftersom ny information förts fram
från talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Efter beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 100 skickades motionen
på nytt till miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden för besvarande.
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 26 oktober 2018, § 63 och bedömer att WSP
inte tillför något ytterligare jämfört med de metoder som används idag, men att nämnden
saknar spetskompetens inom området. Nämnden har inte gjort någon kostnadsuppskattning
utan hänvisar till att en kostnadsuppskattning skulle kunna göras av extern part eller annan
del av kommunen.
Tekniska nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) behandlade ärendet den 20
november 2018, § 84 och anger på nytt att nämnden ställer sig positiv till alla typer av
arbetssätt som kan undanröja risker, men att implementering av riskanalyser enligt WSP inte
är aktuell i dagsläget. I sin beredning tillför dock nämnden ny information om hur de arbetar
med riskanalyser idag och vilka satsningar som planeras utföras under 2019.
Med stöd i nämndernas svar bedömer kommunledningskontoret att motionen bör avslås.
Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden anser fortfarande att dagens arbete med
riskfrågor anknutet till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande. Kommunledningskontoret
instämmer med berörda nämnder att frågan om dricksvattenförsörjning är viktig och att
denna behöver vara säkerställd.
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att motionen bifalls.
Simon Waern (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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