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§ 34 Motion om att uppföra en vattenplan för Sala

INLEDNING
Viktor Kärvinge [S] inkom den 23 oktober 2015 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i samband med översiktsplaneringen ta
fram en riktig vattenplan för Salakommun.

Beredning
BilagaKS2017/31/1, svar påmotion från kommunstyrelsensordförande
Bilaga KS2017/31/2. yttrande från Samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2017/31/3, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttbifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos [S] yrkande
och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Reservation
Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spårebos yttrande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Juster Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att upprätta en vattenplan för Salakommun
Viktor Kärvinge (S) inkom den 23 oktober 2015 med rubricerad motion. Motionären

föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i samband med översiktsplaneringen ta

fram en riktig vattenplan för Salakommun.

Motionären skriver att vattenfrågor blir allt mer viktigare och kommer allt oftare högre

upp på agendan när det gäller samhällsplanering. Alla Sverigeskommuner står inför ett
ökat ansvar för vårt vatten. Ett förändrat klimat kan kräva anpassningarav vår hantering

av vattnet. Pånationell nivå och på EU-nivåställs krav om en förbättrad vattenkvalitet.
Att vattnet, på alla de sätt som det används, tryggas för framtiden motiveras såväl
miljömässigt som långsiktigt ekonomiskt. Kommunen har som markägare och

tillsynsmyndighet ett ansvar för vattenfrågor och även ett särskilt uttalat ansvarför
miljökvalitetsnormer för vatten enligt miljöbalken.

Motionen har remitterats till Bygg-och miljökontoret.

Bygg-ochmiljökontoret skriver i sitt svar att översiktsplanen tar upp mål, riktlinjer och
strategier för flera ämnesområden som skulle ingå i en vattenplan. Det är av stor vikt att
nå en politisk enighet om dessamål innan ett uppdrag med vattenplan kan starta.

Översiktsplanen kommer att vara utgångspunkt ur en rad aspekter för en vattenplan.
När översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och på såsätt har stöd från alla

partier, kan uppdraget med en vattenplan starta.

Jagdelar motionärens uppfattning om vattenfrågornas betydelse, därför bör en
vattenplan tas fram. Innan arbetet med att ta fram en vattenplan påbörjas bör dock

arbetet med den nya översiktsplanen för Salakommun kommit sä långt att den antagits
av kommunfullmäktige. Därigenom får vi ett helhetsperspektiv på vattenfrågorna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

(suga. 
CarolaGunnarsson( C)
Kommunstyrelsens ord "an/d

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:0224-?47DCIO Kommunstyrelsensordförande
Box 304 Fax: D224-188 50 carola.gunnarsson@sala.se

73325Sala kommun.info@sala.se Direkt;0224.747100
www.sala.se
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SAMHÃLLSBYGGNADSKONTORET

Svar på motion om att upprätta en vattenplan för Sala kommun

Motionen beskriver vikten av en vattenplan ur en rad olika aspekter och föreslår att

en vattenplan ska upprättas inom ramen för översiktsplanen.

Översiktsplanen tar upp mål, riktlinjer och strategier för flera ämnesområden som

skulle ingå i en vattenplan. Det är av stor vikt att nå en politisk enighet om dessa mål

innan ett uppdrag med vattenplan kan starta. Översiktsplanen kommer att göra ett

arbete med att utgöra utgångspunkt ur en rad olika aspekter för en vattenplan. Når
översiktsplanen år antagen i fullmäktige och på så sätt har stöd från alla partier kan

Lippdraget med vattenplan starta.
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Kommunfullmäktige i

Sala kommun

Motion

Väckes av: Viktor Kärvinge

Uppföra en vattenplan för Sala

Vatten är en oumbärlig tillgång som måste förvaltas väl.

Vattenfrågor blir allt mer viktigare och kommer allt oftare högre upp på agendan
när det gäller samhällsplanering.
Alla Sveriges kommuner står inför ett ökat ansvar för vårt vatten. Ett förändrat
klimat kan kräva anpassningar av vår hantering av vattnet. Dricksvattnet ska
inte bara säkras för en generation framöver, utan för alla efter oss kommande

generationer. På nationell nivå och på EU-nivå ställs krav om en förbättrad
Vattenkvalitet. Att vattnet, på alla de sätt som det används, tryggas för framtiden
motiveras såväl miljömässigt som långsiktigt ekonomiskt.
Kommunen har som markägare och tillsynsmyndighet ett ansvar för
vattenfrågor och även ett särskilt uttalat ansvar för miljökvalitetsnormer för
vatten enligt miljöbalken.

Vattenfrågor är komplexa och kan vara kostsamma att hantera. För att detta ska
kunna göras effektivt och för att synergieffekter ska hittas innan konflikter ens
uppstår.
Västerås är ett exempel på en kommun som tagit fram en ambitiös och dessutom
prisvinnande vattenplan. Den finns även som "pocketversion" för ökad
tillgänglighet.

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att i samband med översiktsplaneringen ta fram en riktig vattenplan för Sala
kommun.
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Viktor Kärvinge, [S]

Sala 22 oktober 2015


