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Säkerställ vår dricksvattenförsörjning
Svar på motion
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad
med hänvisning till att arbetet med uppdaterade skyddsområden och nya
föreskrifter redan pågår, samt befintlig VA-plan.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i en motion att vårt viktigaste livsmedel, vattnet, kan
vara hotat på grund av klimatförändringar. Ljungby kommun levererar vatten till
många kommuner i södra Sverige men även kommunens egna invånare dricker
lokalt vatten. Socialdemokraterna anser att vattenskyddsområdena behöver uppdateras för att långsiktigt säkra vår dricksvattenförsörjning.
Socialdemokraterna yrkar därför att:
1. tekniska nämnden omgående får i uppdrag att uppdatera våra vattenskyddsområden och ta fram nya föreskrifter för att långsiktigt säkra vår
dricksvattenförsörjning.
2. att ta fram en tydlig strategi för dagvatten.
Tekniska förvaltningen skriver den 13 april 2018 att i den antagna VA-planen
(s.9) finns bland annat beskrivet att befintliga vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter ses över och revideras vid behov, samt att för vattentäkter
som saknar skyddsområde, ska sådana fastställas.
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att uppdatera föreskrifter för
Ljungbys råvattentäkt. Ett färdigt förslag till vattenskyddsföreskrift är skickad
till länsstyrelsen för tidigt samråd. Informationsmöte ska sedan hållas med
berörda markägare. Därefter sker samråd av föreskrifterna med alla intressenter,
för att slutligen fastställas av kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen
skriver att arbetet beräknas pågå under 2018 och att kommunfullmäktige
förväntas fastställa föreskrifterna våren 2019.
Angående strategi för dagvatten är denna inkluderad i den VA-plan kommunen
arbetar efter. På sidorna 8 och 9 i VA-planen står beskrivet hur kommunen ska
tillämpa dagvattenfrågan. Tekniska förvaltningen arbetar enligt de uppställda
tillämpningarna.
Tekniska nämnden föreslår att:
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1. Kommunfullmäktige avslår yrkandet med hänvisning till att arbetet
med uppdaterade skyddsområden och nya föreskrifter redan pågår.
2. Kommunfullmäktige avslår yrkandet med hänvisning till befintlig VAplan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-13
Tekniska nämndens yttrande 2018-05-02.
Yrkande
Christer Henriksson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad. Conny
Simonsson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till Henrikssons (KD)
yrkande.
Roland Johansson (ALT) yrkar att motionen ska avslås.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår
motionen enligt tekniska nämndens förslag till beslut eller att anse den besvarad
enligt Henrikssons (KD) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse motionen besvarad.
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