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Uppdrag att ta fram Nödvattenplan
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–

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en Nödvattenplan.
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Sammanfattning
Tyresö kommun saknar idag en Nödvattenplan. Avsaknaden av plan innebär
att kommunen inte har ett samlat dokument som beskriver hur kommunen ska
agera i händelse av en krissituation inom vattendistributionen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommundirektören ges i uppdrag
att ta fram en samlad nödvattenplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun arbetar organiserat med risk- och sårbarhetsanalyser och har
återkommande möten mellan kritiska verksamheter för att vara förberedd i
händelse av en krissituation. Det Tyresö kommun bland annat måste vara
förberedd på i händelse av kris, är hur kommunen ska kunna förse
medborgarna med dricksvatten eller nödvatten (dricksvatten som inte framleds
till slutkonsument via ledningsnät).
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Det finns inte en samlad lagstiftning1 som pekar på att kommunens ansvar för
att fram en nödvattenplan men en nödvattenplan underlättar kommunens
arbete avsevärt i händelse av en krissituation.
Hur en kommun väljer att avgränsa nödvattenplanens omfattning kan variera
men beskrivningen av nödvattenförsörjningen i en nödvattenplan bör i vart fall
omfatta de grundläggande kraven i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
Kommundirektören bör därför ges i uppdrag att ta fram en övergripande
nödvattenplan som ett komplement till det ordinarie RSA-arbetet. Nödvattenplanen bör revideras återkommande och ha en publik del i form av en
beskrivning av övergripande strategier och en sekretessbelagd del innehållande
skyddsvärd information som kommunen behöver för att planen ska fungera
som ett faktiskt verktyg i händelse av kris.
Barnets bästa

Att kommunen väljer att skapa en sammanhållen plan för att tillse att
medborgarna tillförsäkras vatten i händelse av kris är till gagn för barnets bästa
i jämförelse med nollalternativet att kommunen väljer att inte ta fram en
nödvattenplan.
Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för att fram en samlad nödvattenplan är i
dagsläget svåra att överblicka. Främst kommer framtagandet att innefatta
behovet av interna resurser i form av arbetstid men även vissa konsultinsatser
kan bli nödvändiga och kommer att visa sig under uppdragets utförande och då
får beslut tas om sådana kostnader ska lyftas för information till eller beslut av
vald beslutande församling.

1

Livsmedelverkets guide för planering av nödvatten s. 12 (
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbockerverktyg/guide_for_planering_av_nodvatten.pdf hämtat 20211022)
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