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RESERVATION  
Kommunfullmäktige 2021-08-30, punkt 10  
Uppdrag till tekniska nämnden att ta fram en nödvattenplan för 
Danderyds kommun (KS 2020/0126) 
 
Miljöpartiet reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut att uppdra åt tekniska 
nämnden att lämna ett slutligt förslag till nödvattenplan till kommunstyrelsen senast 
den 30 mars 2022.  
Miljöpartiet yrkade på en återremiss då vi anser att ärendet inte är tillräckligt berett. 
 
Det finns en diskripens mellan fullmäktiges ärenderubricering (uppdrag att ta fram en 
nödvattenplan), det beslut som fullmäktige fattade (uppdrag att ta fram ett slutligt 
förslag till nödvattenplan) och att majoriteten under fullmäktigedebatten påstod att 
tekniska nämnden enbart skulle ta fram ett förslag till nödvattenplan, alltså inte ett 
slutligt sådant som det står i beslutssatsen. 
 
Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap. Vattentjänstlagen är tydlig 
med att skyddet av människors hälsa står i första rummet, tillsammans med skydd av 
miljön.  
 
Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet på livsmedelsområdet och har därmed 
ett ansvar att nationellt samordna dricksvattenfrågor. Livsmedelsverket som är 
tillsynsmyndighet för NIS-regleringen inom sektorn leverans och distribution av 
dricksvatten, har tagit fram en nödvattenguide så att de mest sårbara och 
samhällsviktiga verksamheterna ska få tillgång till dricksvatten (Livsmedelsverket, 
artikelnummer: KC:1701).  
 
Enligt livsmedelsverkets nödvattenguide ska respektive kommunledning fatta ett 
kommunövergripande strategiskt beslut innan en nödvattenplan tas fram. Denna 
övergripande strategi bör innehålla en beskrivning av ambitionsnivå, vilka 
verksamheter som ska prioriteras, motiv till prioriteringarna, motiv till varför man 
eventuellt prioriterar annan verksamhet än de samhällsviktiga samt vilka verk-
samheter som inte är prioriterade.  
 
Vidare står i nödvattenguiden att när kommunen har fattat beslut kring övergripande 
strategi och prioriteringar så är det otroligt viktigt att detta kommuniceras, såväl inom 
kommunen som med externa aktörer. Dialogen om nödvattenförsörjning bör även 
innefatta allmänheten. MSB har uttalat att välinformerade och engagerade invånare 
är en viktig tillgång vid en samhällsstörning. Kommunicering av övergripande strategi, 
prioriteringar och dialog med allmänheten ska således ske innan tekniska nämnden 
kan ta fram en nödvattenplan.  
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Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap och framtagandet av ”ett 
slutligt förslag till nödvattenplan” anser Miljöpartiet är en mycket bredare fråga. Helt 
oberoende om beslutet gäller ett slutligt förslag eller inte så lär arbetsprocessen ta 
betydligt längre än de sex månader som tekniska nämnden tilldelats i enlighet med  
kommunfullmäktiges beslut.  
 
Underliggande dokument 
Till ärendet finns bilagt två likalydande dokument: ett tjänsteutlåtande från kommun-
ledningskontoret daterat 210525 och ett protokoll från kommunstyrelsen daterat 
210614. I båda dokumenten står ”Kommunledningskontoret har identifierat ett behov 
av att förtydliga beslutsmandatet kopplat till dricksvattenförsörjningen i syfte att 
säkerställa distribution av dricksvatten till prioriterade abonnenter vid störningar eller 
allvarliga händelser.” Dokument saknas gällande det befintliga beslutsmandatet. 
 
Vidare finns en uppräkning av lagar kopplat till vattenförsörjning. Den viktigaste lagen 
som gäller över andra lagar, Vattentjänstlagen saknas i uppräkningen. 
 
Livsmedelsverket avslutar nödvattenguiden med ”Att komma till insikt om nya frågor 
som behöver svar kan skapa behov av att gå tillbaka i arbetsprocessen, för att 
därefter komma framåt på ett bättre sätt.”  
 
Grunden för Miljöpartiets yrkande om en återremiss är vår insikt att det finns ett 
behov av att gå tillbaka i arbetsprocessen så att ett kommunövergripande strategiskt 
beslut fattas. Detta beslut ska innehålla en beskrivning av kommunens ambitions-
nivå, vilka verksamheter som kommunen anser ska prioriteras, motiv till 
prioriteringarna, motiv till varför kommunen eventuellt prioriterar annan verksamhet 
än de samhällsviktiga samt vilka verksamheter som kommunen inte anser behöver 
prioriteras. 
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