SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-26

Forumsalen i Tranemo/ Digitalt via Microsoft Teams

Tid

13:00 – 16:00

Närvarande

Beslutande
Anders Brolin (S), ordf.
Lennart Haglund (C), vice ordf.
Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf.
Rosé Torkelsson (S)
Lena Eksberg (S)
Per Simonson (Kd)
Caroline Bergmann (Mp)
Stefan Larsson (V)
Christoffer Andersson (C), ers.
Cecilia Valbrant (C)
Stephan Bergman (M)
Kathleen Wireklev (M)
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Plats

Icke tjänstgörande ersättare
Leif Gustavsson (S)
Göran Björk (S)
Bo Haarala (S)
Gunilla Blomgren (L)
Erene Bertilsson (Kd)
Jonas Blank (V)

Övriga närvarande

Sanna Blomgren, processekreterare
Carita Brovall, kommunchef
Patrik Westerlund, sektionschef
Thomas Tranefors, miljöstrateg

Paragrafer
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Protokollet signeras digitalt

Sekreterare

Protokollet signeras digitalt
Sanna Blomgren

Ordförande

Protokollet signeras digitalt
Anders Brolin (S)

Justeringsperson

Protokollet signeras digitalt
Christoffer Andersson (C)
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Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Anslaget under tiden

2021-04-27—2021-05-19

Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo
för protokoll
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift
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§ 66 Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer KS/2020:562
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner förvaltningens förslag till synpunkter.
Tranemo Kommuns begär enligt Förordningen (2004:660) om förvaltningen av
kvaliteten på vattenmiljön 6 kap. 4§ 3st att regeringen ges möjlighet att pröva
förslaget till åtgärdsprogram (grund för begäran se bilaga).
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•
•

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka,
inför vattenarbetet 2021–2027.
Kommunen lämnar synpunkter på de åtgärder som närmast berör kommunens egna
verksamheter.

Ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka,
inför vattenarbetet 2021–2027.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och
privatpersoner, ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från
olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl
underbyggda och förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra
Sveriges vatten.
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Samrådet är omfattande och i vissa delar svåröverblickbara så vårt yttrande berör främst det
förslag på åtgärdsprogram som direkt riktas till kommunen.
Synpunkter:
Åtgärd 1 Vattenplanering

Arbetet kan genomföras genom ett strategiskt dokument såsom ett tematiskt tillägg till ÖP i
form av en blåplan, genomförandet av en sådan är helt avhängt möjlighet till stöd exvis via
LOVA bidrag om ett sådant arbete sak genomföras. Åtgärden kan också ske i form av en
process och där efterfrågas i så fall handledning och processtöd ifrån vattenmyndighetens
sida då det är resursslöseri att detta ska uppfinnas lokalt i varje kommun.
Planen för samverkan med berörda kommuner inom respektive avrinningsområde sker med
automatik inom vattenråden.
Åtgärd 2 Miljötillsyn
Kommunen föreslår ett förtydligande av åtgärd nr 2 så att det är tydligt att tillsynen gäller
verksamheter som påverkar vattenmiljön. Exempel: Kommunerna ska särskilt utöka och
prioritera sin tillsyn av a) b) och c) som påverkar vattenmiljön.
Åtgärd 3 Dricksvattenskydd
Åtgärd 4 Fysisk planering
Åtgärd 5 VA-plan inklusive dagvatten
Åtgärd 6 Dioxiner från småskalig förbränning
Inga synpunkter
Övriga synpunkter.
Kommunen tycker Länsstyrelsens åtgärd 11, behöver förtydligas med att pengar ska
öronmärkas till kalkningsverksamheten. Det behöver tydliggöras i åtgärden så att statliga
medel för kalkningsverksamheten inte används till annan verksamhet hos Länsstyrelserna.
De senaste åren har kännetecknats av besparingskrav och nerdragningar eller aviserade
nerdragningar som sedan inte blivit av. Detta har orsakats av ekonomiska förutsättningar
och inte ekologiska. Kalkningsverksamheten kräver långsiktighet. Upprättade och beslutade
kalkplaner ska följas.
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Enligt förslag till åtgärd ska kommunen genomföra en förvaltningsövergripande
vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.
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2021-04-26
Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan på barn enligt barnkonventionen

Beslutsunderlag
Visma Addo ID-nummer : daa84d3f-ac51-40f8-b507-ae0c49e0693d

AU §63, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse 2021-03-23
Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan och åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer
Bilaga, Haglunds yrkande på grund för begäran

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund och miljöstrateg Thomas Tranefors föredrar ärendet och
svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Bilaga, Haglunds yrkande.

Slutinstans
KS

Status
Avslutat
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: yNFbYHsmLBwwKdkCSH6yMg

ANDERS BROLIN

CHRISTOFFER ANDERSSON

26-04-2021 16:30

26-04-2021 16:31

Fötroendevald

Förtroendevald

Serienummer: v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw

SANNA BLOMGREN
Processekreterare
27-04-2021 10:26

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet
med Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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