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Kommunstyrelsen
§ 54

Uppdatering av VA-plan (KS19/197)
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Uppdaterad VAplan 2020-04-30.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Uppdaterad VA-plan
2020-04-30 ska ersätta nu gällande VA-plan från 2013-01-11.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att revidera VA-planen.
_____
Särskilt yttrande
Hanna Svensson (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett
särskilt yttrande. Fredrik Ohls (L) inkommer med ett särskilt yttrande.
_____
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har upprättat ett förslag till
uppdatering av VA-plan för Ekerö kommun 2013-01-11. Uppdateringen omfattar
delplan 1-3 (s. 54-63) i nu gällande VA-plan.
Syftet med uppdateringen är att utbyggnadsplanen för kommunalt VA ska stämma
överens med de förutsättningar som råder i kommunen avseende möjlig
utbyggnadstakt. Den utbyggnadsplan som antogs i VA-planen 2013 har inte kunnat
följas och behöver därför uppdateras.
Utöver de delar av VA-planen som nu föreslås uppdateras finns det även ett stort
behov av att revidera resterande delar av VA-planen och komplettera planen med
viktiga områden som idag saknas.
Beslutsunderlag
 §66 KSau Uppdatering av VA-plan
 Tjänsteutlåtande - Uppdatering VA-plan
 Uppdaterad VA-plan 2020-04-30
 PM, Bakgrund till uppdatering av VA-plan, 2020-03-17
Expedieras till
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Yttrande
Ärende 3
(2020-06-09)

Yttrande uppdatering VA-plan
Dnr KS19/197

Vi inser också att det är nödvändigt att uppdatera VA-planen i Ekerö, men orsaken till det är
vi djupt bekymrade över. När Ekeröalliansen år efter år väljer att inte tillföra tillräckligt med
resurser till de enheter som kan ta fram de planer som hade behövts för att kunna uppfylla
VA-planen, då tvingas vi istället göra om den och senarelägga VA-lösningar i stora delar av
kommunen. Istället för att revidera målsättningarna när vi misslyckas med målen så måste vi
börja satsa extra för att faktiskt lyckas med det som vi har lovat våra invånare.
Att skjuta ytterligare på att få till kommunala VA-lösningar i en större del av kommunen
kommer att innebära att enskilda individer inte får tillgång till bättre lösningar, hårdast
drabbade blir sannolikt äldre personer som inte med enkelhet kan ta ett nytt lån och själva
anlita en entreprenör att gräva ner en godkänd VA-lösning. Men det slår också hårt mot de
1,7 miljoner personer som har Mälaren som vattentäkt, som enligt konsekvenserna redan fått
sämre vattenkvalitet, kommer att få ännu sämre dricksvatten i sina kranar. När en så viktig
samhällsplanering inte fungerar så går det ut över många, individer, verksamheter,
föreningar, exploatörer och inte minst miljön.
Det förtydligar behovet av att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd så en långsiktig och hållbar
planering faktiskt blir möjlig. En uppdatering är nödvändig eftersom Ekeröalliansen
misslyckats med den plan de själva har lagt upp, men från vår sida är det av högsta betydelse
att vi inte sänker ambitionerna, utan ser till att ge rätt resurser till de enheter som ska jobba
med detta.

Socialdemokraterna, Öpartiet och Miljöpartiet genom:
Hanna Svensson (S) oppositionsråd
Desirée Björk (Ö)
Ulrika Sandin (MP)
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Särskilt yttrande
Ärende 3
(2020-06-09)

Uppdatering VA-plan (KS19/197)
Denna uppdatering av VA-planen är nödvändig. Det är dock bara en deluppdatering. Liberalerna
anser att hela planen måste uppdateras samt måste kommunen tillsätta resurser för att VA-planen
ska kunna realiseras.

Liberalerna genom
Fredrik Ohls
Alexander Lind af Hageby
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