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Antagande av Vattenplan för Ystads kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Vattenplan för Ystads kommun. 

Föredragande 

VA-chef Christina Molin föredrar ärendet. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Stefan Malmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att Sjörup-
Vallösa tas med på prioriteringslistan. 
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nicklas Ljungström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till Jan-Åke Isakssons tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för avslag till tilläggsyrkande 
NEJ-röst för bifall till tilläggsyrkande  
 
Med 43 ja-röster, 1 avstår-röst och 5 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå Jan-
Åke Isakssons (SD) tilläggsyrkande. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Vattenplan för Ystads kommun. 

Beslutsunderlag 

Del 1: VA-översikt den 29 februari 2016 
Del 1: Bilaga - VA-översikt den 29 februari 2016 
Del 2: VA-policy den 29 februari 2016 
Del 3: VA-plan den 29 februari 2016, REV den 30 maj 2016  
Del 3: Bilaga – Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar, miljöförbundet 2015 
Del 4: Genomförandeplan den 29 februari 2016 
Del 5: Verksamhetsbehov investeringsbudget 2016-2030 
Tidplan för fastställande av Vattenplan för Ystads kommun 
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Samrådsredogörelse Vattenplan för Ystads kommun, sammanställning av remissyttrande  
den 30 maj 2016, 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg den 1 augusti 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenplanen för Ystads kommun är ett verktyg för att långsiktigt styra, förvalta och  
utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i Ystads kommun. Vattenplanen redovisar  
dels behov av investeringar för att förvalta och utveckla befintliga VA-anläggningar och  
VA-nät i förhållande till lagkrav och målsättningen 1 % befolkningstillväxt, dels vilka  
områden som idag har enskild VA-försörjning och som bör anslutas till den allmänna  
VA-anläggningen. Vattenplanen består av dokumenten VA-översikt, VA-policy, VA-plan  
samt Genomförandeplan.  
 
Vattenplanen sträcker sig fram till 2030 och med beslutet om fastställande av Vatten-planen 
åtar sig Ystads kommun att arbeta utifrån planens syfte, åtgärder och tidsramar. Vattenplanen 
ska därmed utgöra ett underlag för kommande investeringsbudgetar och VA-taxeutveckling.  
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden VA-chef 


