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Yttrande över betänkandet "En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)"
Rubricerade betänkande har remitterats till Skellefteå kommun, som härmed avger
följande yttrande:
Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling,
samtidigt som vatten i sig är en ändlig resurs. Detta medför att vattenförbrukningen
måste minska, något som måste ske utifrån ett solidariskt perspektiv.
Betänkandet är en välgjord beskrivning och analys av nuläget och framtida behov av
utveckling och förändringar i en mycket viktig och angelägen fråga, med målsättningen att skapa en trygg och klimatsäker dricksvattenförsörjning. Skellefteå kommun
tillstyrker förslaget, men vill göra följande påpekanden:
Det kan i dagsläget vara svårt att bedöma konsekvenserna av alla förslag i utredningen,
varför uppdraget om ”Kontrollstation 2020” välkomnas. Det är viktigt att relativt
snabbt följa upp om de föreslagna åtgärderna haft önskad effekt, eller om det finns
anledning att ompröva någon eller några åtgärd(er). Det finns anledning att vid en
kommande kontrollstation särskilt granska de åtgärder som lett till författningsändringar.
För en god planering på regional nivå är det viktigt att samverkansinstanserna fungerar
väl och att kommunen ges inflytande i planeringen. För att kunna säkerställa en god
planering för dricksvattenförsörjningen i hela landet är det också viktigt att hur
finansiella och andra resurser fördelas. Det framgår inte av betänkandet om det är
befolkningstätheten/urbaniseringsgraden som är viktigast i prioritering eller om det till
exempel är de geografiska ytorna som har betydelse i sammanhanget. Det är av yttersta
vikt att mindre kommuner och glest befolkade län inte förfördelas när resurser
fördelas.
Det är Skellefteå kommuns bestämda uppfattning att stöd och riktlinjer som tas fram
utifrån ett större nationellt perspektiv måste fungera såväl i urbana områden och i
glesbygd, i söder och som i norr. Stad, landsbygd och glesbygd ska beaktas i riktlinjer
och lösningar och ges samma möjlighet att uppnå de nationella målen.
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Utredningens förslag angående krisberedskapsfrågor är väl genomtänkta, av särskild
vikt är ett ökat ansvarstagande hos Livsmedelsverket för den långsiktiga finansieringen
av mer övergripande och fortvarig utbildning, övning, laborativ kompetens och övrigt
expertstöd. Även Länsstyrelsens geografiska områdesansvar kan utvecklas då det
gäller krisberedskapen inom dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket föreslås få i
uppdrag att utveckla dricksvattenkontrollen så att också relevanta förhållanden kring
krisberedskapen kontrolleras, vilket bedöms positivt, även den föreslagna utredningen
kring förutsättningarna för ett nationellt system för strukturerad incidentrapportering
kommer att bidra till utvecklingen på området. Skellefteå kommun vill dock ånyo
påpeka att de kontroller o dyl som införs måste få till följd att nödvändiga resurser
ställs till kommunernas förfogande, det får inte bli aktuellt att uppgifter läggs ut till
kommunerna utan medföljande finansiering.
Utöver ovanstående anser Skellefteå kommun att det är viktigt att Livsmedelsverkets
nationella vattenkatastrofgrupp (VAKA) upprätthålls, eftersom den är en viktig
förstärkningsresurs som bidrar till att kommunernas möjligheter att hantera problem
med vattenförsörjningen förbättras.
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