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Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter
STK-2020-852
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige har Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) föreslagit att
kommunfullmäktige ska uppdra till tekniska nämnden att i samarbete med VA Syd utreda var
man kan placera permanenta vattenposter i Malmö. I motionen jämförs flaskvattnet och kranvattnets miljöpåverkan. Motionärerna menar att vinsterna för miljön av att i ökande utsträckning
använda kranvatten istället för flaskvatten är mycket stora genom att onödig tillverkning av vattenflaskor samt att transporter minskar. Paralleller dras också till Malmöfestivalen där det årligen
monteras vattenposter där besökare kan fylla på sina flaskor. Vid ärendets beredning har tekniska nämnden och VA Syd getts möjlighet att yttra sig. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om
offentliga vattenposter
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att i samarbete med VA Syd utreda
var man placera permanenta vattenposter i Malmö.
Beslutsunderlag







Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201215 § 428 med Särskilt yttrande (V) och Reservation (L+S)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om
offentliga vattenposter
Remissvar från VA SYD

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Kommunfullmäktige 2021-06-23
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Tekniska nämnden

2 (2)
VA Syd
Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige har Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) föreslagit att
kommunfullmäktige ska uppdra till tekniska nämnden att i samarbete med VA Syd utreda var
man kan placera permanenta vattenposter i Malmö.
I motionen jämförs flaskvattnet och kranvattnets miljöpåverkan. Motionärerna menar att vinsterna för miljön av att i ökande utsträckning använda kranvatten istället för flaskvatten är mycket
stora genom att onödig tillverkning av vattenflaskor samt transporter minskar. Paralleller dras
också till Malmöfestivalen där det årligen monteras vattenposter där besökare kan fylla på sina
flaskor.
Remissinstansernas yttrande

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden beslutade att till kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Socialdemokraterna lämnade reservation
Liberalerna lämnade reservation
Vänsterpartiet anmälde särskilt yttrande
VA Syd:s yttrande
VA Syd vars yttrande inkom den 24 februari 2021, alltså efter tekniska nämndens beslut, konstaterar att man är positiv till motionens förslag. VA Syd menar också att det är viktigt att beakta
säkerheten och att det kan garanteras att det vatten som hämtas vid vattenposterna är tjänligt.
Stadskontorets bedömning
Med beaktande av inkomna yttranden, föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete med VA Syd utreda var man kan placera permanenta
vattenposter i Malmö.
I samband med att frågan om permanenta vattenposter utreds av tekniska nämnden och VA-Syd
finns anledning att särskilt uppmärksamma eventuella risker för spridning av smitta och ohälsa
samt om dessa risker i så fall uppvägs av de miljövinster som finns.
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