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KS § H I Dnr. KS 20|8/0308

Svar på motion nr l7/20I8 från Hans Hellberg (RP) - Besvärande

avloppsstank i Margretelund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 17/2018 besvarad med hänvisning till att underhåll och
utveckling av ledningsnätet hanteras i VÅ-plan, då kommunen redan har

ansvar över chningsnätet genom sitt bolag Österåkersvatten, samt att Miljö-

och hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför tillsyn i enlighet med av nämnden
antagen tillsynsplan.

Protokollsanteckning

Rogerjohansson (RP) lämnar en protokollsanteckning

I det fall beslut tas att motionen anses besvarad med hänvisning till att

underhåll och utveckling av ledningsnätet hanteras i ny V;\-plan., och där

kommunen redan har ansvar över ledningsnätet genom sitt bolag

Österäkersvatten, samt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför

tillsyn i enlighet med av nämnden antagen tillsynsplan, vill motionären

förtydliga att denna tillsyn sker endast när särskilda händelser med anmälan
inträffat och att reguljär tillsyn i övrigt sker genom Roslagsvatten Ast
självkontroll. En övergripande inventering av hela ledningsnätet i allmänhet

och kända delar med problem i synnerhet skall utföras i enlighet med den nya
VA-planen. Roslagspartiet kommer att framledes bevaka problematiken som
förorsakar stank från brunnar och pumpstadoner, som också vidimeras av

både Roslagsvatten och MHE, och om man ej lyckas eliminera dessa problem i

utsatta områden kommer Roslagsparüet lägga ny motion med konkreta förslag

på lösningar för en bättre utomhusmiljö i tättbebyggda områden.

Roger johansson (RP)

Sammanfattning

I en motion inkommen till Kommunstyrelsen 2018-10-22 yrkar Roslagspartiet

genom Hans Hellberg att åtgärder ska tas för att minska avloppsstanken i

h'largretelund. Motionen föreslås anses besvarad av Miljö- och

hälskyddsnämnden 2019-08-20 och kommunstyrelsen föreslås besluta i

enlighet med Miljö- och hälsoskyddsenhetens beslut.

Forts.
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Forts. KS § 1:11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-'12-1 '1,
§ 1:11.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-10.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03.

Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2019-08-20,

§5_
5:8.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anse motion nr '17 /2018 besvarad med hänvisning till att

underhåll och utveckling av Iedningsnätet hanteras i VA-plan, då kommunen
redan har ansvar Över ledningsnätet genom sitt bolag Österåkersvatten, samt

att Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför tillsyn i enlighet med av

nämnden antagen tillsynsplan.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunkansliet
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