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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 71

Svar på motion om mer vatten åt
Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-1901

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. attuppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och

återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2020.

Reservation

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkandemed
motiveringen:
Det motionären yrkar på är inte en del av VA-bolagets uppdrag och kan i det läge
kommunen nu befinner sig i anses vara prioriterade investeringar som också innebär
löpande driftskostnader som enligt min tolkning av relevant lag måste bäras av någon
annan del av kommunen än VA-bolaget.

Yrkanden

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionen.

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om avslag
till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

TobiasSmedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu-och
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga
vattenposter i Uppsala kommun.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 60
Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020
Bilaga 1, Motion om mer vatten åt uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 19 december
2019 § 117
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 60

Svar på motion om mer vatten åt
Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-1901

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. attuppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och

återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2020.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

TobiasSmedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu-och
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga
vattenposter i Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020
Bilaga 1, Motion om mer vatten åt uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 19 december
2019 § 117
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om mer vatten åt 
uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 

2. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och 

återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2020. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu- och 

samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga 

vattenposter i Uppsala kommun. 

Motionen återges som bilaga 1.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, 
miljöförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall AB. Gatu- och samhällsmiljönämnden 
beslutade den 19 december 2019 att ställa sig bakom förslaget till beslut, bilaga 2. 

Barn-, jämställdhetsperspektiven har beaktats. Näringslivsperspektivet bedöms inte 

relevant med föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

Uppsala kommun arbetar hårt för att minska klimatpåverkan. När det gäller 

plastflaskor bidrar dessa till onödig klimatpåverkan vid såväl tillverkning, som 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-01-07 KSN-2019-1901 

  
Handläggare:  

Johan Andersson 
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återvinning och förbränning. Att tillgängliggöra kranvatten till Uppsalas invånare och 
besökare är alltså ett förslag som ligger i linje med Uppsala kommuns klimatarbete.  

Kommunen har idag sju offentliga vattenposter. Den årliga kostnaden för drift och 
underhåll av vattenposterna uppskattas till närmare 155 000 kronor. En stor del av 
denna kostnad består av den tillsyn och provtagning som är obligatorisk i samband 

med livsmedelshantering.  

När det gäller förslaget om vattenposter i större skala över hela Uppsala, finns frågor 
som behöver lösas kring driftkostnader och ansvar. Därför föreslås att gatu- och 
samhällsmiljönämnden utreder frågan vidare och återkommer till kommunstyrelsen 
med ett förslag till beslut senast maj 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningen genomförs inom beslutad ekonomisk ram för gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 

• Bilaga 1, Motion om mer vatten åt uppsalaborna från Tobias Smedberg (V) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
 

 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                  2019-05-22 

 

Mer vatten åt uppsalaborna 
 

Tillgång till friskt dricksvatten ska vara en självklarhet för alla och aldrig en fråga om 

ekonomin. Samtidigt behöver vi bromsa vår användning av plastprodukter, inklusive 

engångsflaskor. Ett sätt att lösa båda problemen är att bygga/upprätta flera offentliga 

vattenposter runtom i Uppsala. 

 

Det ska vara enkelt att släcka törsten när man är ute på stan. Det ska också vara enkelt att 

göra det som är rätt för miljön. Valet behöver inte stå mellan att gå törstig eller att köpa en 

dyr plastflaska med vatten. Offentliga vattenposter löser problemet. Flera stora städer har 

god tillgång till vattenposter/dricksfontäner men i Uppsala saknar vi detta i infrastrukturen.  

 

Miljö- och klimatvinsterna med offentliga vattenposter är många. I kommunens 

klimatprotokoll står att ”senast 2023 ska klimatpåverkan halveras från nyanskaffade 

produkter med plastinnehåll” och där just plastflaskor lyfts som en särskild utmaning. Många 

av de andra plastprodukter som ska ersättas eller fasas ut är mycket svårare att ersätta eller 

bli av med än just plastflaskor. Många äger redan en eller flera återanvändbara 

dryckesflaskor och dessa skulle enkelt kunna fyllas i offentliga vattenposter – om de fanns.  

 

Offentliga vattenposter kan också göra Uppsala mer attraktivt för besökare. Med tillägget av 

dricksfontäner i stadsmiljön får turister och tillfälliga besökare med sig hem minnen av en 

stad som prioriterar sina invånares välmående – och tar sitt klimatåtagande på allvar.  

 

Posternas placering ska utredas men bör fördelas så att hela stadens befolkning får jämlik 

tillgång till vattenposterna. Vattenposter skulle exempelvis kunna placeras på torg eller i 

närheten av stora lekplatser men också i våra stadsdelscentrum eller tätorter på 

landsbygden. 

 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet  

 

att Uppsala Vatten och Avfall AB samt Gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att 

utreda möjligheten till att upprätta offentliga vattenposter i Uppsala kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v), gruppledare och kommunalråd 



Uppsala 
kommun 
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Gatu- och samhäilsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-19 

§117 

Motion av Tobias Smedberg (V) om mer vatten åt 
Uppsalaborna 

GSN-2019-2965 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår fullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 
2. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och återkomma 

till kommunstyrelsen senast i maj 2020. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu- och 
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga 
vattenposter i Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 10 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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