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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Kangeryd 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2022-03-22 

Svar på motion: Vårt viktigaste livsmedel – 
information om minskad konsumtion av vatten 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Vårt viktigaste livsmedel – 
information om minskad konsumtion av vatten, inte föranleder några ytterligare 
åtgärder. 

Sammanfattning 

Amanda Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 
2021 föreslagit att Täby kommun tar fram utbildningsmaterial som delas med 
skolelever och kommuninvånare hur de kan hushålla med vatten i skolorna och i 
hemmet. Motionären menar att behovet av dricksvatten kommer öka, samtidigt 
som mängden dricksvatten kommer att minska till följd av att det drickbara 
sötvatten som finns uppbundet i våra glaciärer kommer att smälta ut i havet.  

För att säkra tillgången på dricksvatten behöver Täbys invånare hjälpas åt att 
spara vatten, och det är av extra vikt under varma vår- och sommardagar. 
Kommunen sprider information på sina digitala kanaler om bland annat 
vattensmarta trädgårdstips, uppgifter om vår dagliga vattenkonsumtion och 
annan matnyttig information. Norrvatten tog fram nya riktlinjer för hållbar 
vattenförbrukning som kommunstyrelsen godkände den 2 december 2019, § 188. 

Barn- och grundskolenämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 23 
mars 2022. Där behandlas delarna som berör skolans område. 
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Ärendet 

Amanda Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 
2021 föreslagit att Täby kommun tar fram utbildningsmaterial som delas med 
skolelever och kommuninvånare hur de kan hushålla med vatten i skolorna och i 
hemmet. Motionären menar att behovet av dricksvatten kommer öka, samtidigt 
som mängden dricksvatten kommer att minska till följd av att det drickbara 
sötvatten som finns uppbundet i våra glaciärer kommer att smälta ut i havet.  

Kommunalförbundet Norrvatten, som är Täby kommuns producent av 
dricksvatten, tog fram nya riktlinjer för hållbar vattenförbrukning som 
kommunstyrelsen godkände den 2 december 2019, § 188. Riktlinjerna är 
framtagna för att tydliggöra vad som gäller för en långsiktigt hållbar 
vattenanvändning samt vid restriktioner i användning av dricksvatten under 
perioder av risk för vattenbrist eller leveransstörningar. Riktlinjerna som 
godkändes innebar att kommunen skulle vidta löpande åtgärder och 
kommunikationsinsatser som syftar till en hållbar vattenförbrukning året om, 
vädja om minskad vattenförbrukning vid ansträngt produktionsläge samt utlysa 
bevattningsförbud vid akut produktionsläge. 

För att säkra tillgången på dricksvatten behöver Täbys invånare hjälpas åt att 
spara vatten, och det är av extra vikt under varma vår- och sommardagar. 
Kommunen bedriver satsningar på sociala medier och på Täby kommuns 
hemsida finns information om bland annat vattensmarta trädgårdstips, uppgifter 
om vår dagliga vattenkonsumtion och annan matnyttig information.  

Barn- och grundskolenämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 23 
mars 2022. Där behandlas delarna som berör skolans område. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 
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Mikael Rångeby 
Tf. avdelningschef Teknik- och stadsmiljö 

Bilagor 

- Motion- Vårt viktigaste livsmedel – information om minskad 
konsumtion av vatten, daterad den 4 oktober 2021 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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