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§ 318 Dnr KS 2019/000100  

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem torka. 
Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären fram-håller att 
restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för privatper-soner som inte 

följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar på att kommunen arbetar 
fram en avgift för fastigheter som inte följer restrik-tionerna.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut § 122/19 den 28 augusti 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 153/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 

möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.  

_____ 
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§ 153 Dnr KTN 2019/000098  

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem 
torka. Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären 
framhåller att restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för 

privatpersoner som inte följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar 
på att kommunen arbetar fram en avgift för fastigheter som inte följer 

restriktionerna.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut § 122/19 den 28 augusti 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 
möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.    

_____ 
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Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna 

Beskrivning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem 
torka. Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären 

framhåller att restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för 
privatpersoner som inte följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar 

på att kommunen arbetar fram en avgift för fastigheter som inte följer 
restriktionerna.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut § 122/19 den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

VA-taxefinansieringschefen tar beslut om bevattningsförbud med stöd av 

Allmänna bestämmelser för användare av Mörbylånga kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar, (ABVA 07) p 5 ” rätt att begränsa 

vattenleveransen”, men i ABVA 07 finns inga repressalier angivna om man 
bryter mot förbudet. Man kan möjligen också hänvisa till Vattentjänstlagen 
21 § p 2, men även denna lag saknar böter eller viten om man inte följer 

lagen. Det innebär att vi inte kan bötfälla fastighetsägaren i efterhand. 

Det vi kan göra om vi kommer på någon som vattnar trots bevattningsförbud 
är att, efter påpekan om bevattningsförbud, stänga av fastighetsägarens 

vattenventil. Då måste vi hänvisa fastighetsägaren var dricksvattentankar står 
placerade.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

I detta ärende finns inga alternativa förslag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsen 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 

möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.    
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Jens Olsén 

VA/Fjärrvärme chef 
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§ 122   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Tio motioner har 
remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis idrottskola och bättre hälsa 
för barn och unga. (Dnr 2018/001121). 

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - Vattenförsörjningen 
till ett hårt drabbat område. (Dnr 2018/001177). 

Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om skylthysterin och skräpiga 
tomter längs våra vägar. (Dnr 2018/001202). 

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram någon form av 

avgift för vattenfuskarna. (Dnr 2018/001203). 

Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad vattentaxa. 

(Dnr 2018/001204). 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis mensskydd till flickor i 
kommunens skolor. (Dnr 2018/001229). 

Motion av Ella-Britt Andersson (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Rusta 
äldreomsorgen för att hantera värme. (Dnr 2018/001272). 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker Nilsson (S), Kristina 
Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) - Trivsellösningar i Mörbylånga hamn. 
(Dnr 2018/001273). 

Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Utveckla 
kalkbrottet i Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal regi. 

(Dnr 2018/001274).  

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis skolfrukost i kommunens 
skolor. (Dnr 2018/001310).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram någon form av avgift för 

vattenfuskarna. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 13 augusti 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 

Skickat: den 13 augusti 2018 09:56 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 
Vatten, vatten bara vanligt vatten..... 
Sommaren 2018 har i ordets rätta bemärkelse varit en sommar med sol, bad och en extrem torka. 

Olika restriktioner angående vårt vatten har givits. Restriktioner som är värdelösa då ingen 
påföljd finns för de personer som inte följer direktiven från kommunen. Kommunen bör arbeta 

fram någon form av avgift för ”vattenfuskarna”.  
Pia Schröder  


