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NACKA 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

§ 5 I KFKS 2020/25 

Utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen ansöker om utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund för Nacka 

kommuns räkning. 

Ärende 
Tyresån är ett av länets största huvudavrinningsområden med en areal om cirka 215 

kvadratkilometer i södra stor-Stockholm. Nacka kommuns del av Tyresåns 

avrinningsområde är marginell. Eftersom kommunen behöver samla sina resurser för att 

övervaka kommunens egna vattenområden i tillräcklig omfattning föreslås att kommunen 

ansöker om utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund. Genom ett utträde ur Tyresåns 

vattenvårdsförbund frigörs resurser som kan användas för miljöövervakning av Nackas 

vattenområden. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 februari 2020, §5 

Tjänsteskrivelse från miljöenheten, daterad den 8 januari 2020 

Yrkanden 
Khashayar Farmanbar (S) yrkade avslag på arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde 

Mikael Carlsson (NL), Esa Örmä (SD), Sidney Holm (MP) och Tomas Ottosson (V). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag mot Khashayar Farmanbars yrkande och fann 

att kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Reservationer 
Tomas Ottosson reserverade sig för Vänsterpartiet med följande motivering. 

"Reservation med anledning av: Att Nacka kommun inte vill vara med i Tyresåns 

vattenvårdsförbund är ologiskt, Tyresöåns avrinnings område ligger delvis i Nacka, och att 

då inte till denna ringa kostnad samarbeta med andra kommuner om övervakning av 

miljöfrågor avseende vatten mm. är fördyrande. Nackas del av avrinningsområdet 

innehåller nya Ältadalen, byggt på ett grustag och bilskrot, bland annat. Så det finns skäl att 

övervaka även Nackas bidrag till Tyresöån och senare Östersjön. Det kostar helt enkelt mer 

att göra det själv 

Att det sen behövs ytterligare pengar för att övervaka andra kommundelar är allvarligt att 

det inte är budgeterat för av Alliansen." 

Sidney Holm reserverade sig för Miljöpartiet. 
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Khashayar Farmanbar reserverade sig för Socialdemokraterna med följande 
motivering. 
"Vi vill att Nacka ska fortsatt vara aktiv i vattenvårdsförbundet. Allianspartiernas 

argumentation är att en liten del av det vatten som finns i Nacka berörs. Men vårt beteende 

i Nacka påverkar i allra högsta grad vattenkvaliteten för resten av regionen och våra 

grannkommuner. Det är häpnadsväckande att höge1partierna inte vill kännas vid ett arbete 

för att förbättra miljö- och vattenkvalitet och verkar tro att isolationism skulle vara vägen 

framåt för att komma till rätta med vattenproblemen i området. Därtill är kostnaden på 

18,S tusen kronor försumbart i sammanhanget att vi får bättre koll på hur våra handlingar 

påverkar vattenkvaliteten för våra invånare och våra grannkommuners invånare." 

Protokollsanteckningar 
Esa Örmä (SD) lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraternas 

grupp. 
"Det är konstigt att gå ur detta samarbete utan att få en förklaring varför. Kostnaden är 

under 20 000 kr vilket är försvinnande litet. 

Sverigedemokrater vill att Nacka fortsätter att vara med i förbundet." 

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistans grupp. 
"Trots allt är det olyckligt att behöva utträda ur ett långvarigt samarbete utan att få en mer 

uttömmande förklaring till varför. Troligen är det de sparbeting som drabbar en massa 

verksamheter som inte ligger i första raden för vad som anses som mest nyttigt. 

Nackalistan anser att de förklaringar som kom muntligt på mötet inte är tillfyllest som 

anledning och vill att kommunen fortsätter att vara med i förbundet. Något som inte är 

beskrivet är den möjlighet till utbyte av kunskaper och erfarenheter till nytta mellan de 

inblandade kommunernas tjänstemän, som borde vara värdefullt även för Nacka." 
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