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Dnr KS 2018/0488

Svar på revisionsrapport - granskning av
beredskap för säkerställd
dricksvattenproduktion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. överlämna beslutsförslag daterat 7 november 2018 till kommunens
revisorer som svar på revisionsrapporten Granskning av beredskap för
säkerställd dricksvattenproduktion.
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Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat huruvida
kommunen genom Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, och Varberg Vatten AB
säkerställer en säker och långsiktig dricksvattenhantering till medborgarna.
Granskningen har bland annat behandlat ansvar och ansvarsfördelning
mellan Varberg Vatten AB och VIVAB, risker kopplade till nuvarande
vattentäkter, aktualitet av vattenskyddsföreskrifterna och process för att
säkerställa tillgång till reservvattentäkt.
I granskningen framkommer att VIVAB under de senaste åren sett över sina
vattenskyddsområden. Revisorerna konstaterar att det är VIVAB som
initierar och bereder ärenden om inrättande av vattenskyddsområden,
vilket KPMG bedömer som rimligt. Detta överensstämmer dock inte med
kommunstyrelsens reglemente där det framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för denna uppgift.
KPMG anser att frågan om ett regionalt perspektiv på vattenförsörjning är
mycket relevant och högaktuellt, och uppmuntrar initiativ till regionala
kontakter.
KPMG menar att politiska beslut behövs som inom en snar framtid anger
inriktning på vilken strategi VIVAB ska ha i arbetet med reservvattentäkt
(ny vattentäkt).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 november 2018, § 504.
Beslutsförslag 7 november 2018.
Revisionsrapporten Granskning av beredskap för säkerställd
dricksvattenproduktion, 12 september 2018.
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Övervägande
Granskningen visar på ett fortsatt behov att prioritera arbetet med översyn
och anpassningar av de skyddsföreskrifter och vattendomar som finns eller
saknas för kommunens vattentäkter. Kommunstyrelsen delar revisorernas
bedömning och VIVAB har en plan för detta arbete.
I praktiken är det VIVAB som initierar och bereder ärenden om
vattenskyddsområden och detta bedömer Samhällsutvecklingskontoret vara
ändamålsenligt. Som revisorerna konstaterar stämmer inte den
hanteringsordningen med kommunstyrelsens reglemente.
Samhällsutvecklingskontoret avser att i dialog med VIVAB ta initiativ till
ändring av relevanta styrdokument och återkomma till kommunstyrelsen
med förslag på revideringar.
Varbergs kommun saknar en reservvattentäkt. VIVAB har identifierat
behovet att starta arbete med denna fråga och VIVABs styrelse beslutade 20
september 2018 att anta Handlingsplan för en långsiktig vattenförsörjning.
Planen kommer kommuniceras med ägarna på ägarsamråd den 20
november. Kommunen avser att utifrån handlingsplanen ta de beslut som
erfordras för att planering av en framtida reservvattentäkt kan inledas.
Kommunfullmäktige har utifrån lagen om allmänna vattentjänster det
övergripande ansvaret för VA-försörjning. VIVABs syfte är, enligt
bolagsordningen, för delägarnas behov driva och utveckla vatten- och
avloppshanteringen. Samhällsutvecklingskontoret ser behov av att
kommunen initierar en dialog med VIVAB om att tydliggöra roll- och
ansvarsfördelning (beslut om inriktning/strategi med mera) mellan
Varbergs kommun respektive VIVAB.
Ett regionalt perspektiv på att säkerställa dricksvattenproduktionen är
viktig och länsstyrelsen leder arbetet med regional vattenförsörjning.
VIVAB har lämnat synpunkter till länsstyrelsen vad som bör ingå i arbetet
och initiativet till att starta upp det regionala arbetet ligger på länsstyrelsen.
När de gäller handlingsplaner och riskanalyser enligt NIS-direktivet pågår
ett uppstartsarbete hos VIVAB.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens förvaltning
Jeanette Larsson,

Svar på revisionsrapport-granskning av
beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion
Förslag till beslut
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Överlämna Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag daterat 201811-04 till kommunens revisorer som svar på revisionsrapporten
Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion.

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat huruvida kommunen
genom VIVAB AB och Varberg Vatten AB säkerställer en säker och långsiktig
dricksvattenhantering till medborgarna. Granskningen har bland annat
behandlat ansvar och ansvarsfördelning mellan Varberg Vatten AB och VIVAB,
risker kopplade till nuvarande vattentäkter, aktualitet av
vattenskyddsföreskrifterna och process för att säkerställa tillgång till
reservvattentäkt.
I granskningen framkommer att VIVAB under de senaste åren sett över sina
vattenskyddsområden. Revisorerna konstaterar att det är VIVAB som initierar
och bereder ärenden om inrättande av vattenskyddsområden, vilket KPMG
bedömer som rimligt. Detta överensstämmer dock inte med
kommunstyrelsens reglemente där det framgår att kommunstyrelsen ansvarar
för denna uppgift.
KPMG anser att frågan om ett regionalt perspektiv på vattenförsörjning är
mycket relevant och högaktuellt, och uppmuntrar initiativ till regionala
kontakter.
KPMG menar att politiska beslut behövs som inom en snar framtid anger
inriktning på vilken strategi VIVAB ska ha i arbetet med reservvattentäkt (ny
vattentäkt).
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Beslutsunderlag
Revisionsrapporten Granskning av beredskap för säkerställd
dricksvattenproduktion, 2018-09-12
Beslutsförslag 2018-11-04

Övervägande
Granskningen visar på ett fortsatt behov att prioritera arbetet med översyn och
anpassningar av de skyddsföreskrifter och vattendomar som finns eller saknas
för kommunens vattentäkter. Kommunstyrelsen delar revisorernas bedömning
och VIVAB har en plan för detta arbete.
I praktiken är det VIVAB som initierar och bereder ärenden om
vattenskyddsområden och detta bedömer Samhällsutvecklingskontoret vara
ändamålsenligt. Som revisorerna konstaterar stämmer inte den
hanteringsordningen med kommunstyrelsens reglemente.
Samhällsutvecklingskontoret avser att i dialog med VIVAB ta initiativ till
ändring av relevanta styrdokument och återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på revideringar.
Varbergs kommun saknar en reservvattentäkt. VIVAB har identifierat behovet
att starta arbete med denna fråga och VIVABs styrelse beslutade 20 september
2018 att anta Handlingsplan för en långsiktig vattenförsörjning. Planen
kommer kommuniceras med ägarna på ägarsamråd den 20 november.
Kommunen avser att utifrån handlingsplanen ta de beslut som erfordras för
att planering av en framtida reservvattentäkt kan inledas.

Kommunfullmäktige har utifrån lagen om allmänna vattentjänster det
övergripande ansvaret för VA-försörjning. VIVABs syfte är, enligt
bolagsordningen, för delägarnas behov driva och utveckla vatten- och
avloppshanteringen. Samhällsutvecklingskontoret ser behov av att kommunen
initierar en dialog med VIVAB om att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning
(beslut om inriktning/strategi med mera) mellan Varbergs kommun respektive
VIVAB.
Ett regionalt perspektiv på att säkerställa dricksvattenproduktionen är viktig
och länsstyrelsen leder arbetet med regional vattenförsörjning. VIVAB har
lämnat synpunkter till länsstyrelsen vad som bör ingå i arbetet och initiativet
till att starta upp det regionala arbetet ligger på länsstyrelsen.
När de gäller handlingsplaner och riskanalyser enligt NIS-direktivet pågår ett
uppstartsarbete hos VIVAB.
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Ekonomi och verksamhet
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Samråd
Ärendet har beretts tillsammans med ekonomikontoret och VIVAB.

Kommunstyrelsens förvaltning

Magnus Sjöberg
Avdelningschef
Protokollsutdrag
Kommunrevisionen
VIVAB

Jeanette Larsson
Avdelningschef

