
Noterat från Vårträffen med medlemsföreningarna 2014 på temat… 

  

”Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

Moment 3 – Håkan Algotsson (Kommunstyrelsens ordförande, Torsås kommun). 

Vad spelar Vattenvårdsplanen för roll för ”ett gott liv i en livskraftig kommun”? 

Håkan A använder sig utav Powerpointbilder som underlättar förståelsen av hans presentation 

över vattnets helt avgörande betydelse ur ett biologiskt historiskt utvecklingsperspektiv från 

jordens tidiga ålder fram till dagens situation i Torsås kommun med politiska kort- och 

långsiktiga mål och visioner kopplat till styrdokument. 

På den första Powerpoint bilden presenteras tre postulat/axiom kopplat till vatten som även till 

stora delar sammanfaller med John Bräutigams inledande ord på minikonferensen – se 

moment 1.  

Att dagens människor och kommande generationer skulle dricka samma vatten som 

dinosaurierna är nog mera en förhoppning än en realitet med hänsyn tagen till dagens 

miljösituation både inom och utanför Torsås kommun i allmänhet och Östersjön i synnerhet, 

då det gäller vattentillgång, vattenstruktur och vattenkvalitet.
1
 Däremot är axiomet ”utan 

vatten inget liv” en självklarhet, dock med förutsättningen att vi verkligen får dricka och ha 

tillgång till det vatten som dinosaurierna en gång i tiden drack. 

Kommunledningen har tagit fram en övergripande appell som skall genomsyra allt arbete i 

kommunen som organisation och i mötet med medborgarna, som även återfinns i titeln för 

minikonferensen – ”ett gott liv i en livskraftig kommun”. Torsås kommun skall vara en 

attraktiv kommun ur bland annat miljösynpunkt ” med bäring på vattnet” som gör ”alla till 

goda ambassadörer”. 

I de politiska målen lyfter Håkan A fram betydelsen av…  

… att medverka i det regionala miljöarbetet tillsammans och inte minst i och med 

Kalmarsundskommissionen, där Torsås kommun är en av de sju kommunerna i Kalmar län 

som deltar i att samordna insatser i regionen så att resurser, kunskaper och utrustning för 

vattenvård utnyttjas bättre. Under senaste tiden har diskussioner förts om 

Kalmarsundskommissionens vara eller inte vara i nuvarande form, varför det känns extra 

betydelsefullt att Torsås kommun bestämt sig för att lyfta fram Kalmarsundskommissionens 

förtjänster och insatser. 

… att vattnet och vattenfrågorna med dess stora betydelse för ”ett gott liv i en livskraftig 

kommun” måste ses utifrån hela kommunens geografi i ett helhetsperspektiv från inlandet 

uppströms där kommunens tre stora åar/bäckar har sina källor till kusten, där resultatet och 

facit kan ses av allt vattenvårdsarbete i Torsås kommun. 
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 Sekretariatets anmärkning 



… att då människor tillfrågas var och hur de vill bo, om de själva fick bestämma, så ligger i 

allmänhet alltid den främsta önskan att bo så nära vatten som möjligt. Detta faktum kräver 

nya vatten-attraktiva boenden, som gör att Torsås kommun kan erbjuda ett gott liv, som göra 

alla till goda ambassadörer.  

De politiska målen för vattenvården har konkretiserats i ett reviderat styrdokument – 

Vattenvårdsplan 2014-2018, som kommunfullmäktige skall ta beslut om någon gång under 

hösten 2014. Vattenvårdsplanen är direkt kopplad till vattnets stora betydelse i och för Torsås 

kommun, då det gäller bidraget till en god livsmiljö, planerna för attraktiva boenden, breddad 

arbetsmarknad och fler arbetstillfällen och ersätter den gamla KVP:n (Kustvårdsplanen) som 

gällde mellan åren 2009-2012. 

Vattenvårdsplanen är och blir på det sätt som den är utformad ett verktyg för att ”engagera, 

inspirera och agera” alla och envar, oavsett om man är politiker, kommuntjänsteman/kvinna 

eller nuvarande och kommande kommuninnevånare ”för ett gott liv in en livskraftig 

kommun”. 

Vattenvårdsplanen är utformad som en sammanhängande läsning kring och över de tre stora 

bäckarna - Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens avrinningsområden -, där stora 

möjligheter erbjuds till kompletteringar, fördjupningar, faktauppdateringar och mätdata mm., 

när sådant material föreligger. 

På den geografiska kartan över kommunen, särskild Powerpoint, pekar Håkan A särskilt på att 

samtliga tre ovan nämnda bäckar/åar har sina källor inom kommunen, men även i huvudsak 

sitt flöde inom kommunens gränser, vilket ställer ett extra stort ansvar på alla de personer som 

bor och verkar inom Torsås kommun. Det finns inte någon annan eller några andra aktörer, att 

skylla på eller som kan tänkas bära ansvaret för kommunens vattenvårdsarbete. Det är vi 

själva och absolut ingen annan som skapar förutsättningarna för och bär ansvaret för ”ett gott 

liv i en livskraftig kommun”.  

Håkan A slutsats blir därför att… 

Vårt vatten ska inte förbrukas, utan brukas på ett långsiktigt hållbart sätt för boende, fritid och 

produktion av bland annat livsmedel.  

 

 


