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Bakgrund 

• Stort behov av åtgärder för en bättre 
vattenkvalitet i Mälaren finns fortfarande 

• Kommunernas ansvar i åtgärdsarbetet är stort 

• Hela avrinningsområdet påverkar sjön 

• Idag är bara kommuner med ”sjötomt” med i 
förbundssamarbetet 





Vad innebär projektet? 

Mälarens vattenvårdsförbund: 
 
1. Har en stödjande roll i åtgärdsarbetet 

 
2. Upprättar kontaktnät och plattform 

 
3. Bygger upp en åtgärdsbank för Mälaren  

 



Film om Mälaren en sjö för miljoner 

http://www.youtube.com/watch?v=0rjiiT5YhS0 
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Vad behövs för att projektet 
ska bli av (och bli bra)? 

• Tillräckligt stor finansiering för att anställa 
minst en person som arbetar med frågorna – 
500 000 kr/år 

• Så många kommuner som möjligt 

• Både stora och små kommuner 

 



Svar från kommunerna 

• Kungsör, Sundbyberg, Sala, Surahammar, Strängnäs, 
Västerås, Eskilstuna, Heby, Upplands-Väsby, Sollentuna, 
Ekerö, Smedjebacken, Sigtuna, Köping, Upplands-Bro, 
Nykvarn, Håbo och Hallstahammar vill delta i projektet 
 

• 18 kommuner 
 

• Innebär en finansiering på ca 600000 kr under 2013 och 
2014 

 





Förslag: Vad händer nu? 

• En rekryteringsprocess inleds inom kort (maj) – 
projektanställning 2 år 

• Den rekryterade personen kan anställas av 
Länsstyrelsen i Västmanland 

• En person på plats i augusti i år 

• Avgiften för projektet samlas in i samband med 
att årsavgifterna faktureras enligt justerat förslag i 
projektplanen 



Avgifter för deltagande i projektet 
Kommun gammal beräkning ny beräkning 

Ekerö 29988 24476 

Eskilstuna 101906 95067 

Hallstahammar 16803 14781 

Heby 6729 5817 

Håbo 22141 19867 

Kungsör 9242 7899 

Köping 26414 24439 

Nykvarn 8239 8790 

Sala 22032 20080 

Sigtuna 45673 38077 

Smedjebacken 11801 10347 

Sollentuna 21370 26038 

Strängnäs 34420 31816 

Sundbyberg 13853 15411 

Surahammar 10135 9956 

Upplands-Bro 28530 23097 

Upplands-Väsby 43543 37902 

Västerås 140705 135411 

Summa   549271 



• Utgår ifrån projektbeskrivningens innehåll 

• En till stor del mot kommunerna riktad tjänst, 
med kommunbesök, träffar och seminarier. 

• Vi söker en kommunikativ person med 
erfarenhet av kommunernas vattenarbete och 
gärna kunskap om vattenförvaltningen. 

Förslag: Vad ska tjänsten innehålla? 



Förslag: Övrigt 

• Det är viktigt att förbundet har beredskap för 
att ansluta ytterligare kommuner till 
samarbetet och att samarbeta med t ex 
vattenorganisationer. 

• Kommunernas politiker behöver vara tydligt 
representerade i en styrgrupp/referensgrupp 


