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Synpunkter från remissvaren, sorterade i paragrafordning
Detta är en sammanställning med utdrag enbart av de förslag på förändringar som framkom av
remissvaren. Samtliga remissvar finns att hämta hem i sin helhet på Mälarens vattenvårdsförbunds
hemsida, www.malaren.org.

§1 Ändamål
Under §1 ”Förbundets verksamhet omfattar … att samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund
och vattenråd för att samordna utrednings- och åtgärdsfrågor angående Mälarens
avrinningsområde”. Formuleringen om effektivt resursutnyttjande har tagits bort i förslaget och det
tycker jag är synd. Det är väl för att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt som vi samverkar och
inte flera enheter gör samma sak. Jag tycker man kunde skriva så här ”..att samverka med
vattenvårdsförbund, vattenförbund och vattenråd för samordning och effektivt resursutnyttjande i
utredningar och åtgärder som berör Mälarens avrinningsområde.” (Kommunekologen i Köping)
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§2 Medlemskap
Förslag till tillägg: landsting och/eller regionkommun kan vara medlem (landstinget V-land)
I näst sista stycke i § 2 anges att medlem företräds av röstombud. I § 6 sista stycket anges att varje
medlem har ett röstberättigat ombud vid förbundsstämma. Det skulle kanske räcka med att detta
anges på ett ställe i stadgarna. (Huddinge kommun)

§3 Styrelse
Under §3: Sexton ordinarie utses till styrelsen varav ordförande väljs varje år, sju väljs vartannat år
och sju vartannat år. 7+7+1=15 Hur utses den sextonde? Är det sekreteraren? (Kommunekologen i
Köping)
I § 3 anges att styrelsen ska bestå av 16 ledamöter. Sju av dessa väljs vartannat år. När och av vem
väljer återstående två ledamöter? (Huddinge kommun)
Borde inte HaV ha med en representant i styrelsen? De bidrar med rätt mycket i medlemsavgift. Det
borde vara bra att förankra verksamheten mot HaV genom representation. (Kommunekologen i
Köping)
I §3 regleras styrelsen sammansättning och där föreslås Sjöfarten och Trafikverket dela på en plats.
Sjöfartsverket har inte deltagit i några diskussioner där denna fråga har behandlats och Sjöfartsverket
har varit i kontakt med vattenvårdsförbundet för att utröna anledningen till förändringen, utan att ha
fått något egentligt svar på vad som motiverar förändringen och kan därför inte ställa sig bakom
ändringen av §3. Sjöfartsverket vidhåller att sjöfarten skall ha en enskild representant och att
Sjöfartsverket är denna representant. Vill förbundet ha in andra intressenters representanter i
styrelsen bör det inte ske på sjöfartens ”bekostnad” . (Sjöfartsverket)
På en punkt bör dock förslaget ändras: Då styrelsen delvis består av förtroendevalda representanter
från kommuner och landsting måste valen av dessa synkroniseras med mandatperioderna.
Vattenfrågorna är en viktig del av kommunernas arbete för ett mer hållbart samhälle. Om förbundet
ska kunna spela den mer aktiva roll som avses bör de kommunala representanterna representera
hemkommunens politiska majoritet. Uppsala kommun anser därför att paragraf 3 i förslaget ska
omarbetas så att representanterna från kommun och landsting väljs på fyra år synkroniserat med
mandatperioderna. (Uppsala kommun)
I stadgarna framgår inte hur nominering av ledamöterna i styrelsen går till. Det är önskvärt att de
åtta kommunala representanterna i styrelsen utses så att de företräder olika typer av problem och
utmaningar i de sammanlagt 22 kommunerna inom Mälarens avrinningsområde. (Stockholms stad)
Man anser att det till styrelsen adjungeras en representant för naturvårdens intresseanslutningar.
(Hallstahammars kommun)
Det anges att två av styrelsens ledamöter ska representera länsstyrelserna vid Mälaren. Mot
bakgrund av att Länsstyrelsen i Västmanlands län är vattenmyndighet för Norra Östersjöns
vattendistrikt kanske det vore logiskt att denna länsstyrelse alltid har en ledamot i styrelsen för
förbundet. (Huddinge kommun)
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Vad avses med orden ”samt representanter för övriga intressenter” i § 3 sista stycket? Gäller det
sådana medlemmar i förbundet, som inte har någon representation i styrelsen? (Huddinge kommun)

§4 Verksamhet
”Plan för verksamheten fastställs…” borde bli ”Verksamhetsprogram fastställs…” så att det
överensstämmer med §4 punkt 13 om vad som ska tas upp på stämman (Kommunekologen i Köping)

§5 Finansiering
Ordet årsavgifter enligt § 5 första stycket kunde möjligen ändras till medlemsavgifter. Den andra
meningen enligt första stycket i § 5 om att bidrag från myndigheter kan tillkomma skulle möjligen
kunna ersättas med ”Härutöver kan möjligheten undersökas att finansiera verksamheten genom att
förbundet söker statliga och kommunala bidrag.” (Huddinge kommun)

§6 Förbundsstämma
Förslag till ändring: kallelse till ordinarie årsstämma ska ske minst två månader i före stämman.
(landstinget V-land)
Har styrelseledamot inte rösträtt på stämman? Undrar bara. Det verkar logiskt för annars kunde de ju
rösta för ansvarsfrihet för dem själva. (Kommunekologen Köping)
Punkt 10. Val av två revisorer och ersättare för dessa. Ska inte en revisor vara professionell och en
lekmannarevisor? (Kommunekologen i Köping)

Allmänna synpunkter
Idag finns det enbart en arbetsgrupp knuten till styrelsen. Det föreslås att styrelse ska kunna utse fler
arbetsgrupper med olika inriktning. Detta bidrar till att flera representanter från
medlemsorganisationerna kan engagerar sig i förbundets, även att fokus kan läggas på olika
sakområden. Sammantaget bedöms detta vara positivt för förbundets fortsatta verksamhet.
(Stockholms stad)
Frågan är om det borde finnas särskilda bestämmelser i stadgarna innebärande
• att förbundet har ett räkenskapsår som sammanfaller med kalenderår, samt
• att förbundet ska ha två revisorer och suppleanter för dessa samt att revisorerna ska granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper samt däröver avge en revisionsberättelse.
(Huddinge kommun)
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Utdrag ur protokoll från styrelsemöte
Nedan följer utdrag ur protokollet från styrelsemötet i Mälarens vattenvårdsförbund den 7 april
2016, där de då inkomna remissvaren behandlades:

§6, Revision av stadgarna
18 medlemsorganisationer har svarat på remissen, varav 7 av dessa hade önskemål och förslag på
förändringar. Samtliga svarande har i princip varit positiva till förslaget i sin helhet, samt att
förbundet vill utveckla och bredda både verksamhet och medlemsrepresentation. En
sammanställning över de synpunkter som har kommit in från medlemsorganisationerna hade
skickats ut inför styrelsemötet.
Synpunkter och diskussion under mötet:
Ändringar markeras med kursiv text nedan.
§1 ÄNDAMÅL
Två ändringar efter synpunkter från kommunekologen i Köping:
2:a att-satsen ändras till följande:
att genom samverkan främja vattenvårdande insatser i Mälaren och dess avrinningsområde.
5:e att-satsen ändras till följande:
att bedriva ett arbete för samråd, information och effektivt resursutnyttjande
§2 MEDLEMSKAP
Landstinget i Västmanland har framfört önskemål om att lägga till ”landsting och/eller
regionkommun” i uppräkningen om vilka som kan söka medlemskap i förbundet. Detta läggs ej till
med hänvisning till att kommuner redan står angivet i uppräkningen och att dessa delas in i flera
typer: primärkommuner (i dagligt tal kallade kommuner), sekundärkommuner ( tex landsting) samt
regionkommuner, som är ytterligare en form av kommuner.
§3 STYRELSE
I andra meningen, första stycket, har det blivit fel antal (sju + sju) ledamöter, som både Huddinge
kommun och kommunekologen i Köping har påpekat. Det ska stå ”åtta ledamöter väljes vart annat år
och åtta vart annat år ”. Sista meningen första stycket ska också ändras så att det står: ”Ordförande
utses bland de ordinarie ledamöterna och väljs för ett år.” för att ta bort upprepningen angående år
och för att klargöra att ordföranden väljs bland ledamöterna.
Det finns ett önskemål från Uppsala kommun att representanterna från kommun och landsting väljs
på fyra år synkroniserat med mandatperioderna, för att de kommunala representanterna bör
representera hemkommunens politiska majoritet. Styrelsen avvisar önskemålet med hänvisning till
att Mälarens vattenvårdsförbund ej är något politiskt organ utan en ideell organisation.
Beslutsfattandet är därför inte partipolitiskt styrt i den meningen. Det skulle också bli problematiskt
om alla de ledamöter som representerar kommunerna byts ut vid val, då de står för halva styrelsen.
Ett sådant tillvägagångssätt vore inte bra för kontinuiteten i styrelsen.
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Enligt det nya förslaget till stadgar ska sjöfarten och trafikverket dela på en plats i styrelsen i form av
ordinarie/ersättande ledamot. Sjöfartsverket vidhåller att sjöfarten ska ha en enskild representant
och att Sjöfartsverket är denna representant. Enligt styrelsen arbetar trafikverket mycket med
vattenvårdande åtgärder, som till exempel vandringshinder och dagvattenrening. Därför är det
intressant att ha med dem i styrelsen och det är lämpligt att det är två olika trafikslag som
representerar på samma post i så fall. Kommunerna och länsstyrelserna får alla dela på platserna
med någon annan, som det ser ut idag, eftersom det finns många intressenter runt Mälarens vatten.
Förslaget att sjöfarten/trafikverket delar på en representant kvarstår.
Det finns också önskemål om andra representanter i styrelsen, dels från HaV och dels från
naturvården. När det gäller den frågan så kan styrelseledamöter adjungeras till styrelsen vid behov,
men vilka som adjungeras regleras inte i stadgarna.
§5 FINANSIERING
Huddinge kommun har som förslag att ordet ”årsavgifter” i första stycket ändras till
medlemsavgifter. Styrelsen väljer att ändra det till enbart ”avgifter”, som är mer neutralt.
Medlemsavgifter har en särskild innebörd skattemässigt och det kan vara lämpligt att inte begränsa
stadgarna här.
§6 FÖRBUNDSSTÄMMA
Andra stycket, första meningen ändras till ”Kallelse till ordinarie årsstämma ske skriftligen minst två
månader före stämman” enligt önskemål från landstinget i Västmanland, med motiveringen att man
genom att öka kallelsetiden med en månad får ökad representation på stämman.
3:e stycket ändras till ”Fråga som medlem önskar behandlad ska vara styrelsen tillhanda senast en
månad före stämman.” istället för 21 dagar som det står nu. Detta för att styrelsen ska hinna
behandla eventuella medlemsfrågor i god tid före stämman.
4:e stycket, första meningen ”Varje medlem har ett röstberättigat ombud vid förbundsstämma”
stryks, enligt önskemål från Huddinge kommun, med hänvisning till att det redan står samma sak i
§2, näst sista stycket.
6:e stycket, punkt 8 och 9 byter plats, eftersom ordförande ska väljas bland styrelseledamöterna.
”sju” ändras också till ”åtta”. Så det blir det istället:
8. Val av åtta ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa.
9. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
6:e stycket punkt 13: ordet ”verksamhetsprogram” ändras till ”verksamhetsplan”, så att det stämmer
överens med vad som står i §4, enligt synpunkt från kommunekologen i Köping.
Beslut:
Styrelsen antar förslaget till reviderade stadgar, med ovanstående justeringar, att läggas fram för
beslut på förbundsstämman den 10 maj 2016.
Lars Bäcklund utses till att, jämte ordförande, justera protokollet från detta möte.

