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Remiss över förslag till visiön för
Malarens vattenvardsförbunds
verksamhet 2022-2027
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om att ta fram en vision1
för kommande verksamhet inom förbundet, med anledning av att projektet Mälaren - en sjö för
miljoner (MER) löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 valdes med anledning av att vi enligt
vattenförvaltningen ska ha uppnått god status i våra vattendrag detta år.
En arbetsgrupp, visionsgrupp, utsågs inom styrelsen för att bereda frågan. Visionsgruppen har
bestått av:
Staffan Jansson (Västerås stad, ordförande MVVF)
Erik Östman (Region Stockholm, vice ordförande MVVF)
Lars Greger (Södertälje kommun)
Göran Åström (Länsstyrelsen i Stockholm)
Helene Ejhed (Norrvatten)
Kjell Johansson (LRF)
Elin Ångman (MVVF, projektledare MER)
Viktor Kärvinge (MVVF, åtgärdssamordnare Sagån/Mälaren)
Ingrid Hägermark (MVVF, förbundschef )
Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag under våren 2020. I september hölls sedan ett
informationsmöte dit samtliga medlemmar var inbjudna. Under oktober och november har sex
arbetsgruppsmöten hållits med medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in
synpunkter. Det har varit viktigt att göra det här arbetet tillsammans, då Mälarens
vattenvårdsförbund är sina medlemmar och kansliet ska göra det alla har behov av. Vid mötena har
medlemmarna varit indelade i grupper efter typ av organisation:
• Statliga myndigheter
• Kömmuner grupp 1 (västra öch mellersta Mälaren)
• Kömmuner grupp 2 (kömmuner i Stöckhölms län)
• Ideella föreningar
• Vattenverk öch företag
• MER-kommuner
Visionsgruppen har behandlat de synpunkter som kommit fram vid höstens alla möten om visionen,
och därefter reviderat förslaget. Nedan följer styrelsens slutliga förslag till vision för förbundets
verksamhet under perioden 2022-2027. Förslaget går nu ut på remiss till er medlemmar inför
årsstämman 2021. Vi skickar även förslaget till övriga kommuner inom avrinningsområdet/som tar
dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli
medlemmar.
Tillsammans med förslaget till vision, skickar vi även ut ett förslag till organisation och finansiering
av kansliet från och med 2022. Observera att förslaget till vision och förslaget till finansiering
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Vision enligt Svenska Akademiens ordbok: föreställning om hur ideal ska förverkligas eller föreställning om framtida mål
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kommer att gå som två separata ärenden och separata beslut vid årsstämman, även om de nu skickas
ut samtidigt på remiss.

Tidslinje visionsarbetet

Visionens huvudinriktning
I visionsgruppen visade det sig tidigt att den gemensamma inställningen bland de utsedda
ledamöterna var att vi bör satsa på att förstärka åtgärdsarbetet framöver. Inom vattenförvaltningen
har man under ganska lång tid lagt ner mycket kraft på att kartlägga problemen och komma fram till
vilka åtgärder som behöver göras. Nu har vi kommit till den punkt där vi vet ganska väl vad som
måste göras och vi behöver lägga extra kraft på att genomföra det.
I vattenförvaltningsutredningen från 2019 betonas också särskilt vikten av att fokusera på arbetet
med åtgärder framöver för att uppnå målen. I den uttalas också att det finns en möjlighet att
vattenvårdsförbund och vattenråd kan komma att få en större roll i framtida arbete med åtgärder på
lokal nivå.
Det är det som visionen bygger på, att förstärka arbetet med att samordna vattenvårdsåtgärder samt
att utvidga det till att omfatta alla medlemmar i förbundet och inte enbart de som är med i projektet
MER. Målet är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag

Nytta och mervärde med gemensamt arbete
När vi samarbetar kan vi åstadkomma mer och bättre arbete, som dessutom är mer
kostnadseffektivt. Det har vi sett under de åren vi har arbetat med att stötta kommunerna med
vattenvårdsåtgärder i Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet MER. Vi har också varit relativt
framgångsrika i att samordna gemensamma ansökningar för att söka bidrag såväl nationellt som från
EU.
Det är det som visionen bygger på, att förstärka det samordnade arbete är kostnadseffektivt och att
det får större genomslag.
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Respons från medlemmarna under arbetet
Responsen från medlemmarna under samtliga arbetsgruppsmöten har genomgående varit positiv
och önskemålet från de som har deltagit i mötena har varit att vi bör gå mot det håll som visionen
visar. Efter arbetsgruppsmötena har det därför inte blivit några större förändringar i förslaget till
vision, egentligen bara några få förtydliganden där det tidigare har var vissa oklarheter.

Vägval inför 2022
Projektet Mälaren – en sjö för miljoner har varit ett bra sätt att pröva ett nytt sätt att arbeta inom
Mälarens vattenvårdsförbund, att samordna arbete kring åtgärder. Nu kommer det projektet att
avslutas december 2021, och därmed står förbundet inför ett vägval.
1. Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER
2. Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027
3. Återgå till tidigare verksamhet innan MER

Vägval 1 - Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER
•
•
•
•
•
•

Miljöövervakning i Mälaren
MER – stöttar de kommuner som deltar med samordning av åtgärder, projektutveckling
och söker finansiering
Åtgärdssamordning
Informerar om resultat från miljöövervakning och MER
Nätverkar inom styrelse och arbetsgrupper
Driver frågan om bekämpning av sjögull

Vägval 2 - Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022 -2027
•
•
•
•
•
•

Miljöövervakning i Mälaren inklusive tillrinnande vattendrag och metoder för uppföljning
av åtgärder
Kompetensnätverk med specialistkompetens, samverkan av medlemmarnas kunskaper
Stöttar samtliga medlemmar med samordning av åtgärder, projektutveckling och söker
finansiering. Helhetsgrepp om vattenfrågan och åtgärder
Arbetar förebyggande med kommande utmaningar
Gör vår röst hörd gentemot sektorsmyndigheter, lyfter frågan om våra medlemmars behov
kring vattenvård i sötvatten
Kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet

Vägval 3 – Återgå till tidigare verksamhet innan MER
•
•
•

Verksamheten omfattar i princip enbart miljöövervakning i Mälaren
Tar fram vissa utredningar
Informerar om resultat från miljöövervakningen
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Information kring förslaget till vision
Under januari kommer det mer information kring innehållet i visionen i form av filmer och annat
underlag som kommer att finnas på vår hemsida www.malaren.org
Vi återkommer om det. Fram till dess kan ni ta del av den presentation som gjordes på visionsmötet
den 18 september i Stockholm:
http://media.malaren.org/2020/10/200918-MVVF-Visionsmöte-20200918-inkl-menti.pdf
Vi från kansliet/styrelsen kommer gärna ut och besöker er (via skype) och berättar om Mälarens
vattenvårdsförbund och visionen vid nämndmöten/KS/KF vid önskemål. Vi kommer även att ta fram
presentationsmaterial under januari för den som själv vill presentera visionen i sin
kommun/medlemsorganisation.

Remissvar
Vi önskar få in era synpunkter på dessa två förslag:
1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022
Vi vill ha in era synpunkter senast den 31 mars 2020. Skicka svaren antingen på e-post till
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se eller linda.erikols@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till
Mälarens vattenvårdsförbund, C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Staffan Jansson
Ordförande

Ingrid Hägermark
Förbundschef
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Sändlista

Medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund samt MER
Medlemskommuner
Botkyrka
Ekerö
Enköping
Eskilstuna
Hallstahammar
Huddinge
Håbo
Järfälla
Knivsta
Kungsör
Köping
Nykvarn
Salem
Sigtuna
Stockholm
Strängnäs
Solna
Sundbyberg
Södertälje
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Uppsala
Västerås
Medfinansiärer MER
Fagersta
Heby
Norberg
Sala
Smedjebacken
Sollentuna
Täby
Östhammar

Länsstyrelser
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län.
Regioner
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västmanland.
Företag och vattenverk
Pfizer Health AB
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Svensk Oljeåtervinning AB
Yara AB
Mälarenergi
Norrvatten
Stockholm Vatten AB
Vattenvårdsorganisationer
Arbogaåns vattenförbund
Fyrisåns vattenförbund
Hedströmmens vattenförbund
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Kolbäcksåns vattenförbund
Svealands kustvattenvårdsförbund.
Myndigheter
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Intresseorganisationer
VAS-rådet
Mälarens fiskareförbund
Sportfiskarna region Mälaren
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LRF Mälardalen
LRF Södermanland
Naturskyddsföreningen i

Södermanland
Naturskyddsföreningen i Västmanland
Naturskyddsföreningen i Uppsala.

Ej medlemmar
Kommuner inom
avrinningsområdet
Arboga
Hallsberg
Katrineholm
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ludvika
Nora
Norrtälje
Skinnskatteberg
Surahammar
Tierp
Vallentuna
Örebro

Kommuner som ligger utanför
avrinningsområdet,
men som tar dricksvatten från
Mälaren
Danderyd
Haninge
Lidingö
Nacka
Nynäshamn
Tyresö
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Myndigheter
Naturvårdsverket
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