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Paragraf 59 Ärendenummer KS2020/874 

Svar på remiss - Mälarens vattenvårdsförbund  

Beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 24 februari 2021 som svar på remiss 

vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på 

organisation och finansiering.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 mars 2021 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Enköpings kommun har erbjudits 

möjlighet att besvara remissen ”förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 samt förslag på organisation och finansiering”. Enköpings 

kommun är sedan tidigare medlem i såväl Mälarens vattenvårdsförbund (Mvvf) 

som i projektet Mälaren en sjö för miljoner (MER).  

Enköpings kommun ställer sig bakom förslaget Vägval 2 - Utveckla verksamheten i 

linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande organisation och 

finansieringsprincip. Vi utvecklar detta ytterligare i vårt yttrande till Mvvf. 

Bakgrund till arbetet 

Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om att ta 

fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning av 

att projektet Mälaren - en sjö för miljoner 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 utsedd arbetsgrupp inom Mvvf tog under våren 2020 fram ett utkast till vision. I 

september hölls ett informationsmöte dit samtliga medlemmar bjudits in. Senare 

delen av hösten har förbundet genomfört sex arbetsgruppsmöten med 

medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in medlemmarnas 

synpunkter.  

Responsen från oss medlemmasorganisationer har genomgående varit positiv. 

Önskemålet från medlemmarna är att, det viktiga, vattenvårdsarbetet behöver 

trappas upp ytterligare. Därför har Mvvf tydligt pekat ut att det är vägval 2 

förbundet vill gå vidare med.  
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Vägval 2 går i korthet ut på att utveckla Miljöövervakning i Mälaren inklusive 

tillrinnande vattendrag (avrinningsområdet!) och metoder för uppföljning av 

åtgärder, verka som kompetensnätverk, samverka för att sprida kunskap mellan 

medlemmarna, stötta samtliga medlemmar med samordning av åtgärder, 

projektutveckling och att söka finansiering. Gör vår röst hörd gentemot 

sektorsmyndigheter, lyfta frågan om våra medlemmars behov kring vattenvård och 

att kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

Vi bedömer att Enköpings kommun ska stå bakom Mälarens vattenvårdsförbunds 

förslag till Vision och att förbundet ska arbeta utifrån Vägval 2 - Utveckla 

verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande organisation 

och finansieringsprincip.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 24 februari 2021 som svar på remiss 

vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på 

organisation och finansiering.  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 mars 2021 och 

lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunstyrelsen 

Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 24 februari 2021 som svar på remiss 

vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på 

organisation och finansiering.  

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till plan-, mark- och exploateringsutskottets 

förslag till beslut. 

__________  



 YTTRANDE Ärendenummer 1 (3) 

2021-02-24 KS2020/874 

  
 

         

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Gnejsgatan 8  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  samhallsbyggnadsforvaltning@enkoping.se 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Axnér 
0171-627077 
johan.axner@enkoping.se 

Mälarens Vattenvårdsförbund 
Ingrid Hägermark 

Yttrande Mälarens vattenvårdsförbunds vision ”Vattenvård i 
Mälaren och dess tillrinningsområde 2022 – 2027” 

Inledning 

Enköpings kommun har erbjudits möjligheten att lämna sin syn på Mälarens 

vattenvårdsförbunds förslag till vision för en utvecklad verksamhet perioden 

2022-2027 med förslag på organisation och finansiering.  

Enköpings kommun är sedan tidigare medlem i såväl Mälarens 

vattenvårdsförbund (Mvvf) som i projektet Mälaren en sjö för miljoner (MER).  

Inom den kommunala verksamheten finns en stor bredd av frågor. Sedan några 

år har en strategisk vattengrupp etablerats i Enköpings kommun. Inom gruppen 

finns tjänstepersoner från de delar av kommunen som berörs av 

vattendirektivet. Våra synpunkter på denna remiss har förankrats inom den 

gruppen. Synpunkterna har även förankrats inom det kommunala samarbetet 

4M. 

Enköpings kommun ställer sig bakom förslaget Vägval 2 - Utveckla 
verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande 

organisation och finansieringsprincip.  

 

Allmänna synpunkter 

Likt många andra kommuner inom Mälarens avrinningsområde anser Enköping 

kommun att Mälarens vattenvårdsförbund (Mvvf) och Mälaren en sjö för 

miljoner (MER) utgör ett viktigt nätverk i vattenfrågor. Vattenfrågor handlar om 

så mycket mer än dricksvatten, spillvatten och dagvatten. När man tar ett 

helhetsgrepp på vattenfrågan är det därför viktigt med en stark regional kraft 

som representerar de kommuner som finns inom Mälarens avrinningsområde. 

Mälaren som är en mycket viktig resurs för oss i denna region. 
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För att nå de mål som vattendirektivet innebär behöver en lång rad åtgärder 

komma till stånd på många olika platser. En solid kunskapsgrund att stå på är 

viktig. Där det finns en tydlig koppling mellan de mål som ska uppnås och de 

åtgärder som behöver genomföras. Därutöver krävs en bred förankring av 

kunskapen inom hela samhället för att skapa driv och kraft för den 

kulturförflyttning som samhället behöver göra.  Här behövs en stark regional 

kraft som kommunerna sluter upp bakom. Enköpings kommun anser att 

Mälarens vattenvårdsförbund enligt alternativ 2 kan växa till och bli den kraften i 

den här regionen.  

 

Synpunkter på visionen (sid 2) 

• Sista punkten om att kommunicera Mälarens värde kan integreras med 

punkt 1? 

• Punkt 4 ”fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla 

den genom att:”. Den här punkten bör lyftas upp på sidan. Det är ju trots 

allt en mycket viktig del av arbetet som sker inom förbundet.  

• Punkt 3 ”Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för 

Mälaren tillsammans genom:”. Punkten är otydlig. Vad tänker man med 

den? Om den ska vara kvar fläta samman den med punkt 4? 

 

Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

• Enköpings kommun ställer sig bakom förslaget till finansiering för den 

utökade omfattningen av förbundets arbete i alternativ 2.  

• Vi ställer oss bakom förbundets vision att integrera MER i sin verksamhet 

och utveckla arbetet mot att omfatta hela Mälarens avrinningsområde 

och de kommuner som är verksamma inom avrinningsområdet.  

• Förslaget om en rad specialistfunktioner bör initieras i mindre skala. 

Stöttning av åtgärdssamordnare är ett bra första sådant steg att ta. 

Sannolikt skulle en sådana funktion vara till stort hjälp och stöd för 

åtgärdssamordnarna inom Mälarens avrinningsområde.  

 

Miljöproblemen (sid 7) 

Punkt 8 i listan av miljöproblem är ”Exploatering av stränder kring Mälaren och 

även vatten”. Denna punkt kan med fördel slås samman med punkt 3 om fysiska 

hinder och fysisk förändring, eftersom den passar bättre där. Vill man lyfta fram 
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hotet mot Mälarens stränder då lyfter man fram det som ett exempel på fysisk 

förändring.   

Utveckling av Vattenråd. Vem är lämplig som motor i ett vattenråd? Frågorna 

runt dessa ideella organisationer är många. Flera har startats upp under senare 

år och vi behöver hjälp med styrning av dessa. Hur får vi en lite mer homogen 

styrning av dessa råd? Hur driver man och förvaltar dessa råd utan att förlora 

kopplingen till lokala förutsättningar?  

Miljöövervakning. Vi har behov av övervakning av kvalitetsfaktorerna, 

övergödning, miljögifter, fysisk påverkan, dagvatten, sediment. Men vad ska 

kommunerna själva ansvara för och vilka delar kan vi hjälpas åt med att 

genomföra? Det här behöver vi tillsammans utveckla och då är Mälarens 

vattenvårdsförbund en bra samverkande aktör för oss medlemmar. De 

etablerade vattenråden bör inkluderas i arbetet med övervakning. Det är där 

kunskapssammanställningen ska göras, dvs man bör utgå från rådet och dessa 

avgränsning för att genomföra undersökningarna. Här finns en rad frågor som vi 

måste börja bena i som finansiering, organisation med mera.  

Ekosystemtjänster. De viktigaste värdena Mälaren står för är biologisk 

mångfald, dricksvatten och rekreation.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Axnér 

Vattenstrateg 

Enköpings kommun 



 

Kommunstyrelsen  Datum Diarienummer 1 (1) 
Kommunledningskontoret  2021-03-05  KSKF/2021:71  
Miljö och samhällsbyggnad   Handlingsnummer 

Oskar Forsum  016-710 46 29   2021:734 
   

   
 

Postadress Besöksadress 

             
Telefon, växel Mobiltelefon E-post 

 Eskilstuna kommun Stadshuset  016-710 10 00 072-977 72 27 oskar.forsum@eskilstuna
.se 631 86 Eskilstuna Webbplats    

Eskilstuna.se  
 

 

Mälarens vattenvårdförbund 
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se 

Yttrande över remiss - Förslag till vision för 
Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-
2027 
 
 
 
Eskilstuna kommun förordar vägval 2. En utökad verksamhet och samordnande roll 
för förbundet skulle innebära ett kostnadseffektivt sätt för förbundets medlemmar att 
öka åtgärdstakten och driva arbetet med vattenförvaltningen gemensamt över våra 
administrativa gränser. Ett starkt gemensamt vattenvårdsförbund krävs för att ha en 
chans att uppnå vattendirektivet. Förslaget till förbundets organisation och 
finansiering från 2022 är tydligt strukturerat och har en balanserad och rimlig 
fördelning av kostnader. Kostnaderna för medlemsavgifterna kommer att vara väl 
utnyttjade om visionen för förbundet blir verklighet. Alternativet till ett starkt förbund 
blir ett ökat administrativt och kostsamt enskilt arbetet för förbundets medlemmar. 
Det vinner ingen på, allra minst vattenvårdsarbetet. 
 
 
 
//Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun 





 

Avsändare Kontakt VD:    Kontakt ordförande:  

Fyrisåns vattenförbund  e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se e-post: bengtfladvad@gmail.com 

c/o Uppsala kommun  tfn: 018-727 47 09 

  mobil: 072-581 95 98   mobil: 076-39 39 899 

Stadsbyggnadsförvaltningen    

753 18 Uppsala  Besöksadress: Sågargatan 17A  

    

www.fyrisan.se  

info@fyrisan.se       
 

 

 

YTTRANDE 
2021-03-04

     

Handläggare: Zahrah Lifvendahl, VD 

 

Mälarens vattenvårdsförbund 

c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län 

721 86 Västerås 

 

Yttrande om remiss om förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022–2027   
Fyrisåns vattenförbund företräder dess medlemmar vilka är Uppsala, Östhammar, Tierps och 

Knivsta kommun samt industrier, bevattningsföretag, dikningsföretag och dammägare.  

 

Vattenförbundets synpunkter 
Fyrisåns vattenförbund anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger en 

bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och friska 

ekosystem i Mälaren.  Förbundet anser vidare att visionens fokus på åtgärdsarbete bidrar till 

en naturlig och nödvändig fortsättning på det omfattande provtagningsarbete som förbundet 

har utfört och fortsätter att utföra.  

 

Vattenvårdsförbundet har en viktig uppgift som kunskapsbärare och att ge stöd till dess 

medlemmar. Särskilt kan nämnas stöd i dialoger med sektorsmyndigheter.  

 

Projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” (MER) har varit ett operativt och bra projekt men 

kan nu avslutas och övergå till vattenvårdsförbundets arbete enligt vägval 2. 

Vattenvårdsförbundets funktion och status kommer att bli tydligare om MER ingår i 

förbundets arbete. Tydligheten kan även stärkas av att visionen sträcker sig till år 2030 i likhet 

med det år då Mälarens alla vattenförekomster ska uppnå god status.  

 

Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram förslag på en ny organisation och finansiering av 

förbundet. Fyrisåns vattenförbund ställer sig positiv till förslaget och anser att det är 

genomarbetat och tydligt.  
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Avsändare Kontakt VD:    Kontakt ordförande:  

Fyrisåns vattenförbund  e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se e-post: bengtfladvad@gmail.com 

c/o Uppsala kommun  tfn: 018-727 47 09 

  mobil: 072-581 95 98   mobil: 076-39 39 899 

Stadsbyggnadsförvaltningen    

753 18 Uppsala  Besöksadress: Sågargatan 

17A      

www.fyrisan.se  

info@fyrisan.se       
 

 

 

 

För Fyrisåns vattenförbund 

 

 

 

Bengt Fladvad   

Ordförande 
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 Datum Diarienummer 
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HUDDINGE KOMMUN 

 
Postadress 

 
Besök 
 

Tfn 08-535 300 00 
 

huddinge@huddinge.se 
 Huddinge kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 
141 85 Huddinge 

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 

 

  Er referens 
  

Handläggare  

Maria Sundblad 
Maria.Sundblad@huddinge.se 

Mälarens vattenvårdsförbund 

Huddinge kommuns remissvar - Förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022–2027 

Huddinge kommun överlämnar följande yttrande som svar på remissen Förslag 

till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027. 

Huddinge kommun är positiva till förslaget till vision som presenteras och anser 

att förslaget är väl genomarbetat. Med anledning av kommande utmaningar och 

åtgärder på området är det välkommet att det finns en aktör som samordnar och 

driver på arbetet. 

I enlighet med MVVF:s styrelses förslag, förordar även Huddinge kommun 

Vägval 2, det vill säga att utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 

2022–2027. Förvaltningen stödjer vidare inriktningen av den nya visionen, med 

ett fokus på genomförande av åtgärder snarare än planering av åtgärder.  

Då Mälaren är en kommun-/regionöverskridande angelägenhet anser Huddinge 

kommun att det är positivt och i viss mån nödvändigt att samordna och samverka 

kring Mälaren. Samverkan är ofta nödvändigt för att kommunerna ska kunna 

växla upp vattenvårdsarbetet. Dessutom behövs samverkan för att få det stöd som 

krävs för att komma framåt i arbetet, som är komplext med många kommuner 

inblandade i samma avrinningsområde. Huddinge, liksom många andra 

kommuner, står inför liknande utmaningar där ett ökat samarbete över 

kommungränserna behövs för att nå framgång. 

Det är vidare positivt att det i visionen satsas på att kommunicera Mälarens värde 

och nytta i högre utsträckning än idag. Det är en viktig pusselbit för att få 

beslutsfattare och berörda aktörer att förstå vikten av att Mälaren har en god 

vattenkvalitet och för att kunna driva igenom det åtgärdsarbete som krävs.  

I visionsförslaget anges också att det kan bli aktuellt med ett namnbyte, för att 

medlemmarna högre upp i avrinningsområdet ska känna igen sig. Huddinge 

kommun är öppen för ett sådant namnbyte i syfte att öka igenkänningen och 

inkluderingen av de kommuner/aktörer som inte har direkt strandanslutning.  

Vad gäller förslaget till organisation och finansiering innebär det en omfattande 

höjning av medfinansieringen för Huddinge kommun. En förutsättning för att 

motivera höjningen är att det motsvarar mervärdet för kommunen. 

Avgiftshöjningen bedöms vara skälig då förslaget kan förväntas ge stor nytta till 

kommunen i form av det omfattande samordnande helhetsgrepp som föreslås.  
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För Huddinge kommun 

 

Daniel Dronjak  

Ordförande, kommunstyrelsens förvaltning 

 

Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 31 mars 2021 
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HUDDINGE KOMMUN 

 
Postadress 

 
Besök  huddinge@huddinge.se 

 Huddinge kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 
141 85 Huddinge 

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 

 

   
  

Handläggare  

Maria Sundblad 
Maria.Sundblad@huddinge.se 

Kommunstyrelsen  

Förslag till vision, organisering och finansiering av Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022–2027 – svar på remiss från Mälarens 
vattenvårdsförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till vision av Mälarens vattenvårdsförbund 

2022–2027 och överlämnar yttrande enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 

förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 15 februari 2021, till Mälarens 

vattenvårdsförbund som svar på remissen Förslag till vision Mälarens 

vattenvårdsförbund 2022–2027. 

Sammanfattning 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har med anledning av att projektet 

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) löper ut sista december 2021, gett en 

visionsgrupp inom styrelsen i uppdrag ta fram en vision för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022–2027.  

Remissen består av styrelsens slutgiltiga förslag till vision för förbundets 

verksamhet under perioden 2022–2027. Som en del i att konkretisera 

visionsförslaget har styrelsen även tagit fram ett förslag på organisation och 

finansiering av MVVF:s verksamhet från och med år 2022. 

Samberedande förvaltningar är positiva till förslaget till vision som presenteras 

och anser att förslaget är väl genomarbetat. Med anledning av kommande 

utmaningar och åtgärder på området är det välkommet att det finns en aktör som 

samordnar och driver på arbetet. Samberedande förvaltningar, i enlighet med 

MVVF:s styrelses förslag, förordar vägval 2, det vill säga att utveckla verksamheten 

i linje med föreslagen vision 2022–2027.  

Förslaget till organisation och finansiering innebär en omfattande höjning av 

medfinansieringen för Huddinge kommun, men bedöms ändå som skälig då det 

kan förväntas ge stor nytta till kommunen. 
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Beskrivning av ärendet 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har med anledning av att projektet 

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) löper ut sista december 2021, gett en 

visionsgrupp inom styrelsen i uppdrag ta fram en vision för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022–2027 (bilaga 2). 

Remissen består av styrelsens slutgiltiga förslag till vision för förbundets 

verksamhet under perioden 2022–2027. Som en del i att konkretisera 

visionsförslaget har styrelsen även tagit fram ett förslag på organisation och 

finansiering av MVVF:s verksamhet från och med år 2022. 

Förslag till vision för förbundets verksamhet 2022–2027 
Visionen är inriktad 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. I förslaget till vision 2022–2027 anges att målet för 

MVVF:s arbete är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess 

tillrinnande vattendrag.  

I förslaget till vision anges följande punkter som visionens huvudsakliga 

inriktning: 

- Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande 

mellan medlemmarna 

- Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 

2027 

- Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren 

tillsammans 

- Fortsätta bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den 

- Vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta 

sektorsmyndigheter och  

- Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla 

Förslag till organisation och finansiering av kansliet från och med 2022 
Förslaget utgår ifrån behovet av specialistkompetenser och nätverk från de 

ekosystemtjänster som medlemmarna anser viktigast att skydda och de 

miljöproblem som anses utgöra de största hoten mot Mälaren och övriga 

vattendrag i tillrinningsområdet.  

Kostnaderna baseras på schablonkostnader för de olika tjänsterna per år, vilka 

uppgår till totalt 6 170 000 kr. Flera av verksamheterna planeras att åtminstone 

delvis finansieras genom bidragsmedel.1 

Vid borträknande av beviljade och förväntade/ansökta bidrag beräknas 

kostnaderna för MVVF:s verksamhet år 2022 uppgå till 2 776 000 kr, år 2023 till 

3 226 000 kr och 2024 till 3 676 000 kr.  

 
1 MVVF:s beräkning av bidragsmedel uppgår till 3 394 000 kr, varav ca hälften av medlen är 

beviljade medel medan ca hälften är ansökta/troliga medel men som ännu ej beviljats. 
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Enligt förslaget räknas Huddinge kommun som en strandnära kommun, inom 

avrinningsområdet (men ej helt). År 2020 var Huddinge kommuns medlemsavgift 

till MVVF 61 000 kr. Enligt det nya förslaget till finansiering för år 2022 föreslås 

Huddinge kommun betala 109 523 kr i medlemsavgift.2 De medlemmar som får 

en större höjning av den totala medfinansieringen föreslås genomföra 

förändringen stegvis, med en viss procentandel per år, tills de kommit upp i full 

avgift.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts mellan kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och 

bygglovsförvaltningen. 

Förvaltningens synpunkter  
Samberedande förvaltningar är positiva till förslaget till vision som presenteras 

och anser att förslaget är väl genomarbetat. Med anledning av kommande 

utmaningar och åtgärder på området är det välkommet att det finns en aktör som 

samordnar och driver på arbetet. 

Av remissen framgår att projektet Mälaren – en sjö för miljoner varit ett bra sätt 

att pröva ett nytt sätt att arbeta inom MVVF, genom att samordna arbetet kring 

åtgärder. Med anledning av att projektet löper ut under nästa år ställdes förbundet 

inför ett vägval inför framtiden; Vägval 1 - att fortsätta med nuvarande form av 

verksamhet (förlänga projektet MER), Vägval 2 - att utveckla verksamheten i linje 

med föreslagen vision 2022–2027, eller Vägval 3 - att återgå till tidigare 

verksamhet (innan MER).  

Samberedande förvaltningar, i enlighet med MVVF:s styrelses förslag, förordar 
vägval 2, det vill säga att utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022–

2027. Förvaltningen stödjer vidare inriktningen av den nya visionen, med ett fokus 

på genomförande av åtgärder snarare än planering av åtgärder.  

Mål och budget 2021 för Huddinge kommun anger att ”Kommunens sjöar 

behöver fortsatt prioriteras för att uppnå en god ekologisk status” och 

att ”Åtgärder ska vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker 

så att miljökvalitetsnormerna uppnås och den biologiska mångfalden värnas.” 

Därtill återfinns arbetet med sjöarna i kommunens miljöprogram och i 

kommunens översiktsplan, där även Mälaren lyfts fram som kommunens 

dricksvattentäkt. 

Då Mälaren är en kommun-/regionöverskridande angelägenhet anser 

samberedande förvaltningar att det är positivt och i viss mån nödvändigt att 

samordna och samverka kring Mälaren. Samverkan är ofta nödvändigt för att 

kommunerna ska kunna växla upp vattenvårdsarbetet. Dessutom behövs 

samverkan för att få det stöd som krävs för att komma framåt i arbetet, som är 

komplext med många kommuner inblandade i samma avrinningsområde. 

 
2 Medlemsavgifterna ska enligt förslaget fortsatt indexuppräknas varje år med index K84 (ca 2%). 
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Huddinge, liksom många andra kommuner, står inför liknande utmaningar där ett 

ökat samarbete över kommungränserna behövs för att nå framgång. 

Det är vidare positivt att det i visionen satsas på att kommunicera Mälarens värde 

och nytta i högre utsträckning än idag. Det är en viktig pusselbit för att få 

beslutsfattare och berörda aktörer att förstå vikten av att Mälaren har en god 

vattenkvalitet och för att kunna driva igenom det åtgärdsarbete som krävs.  

I visionsförslaget anges också att det kan bli aktuellt med ett namnbyte, för att 

medlemmarna högre upp i avrinningsområdet ska känna igen sig. Samberedande 

förvaltningar är öppna för ett sådant namnbyte i syfte att öka igenkänningen och 

inkluderingen av de kommuner/aktörer som inte har direkt strandanslutning.  

Förslaget till organisation och finansiering innebär en omfattande höjning av 

medfinansieringen för Huddinge kommun, men bedöms ändå vara skälig då 

förslaget kan förväntas ge stor nytta till kommunen i form av det omfattande 

samordnande helhetsgrepp som föreslås.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Förslagen finansiering för MVVF:s kansli innebär en avgiftshöjning för Huddinge 

kommun. Medlemsavgiften finansieras inom klimat- och stadsmiljönämndens 

ram.  

Förslaget innebär inte några juridiska konsekvenser för Huddinge kommun. 

 

Camilla Broo 

Kommundirektör 

Patrik Forshage  

Biträdande kommundirektör 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Huddinge kommuns yttrande 

Bilaga 2. Remiss - Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027 

 

Beslutet ska skickas till 
Mälarens vattenvårdsförbund 

Klimat- och stadsmiljönämnden 
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§ 93 Dnr 2021/00133  

Remiss vision Mälarens vattenvårdsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens godkänner yttrandet i rubricerat ärende enligt nedan.  

2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott skickas som preliminärt 

yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund.  

Sammanfattning  

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 vattenförekomster detta 

år. En visionsgrupp har arbetat fram förslaget till vision. 

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, där Håbo kommun har deltagit. 

Håbo kommun ser positivt på förslaget till förbundets vision då den visar på 

vikten av förbundet som samordnande funktion för att kunna arbeta ur ett 

avrinningsområdesperspektiv och över kommun - och länsgränser. Håbo 

kommun anser att den föreslagna kansliorganisationen i stort stämmer väl 

överens med de åtgärdsområden som är viktiga för kommunens verksamhet, 

men önskar att tillsynsvägledning läggs till i organisationens verksamhet. 

Håbo kommun ser även positivt på förslaget till medlemsavgift från år 2022.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Följebrev remiss över förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 

Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund 

frän 2022 och framåt 

Utvärdering av projekt Mälaren – en sjö för miljoner      

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 







 

 

YTTRANDE                                                    1 (1) 

 

 

 

Bygg- och miljöförvaltningen  Besöksadress:  

  Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
 Telefon växel: 08-580 285 00 
 E-post:  Webbplats: www.jarfalla.se 
  Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082   

  2021-03-09 

 

Mälarens vattenvårdsförbund 

 

Vårt dnr Ten 2021/174 

Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-
2027 – yttrande angående remiss 

 Bakgrund 
 

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) har varit 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, där 

tre alternativ har tagits fram.  

 

Järfälla kommuns yttrande 
Järfälla kommun välkomnar den nya visionen då den bygger på att förstärka arbetet 

med att samordna vattenvårdsåtgärder – detta då Mälaren är viktig som dricksvatten-

täkt, samt för växt- och djurlivet i området. Järfälla kommun förespråkar därmed 

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

 

Det är positivt att förslaget innebär att alla kommuner i Mälarens avrinningsom-

råde/som tar dricksvatten från Mälaren ges möjligheten att bli medlemmar i förbun-

det. De nya medlemsavgifterna för kommuner bygger generellt på principen 1,25 

kr/invånare. Det är välinvesterade pengar då det leder till att kommunen får ökade 

kunskaper, men framför allt eftersom det innebär att fler kommuner som påverkar 

Mälarens vattenkvalitet och växt- och djurliv, kommer att arbeta med att minska sin 

påverkan. 

 

En synpunkt på medlemsavgiften som kan diskuteras är om det ska vara en maximi-

avgift för strandnära kommun på 500 000 kr. Det framgår inte varför det föreslås ett 

maxbelopp och rimligheten i siffran. 
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§ 33 Svar på remiss - Förslag till vision 
Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 
Diarienummer KS 2020/479 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet rörande visionen som sitt eget. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om förändrad 

medfinansiering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Remiss - Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

Skickas till 

Claes-Urban Boström 

Therés Andersson 

Dokumenttyp 

Protokollsutdrag 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
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Vår handläggare 

Theres.Andersson@kungsor.se 

Utvecklingsenheten 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 

  

Remiss - Förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet rörande visionen som sitt eget. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om förändrad 

medfinansiering. 

Sammanfattning 

Under hösten 2019 beslutade Mälarens Vattenvårdsförbunds styrelse att ta 

fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet med anledning av 

att projektet Mälaren-en sjö för miljoner löper ut den 31 december 2021. 

Visionen ska gälla för åren 2022-2027 och det övergripande målet är rent 

vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinningsdrag. 

Visionens huvudinriktning är att förstärka arbetet med att samordna 

vattenvårdsåtgärder i Mälaren.  

Dessutom finns ett förslag på ändrad medfinansieringsmodell, vilken skulle 

innebära en höjning med 4500 kr per år för Kungsörs kommun, från 30500 

kr till 35000 kr. 

Kungsörs kommun ställer sig positiv till förslaget på ny vision och vill 

tydligt påpeka vikten av ett samarbete kring den invasiva arten sjögull som 

är ett stort problem i kommunen, 

Kungsörs kommun ställer sig även positiv till den justering av 

medfinansieringsnivåerna som förbundet föreslår. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Remiss - Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

Claes-Urban Boström 

Kommundirektör 

Theres Andersson 

Miljöstrateg 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2021-02-01 

Ert datum 

 

Diarienummer 

KS 2020/479 

Er beteckning 

 

Postadress 

736 85 Kungsör 
Besöksadress 

Drottninggatan 34 
Webb 

www.kungsor.se 
Telefon, växel 

0227-60 00 00 
Telefon, direkt 

0227-60 03 82 
Organisationsnr 

212000-2056 

http://www.kungsor.se/
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Skickas till 

Claes-Urban Boström 

Therés Andersson 
  



 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2021-02-01 

Ert datum 

 

Sida 

3 (4) 

Diarienummer 

KS 2020/479 

Er beteckning 

 
 

 

Ärendebeskrivning 

Remissen behandlar två delar: 

1. Vision för Mälarens Vattenvårdsförbund 2022-2027 

2. Organisation och finansiering av Mälarens Vattenvårdsförbunds 

verksamhet från 2022. 

Visionen 

Under hösten 2019 beslutade Mälarens Vattenvårdsförbunds styrelse att ta 

fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet med anledning av 

att projektet Mälaren-en sjö för miljoner (MER) löper ut den 31 december 

2021. 

En visionsgrupp utsågs inom styrelsen. Under arbetet har medlemmarna haft 

möjlighet att komma med synpunkter och yttra sig flera gånger. Dessa 

synpunkter ligger till grund för förslaget till vision. 

Visionen ska gälla för åren 2022-2027 och det övergripande målet är rent 

vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinningsdrag. 

Huvudinriktningen är att förstärka arbetet med att samordna 

vattenvårdsåtgärder samt utvidga det till att omfatta alla medlemmar i 

förbundet och inte endast de som är med i projektet MER. Visionen tar upp 

följande arbetsområden som prioriterade: 

• Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande 

mellan medlemmarna. 

• Stötta medlemmarna att nå målet god status u alla vattenförekomster 

till 2027. 

• Förbereda för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren. 

• Fortsätta att bedriva samt utveckla miljöövervakningen i Mälaren.  

• Vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot 

relevanta sektorsmyndigheter. 

• Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra alla. 

Finansiering 

För att konkretisera visionsförslaget så har MVVF styrelse även arbetat 

fram ett förslag till organisation och finansiering av verksamheten. För flera 

av åtgärderna/projekten har eller planerar man att söka bidragsmedel. Det är 

något som kommer att göras löpande under perioden 2022-2027. 

För att verksamheten ska kunna bedrivas krävs precis som tidigare 

medfinansiering av medlemmarna. 

I förslaget har vissa justeringar av medlemsavgifterna gjorts. För Kungsörs 

kommun innebär förslaget en höjning med 4500 kr/år, till 35 000 kr/år från 

nuvarande 30 500 kr/år. 
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Kungsörs kommuns synpunkter 

Kungsörs kommun anser att visionens huvudinriktning, att satsa på att 

förstärka åtgärdsarbetet, är helt riktigt. Vi har i dagsläget mycket kunskap 

om vad som behöver göras och vilka gemensamma utmaningar vi står inför 

när det gäller Mälaren. Nu är det viktigt att vidta konkreta åtgärder för att nå 

målet om rent vatten och en frisk sjö  

Det framåtsyftande arbetet är av stor vikt för det framtida arbetet med att 

hantera kommande miljöutmaningar. Detta gör att man kan vidta åtgärder i 

ett tidigt skede innan problemen blivit allt för stora och ohanterliga för den 

enskilda kommunen.  

Som en av de minsta kommunerna kring Mälaren så anser Kungsör att 

samarbete kring gemensamma problem och utmaningar är en förutsättning 

för att kunna bedriva ett hållbart och effektivt arbete. Kungsörs kommun vill 

särskilt framhålla vikten av ett gemensamt arbete mot invasiva arter, främst 

då sjögull, som är ett stort problem i kommunen. 

Kungsörs kommun ställer sig positiv till den förändring av organisation och 

finansiering som föreslås under förutsättning att alla de nätverk och åtgärder 

som tas upp blir verklighet. Kungsörs kommun vill även trycka på vikten av 

att söka bidragsstöd där så är möjligt. 



KOPINCS KOMMUN
PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

202r-03-16
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Vis i o n fö r Mä la re ns vatte nvå rdsfö rb und 2022-2027, re m ¡ss
Mälarens vattenvårdsftjrbund har utarbetat ett förslag på vision för hur arbete ska
bedrivas under ären 2022 till 2027 .

Sedan 2013 har ftirbundet bedrivit projektet MER - en sjö ftir miljoner där syftet har
varit att tillhandahålla en plattform ft)r samverkan och kunskapsutbyte om vatten-
relaterade frågor. Den 31 december 2021tar projektet slut och ftirbundet star därftir
inlor ett vägval om hur arbetet ska gå vidare. Altemativ:

1. Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlåinga projektet MER
2. Utveckla verksamheten i linje med füreslagen vision 2022-2027
3. Ätergå till tidigare verksamhet innan MER

Alternativ två som beskrivs i den remitterade visionen är det vägval där ftirbundet spelar
den mest aktiva rollen. Kostnadskalkylen für denna nivå beskrivs i ftirslag till
organisation och finansiering som även den remitterats till medlemsorganisationerna.

Samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissvar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissvar

att stödja Vattenvårdsft)rbundets styrelses ftirslag till vision

samt att stödja Vattenvårdsfürbundets styrelses ftirslag till organisation och
finansiering fran 2022, under fürutsättning att de frågeställningar som ställs upp i
ftirvaltningens fiirslag på remissvar reds ut innan beslut tas.

Skickas till:
Länsstyrelsen i Västmanland
Samhällsby ggnadsfü rvaltningen

Protokolljusterarnas sign Utdrag
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef 
0221-252 84 
gun.tornblad@koping.se 

 

Kommunstyrelsen 

    
  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Köpings kommun Telefon Besöksadress E-post och webb 

731 85 Köping 0221-250 00 Kristinelundsvägen 4 samhallsbyggnad@koping.se 
www.koping.se 
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Remiss - Vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 

Bakgrund 
Mälarens vattenvårdsförbund har utarbetat ett förslag på vision för hur deras arbete 
ska bedrivas under åren 2022 till 2027. Visionen är nu på remiss hos förbundets 
medlemmar. Synpunkter på förslaget önskas före 31 mars. 

Sedan 2013 har förbundet bedrivit projektet MER - en sjö för miljoner där syftet har 
varit att tillhandahålla en plattform för samverkan och kunskapsutbyte om 
vattenrelaterade frågor. Den 31 december 2021 tar projektet slut och förbundet står 
därför inför ett vägval om hur arbetet ska gå vidare. Alternativen är följande: 

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 

Alternativ två som beskrivs i den remitterade visionen är det vägval som där 
förbundet spelar den mest aktiva rollen. Kostnadskalkylen för denna nivå på 
verksamhet beskrivs i förslaget på organisation och finansiering som även den 
remitterats till medlemsorganisationerna. 

Förvaltningens ståndpunkt  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunen ställer sig bakom det förslag till 
vision för MVVF som styrelsen arbetat fram under förutsättning att de frågeställningar 
som belyses i förvaltningens förslag till remissvar klargörs innan beslut. 

Konsekvenser 
Konsekvenser av beslutet blir att kommunen kan fortsätta dra nytta av det 
kunskapsutbyte som sker inom förbundet i form av workshops kurser, 
diskussionsfora etc. Förbundets verksamhet, inklusive det arbete som bedrivs inom 
MER, är viktig för det åtgärdsarbete för bättre vattenkvalitet som Köping och alla 
andra kommuner i landet behöver bedriva framöver för att uppnå god status i våra 
vattenförekomster. 

Konsekvenser av beslutet blir att den totala kostnaden för medlemskap i MVVF 
minskas med 0,25 kr/invånare i jämförelse med nuläget då kommunen sedan 2013 
betalar 1 kr/invånare för deltagande i MER-projektet och 0,55 kr/invånare för 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen       
     
 

medlemsavgiften. Skillnaden blir 7864 baserat på invånarantalet 26 214. Kostnaden för 
MVVF blir ca 33 000 kr/årligen med oförändrat invånarantal jämfört med nuläget. 

Bilagor  
Remissvar - Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på remissvar som sitt,  

att stödja MVVFs styrelses förslag till vision 

samt att stödja MVVFs styrelses förslag till organisation och finansiering från 
2022 under förutsättning att de frågeställningar som ställs upp i 
förvaltningens förslag på remissvar reds ut innan beslut tas. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   

    
Gun Törnblad    

Samhällsbyggnadschef 
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Mälarens vattenvårdsförbund 

 

 

Svar på remiss om vision och verksamhet i Mälarens 
Vattenvårdsförbund 

 

LRF Mälardalen och LRF Södermanland tillstyrker att Mälarens 

Vattenvårdsförbund fortsätter arbetet utifrån förslag 2, det vill säga utifrån den 

framtagna visionen för 2022-2027. 

LRF har många medlemmar som har sin verksamhet både i direkt närhet till 

Mälaren, men också kring alla källflöden. Vi konstaterar också att jordbruket 

förväntas genomföra mycket omfattande åtgärder inom åtgärdsprogrammet för 

vattendirektivet 2021-2027, men att många andra sektorer också kommer att 

påverkas av detta program. Därför är det viktigt för LRF att kunna vara en del 

av de ömsesidiga utbytet och bidra med lantbrukets och skogsbrukets 

perspektiv kring vattenfrågorna. 

LRF har genom sin medverkan i styrelsen för förbundet haft god insyn i 

processen för den nya visionen och vi är trygga med att den blir en bra grund 

för det fortsatta arbetet. Något vi särskilt vill trycka på är att jordbrukets 

åtgärdsarbete fortsättningsvis också behöver ske på frivillig basis. Vi kan se 

många goda exempel av att detta också är ett bra arbetssätt från de olika 

LEVA-projekt som pågår runt om i Sverige. 

 

 

Per Pettersson 

Ordförande LRF Mälardalen 

 

Johan Lagerholm 

Ordförande LRF Södermanland 
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721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 

VÄSTERÅS 
010-224 00 00 (vx) www.malaren.org 
010-224 91 10 (fax) ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se 
 

 

 

Möte den 12 mars 2021 med Länsstyrelsen Stockholms län om 
förslaget till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet 2022-2027 

 
Tid och plats: 13.00-14.30, digitalt via Skype 

Närvarande: 
Anders Lindblom, Länsstyrelsen Stockholms län 

Jonas Hagström, Länsstyrelsen Stockholms län 

Martin Olgemar, Länsstyrelsen Stockholms län 

Mats Thuresson, Länsstyrelsen Stockholms län 

Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund 

Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund 

 
Länsstyrelsen i Stockholms synpunkter och frågor kring visionen: 
Det finns motsvarande kompetensnätverk inom vattenförvaltningen, som de som 

Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) föreslår, tex inom miljögifter. Hur 

förhåller sig MVVF till dessa?  

  De nätverk som finns inom vattenförvaltningen är nationella och vänder sig 

enbart till de som arbetar inom länsstyrelsen. De nätverk som MVVF föreslår är 

tänkta som regionala nätverk med berörda kring Mälaren, framförallt de som 

arbetar med frågorna på kommunerna, men alla andra medlemmar som kan ha 

nytta av det kan ingå.  

Miljöövervakningen och kunskapen om Mälaren är basen. Det är en kedja från 

miljöövervakning till åtgärder. Som det beskrivs nu i visionen, framgår inte det. 

Det bör beskrivas så det framgår att miljöövervakningen är basen och att det är 

resultatet från miljöövervakningen som visar om det finns behov av åtgärder.    

   Utifrån detta finns det en farhåga från Länsstyrelsen i Stockholm att 

miljöövervakningen inte kommer att ses som lika viktig i fortsättningen.  

Hur är det tänkt att den beskrivna ambitionsökningen av miljöövervakningen ska 

finansieras, om man ska ta med även tillrinnande vattendrag?  

   Den delen kommer i så fall att finansieras med samma finansiering som idag, 

dvs av de som har ansvar för respektive SRK kring ett tillrinnande vattendrag. 

MVVF står i så fall för samordningen av övervakningen.  

Ett stöd som Länsstyrelsen upplever att kommunerna efterfrågar mycket, är hjälp 

att prioritera bland åtgärderna för att avgöra vilken/vilka de viktigaste åtgärderna 

är. Här skulle MVVF kunna hjälpa till, med utgångspunkt från resultaten från 

miljöövervakningen.  

Att vara talesperson gentemot sektorsmyndigheterna kan vara känsligt. Det får 

inte bli lobbying. Idag går alla sådana beslut genom styrelsen, och då har alla 
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Datum  

2015-02-12  

 

medlemsgrupperingar möjlighet att invända om det skulle uppfattas som 

olämpligt. Det skulle vara bra att det förtydligas att beslut om att vända sig till 

sektorsmyndigheter i MVVF namn alltid ska tas via styrelsen, så att det 

säkerställs.  

Det är många olika delar i visionen. Hur ska avgränsning och prioritering skötas? 

En farhåga är att MVVF inte kommer att klara allt förbundet tar på sig.  

 

Länsstyrelsens roll i Mälarens vattenvårdsförbund 
Länsstyrelsens roll i Mälarens vattenvårdsförbund är till stor del inriktad på 

miljöövervakningsdelarna. Samarbetet med SLU kring miljöövervakningen är 

positivt, bland annat samarbetet med studenter som erbjuds underlättar mycket. 

Andra roller Länsstyrelsen har är att fördela bidrag och stötta på andra sätt i olika 

projekt.  

Mälarens vattenvårdsförbund skulle i och med visionen kunna stå för samordnad 

miljöövervakning och vattenförvaltning av Mälaren för Mälarlänen.  

 

 

/Ingrid Hägermark 
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DATUM 

2021-03-30 

VÅR BETECKNING 

AAWXJCZ6YHYS-322-5066 
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Remissvar Mälarens vattenvårdsförbund vision 
2022-2027 samt organisation och finansiering 
från 2022 
 

1. Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022 

 

Mälarenergi har tagit del av handlingarna och lämnar följande svar.  

 

ME Värme: 

1. Inget att erinra. 

2. Inget att erinra. 

 

ME Vatten: 

Vatten: 
1. Mälarenergi Vatten har redan tidigare skickat in synpunkter på visionen och anser att MVVF har 

rätt fokus i stort. Men här kommer ytterligare några synpunkter: 

mailto:jan.andhagen@malarenergi.se
https://mars.malarenergi.se/remisser/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=AAWXJCZ6YHYS-322-5066
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Visionen för 2027 är bra men kan uppfattas som lite diffus. Under kapitlet ”Förslag vision för MVVF 2022-
2027” följer ett antal rubriker som är tänkta att vara visionen: 

• Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna 
• Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 
• Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans  
• Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den  
• Bli en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter  
• Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla 

 

Den första punkten kan ses som en vision men resterande punkter upplevs mera som åtgärder/mål/något 
annat som ska uppnås/genomföras under tidsperioden. Under varje rubrik följer därpå flera olika 
tankar/åtgärder som kan genomföras för att uppnå rubriken.  

Samtidigt är det bra med konkreta visionspunkter för att tydligt veta inriktning, men formellt hade de nedre 
punkterna passat bättre i en form av handlingsplan för mål och åtgärder. Tex förbereda sig att hantera 
kommande miljöutmaningar, borde istället vara formulerat som vision – att vi kan hantera kommande 
miljöutmaningar. Målet blir då att vi behöver förbereda oss och aktiviteter sätts därefter målet, att vi 
förbereder oss genom att tex genomföra framåtsyftande undersökningar.   

Visionen borde sträcka sig längre än till 2027. Medan mål och handlingsplaner kan sträcka sig 6 år i taget. 
Mälarenergi föreslår att visionen borde sträcka sig till 2050. Men det hör ihop med om man lyfter 
visionspunkterna till mer tydliga visioner, vad vill vi uppnå? Hur vill vi att Mälaren ska ha utvecklats till 
2050. Vilken roll har MVVF år 2050? 

På grund av att visionspunkterna är skrivna mera som mål än som vision upplevs visionen delvis som diffus. 

Synpunkt på Sid 5:  

”Rening och utspädning av föroreningar och smittämnen” – är det verkligen en ekosystemtjänst? Om man 
jämför detta med att atmosfären utför en ekosystemtjänst när den späder koldioxid. Finns det inte ett 
ramverk för hur man definierar ekosystemtjänster? Även om Mälaren har otroliga krafter som hjälper till 
att minska föroreningar och smittämnen.  

Övriga synpunkter: 

Vattenvårdsförbundets har gjort ett jättebra jobb med nätverkande, seminarier etc. men många 
medlemmar har olika nätverk som de kan delta i. Däremot kan det finnas områden där det saknas och 
behövs. Styrkan i förbundet är att dessa grupper kan diskutera ihop, den typen av nätverkande är det 
mer brist på, där olika grupper träffas. Mälarenergi efterfrågar mer åtgärdande och utåtriktad 
verksamhet från förbundet, som upplevs mer eftersatt.  
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Troligtvis skulle många medlemmar känna ett stort stöd från förbundet om MVVF fokuserade mer 
på att bidra med information i utredningar och projekt. Även om det skulle innebära en ökad 
kostnad för den medlem som anlitar förbundet så skulle troligtvis många välja denna hjälp då 
förbundet besitter stor kunskap.  
 
MVVF borde också fokusera mer på kommunikation med alla kommunernas politiker om Mälarens 
sårbarhet och vilka konsekvenserna kan bli om inte alla bidrar till att förbättra samhällets negativa 
påverkan på Mälaren. Flera kommuner har svårt att driva igenom vikten av vattenskyddsområden 
och förståelse för vattnets betydelse hos politiker. Mälarenergi ser gärna fler utbildningar eller 
regelbunden kommunikation med politiker från förbundets sida.  
 

2. Mälarenergi godkänner organisation och finansiering. 
 

Fibra AB: 

1.Inget att erinra. 

2.Inget att erinra. 

 

ME Elnät AB: 

1. Inget att erinra. 

2. Inget att erinra. 

 

I övrigt har Mälarenergi inget att erinra. 

 

Med vänlig hälsning 

Mälarenergi AB 
Koncernstab VD Stab 

Jan Andhagen 
vVD 
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Remissvar 
2020-12-30 
Kommunstyrelsen 
Nykvarns kommun 

Maria Frykegård 
Nämndsekreterare / utredare 
Telefon 08 555 010 08 
maria.frykegard@nykvarn.se 

Mälarens vattenvårdsförbund 
/DeltagareNamn/ 
 
  

Vår beteckning: KS/2020:656 
 

Remissvar, Förslag till vision Mälarens 

vattenvårdsförbund 2022-2027 
 

Nykvarns kommun ställer sig positiva till visionen och har inga övriga synpunkter på förslaget. 

 

 

 

Bob Wållberg 

Kommunstyrelsens ordförande 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 26 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 
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Kommunfullmäktige 

KF § 11 KS/2021 :60 

Svar på remiss "Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 
2022-202711 

Under hösten 2019 påbörjade Mälarens vattenvårdsförbund att ta fram en vision för 
kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning att projektet Mälaren- en sjö 
för miljoner löper ut i december 2021. 

Kommunen har har nu erhåll it en remiss från Mälarens vattenvårdsförbund där man önskar få 
synpunkter på följande två förslag: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 15/2021 
Kommunfullmäktige antar tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2021 som sitt svar på remiss 
från Mälarens vattenvårdsförbund. 

Yrkanden och proposition 
Fredrik Ribbing (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden 
konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2021 som sitt svar på remiss 
från Mälarens vattenvårdsförbund. 

Mälarens vattenvårdsförbund 

Arkiv 

Just. sign. 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Karoline Löfstedt 
Planeringsstrateg 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 Remiss förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 
2022-2027 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige att anta denna tjänsteskrivelse som 
sitt svar på remiss från Mälarens vattenvårdsförbund  

 
Ärendet 

 
Under hösten 2019 påbörjade Mälarens vattenvårdsförbund att ta fram en vision för 
kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning att projektet Mälaren- en 
sjö för miljoner (MER) löper ut i december 2021. Att slutåret 2027 valdes för den nya 
visionen beror på att enligt vattenförvaltningen skall vi då ha uppnått en god status i våra 
vattendrag då. 
 
Kommunen har har nu erhållit en remiss från Mälarens vattenvårdsförbund där man 
önskar få synpunkter på följande två förslag: 
1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022 
Kommunens synpunkter ska lämnas senast den 31 mars 2020. 
 
Förbundets synpunkt är att Projektet Mälaren – en sjö för miljoner har varit ett bra sätt 
att pröva ett nytt sätt att arbeta, att samordna arbete kring åtgärder. Nu kommer det 
projektet att avslutas december 2021, och därmed står förbundet inför ett vägval 
beträffande hur det fortsatta arbetet ska se ut. Förbundet har därför tagit fram tre 
möjliga handlingsalternativ. Dessa är: 
 
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 

Bedömning och ställningstagande 

 
Vår bedömning är att en fortsatt utveckling av åtgärder som gynnar Mälaren och vårt 
dricksvatten är av godo.  
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I korthet medför föreslagen vision 2022-2027 följande: 
 
• 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 
 
 
Kommunens ställningstagande 
Salems kommuns synpunkter sammanfattas enligt följande: 
 

● Kommunen ställer sig positiv till att fortsatt utveckla arbetet i enlighet med 
föreslagen vision 2022-2027, dvs alternativ 2. 

●  I anslutning till det ska också organisation och finansiering ske i enlighet med 
förbundets förslag. 

 
Övriga kommentarer 
I tillägg till efterfrågade synpunkter vill kommunen tillägga följande: 
 

● Salem föreslår även att att sjöar i Mälarens nederbördsområde skall omfattas av 
Vattenvårdsförbunds arbete. För Salem är sjön Uttran väldigt viktig. 

● För övrigt föreslås att styrelsen för Mälarens Vattenvårdsförbund minskas till en 
mindre men effektivare styrelse. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget medför en höjd årlig avgift avgift om 12 500 kr (från 22 500 kr till 35 000 kr). 
Kostnadsökningen föreslås tas inom befintlig budget för Bygg- och miljönämnden. 
 

 Mats Bergström 
Kommundirektör 

Karoline Löfstedt 
Planeringsstrateg 

 Bilagor 

1. Remiss över förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 
2. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 2022 0ch 

framåt. 
3. Vattenvård i Mälaren och dess tillrinningsområde 2022-2027 
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Yttrande från Sollentuna kommun gällande:  

1. förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-

2027. 

2. förslag till organisation och finansiering av kansliet från 

MVVFs verksamhet från 2022. 

 

Bakgrund 

Sollentuna kommun är sedan flera år medlem i Mälarens 

vattenvårdsförbunds projekt ”Mälaren - en sjö för miljoner” (MER). MER 

bildades för att stötta kommunerna i Mälarens avrinningsområde med att 

genomföra de åtgärder som krävs för att nå målen i Vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram. Projektet har gett kommunen en värdefull arena för 

interkommunalt samarbete och samverkan inom Mälarens stora 

tillrinningsområde (inom vilket halva Sollentuna kommun ligger). Inte 

minst har projektet gett Sollentuna möjlighet att delta i EU-projektet LIFE 

IP Rich Waters inom vilket vi tagit fram kommunens vattenplan och 

behandlat Norrvikens interna övergödning.  

 

Projektet MER löper ut i december 2021 och med anledning av det har 

Mälarens vattenvårdsförbund inventerat behovet hos medlemmarna, 

funderat på tänkbara alternativ för fortsatt verksamhet och tillslut landat i ett 

förslag till ny vision och organisation inom Mälarens vattenvårdsförbund 

2022-2027.  

Förslaget är nu ute på remiss till medlemmarna inför MVVFs årsstämma 

2021. 

 

Sollentunas yttrande 

1. Gällande förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027. 

Sollentuna har stor erfarenhet av vattensamverkan och samverkan är en 

prioriterad arbetsform inom vattenvården. Kommunens engagemang i 

Oxunda vattensamverkan (vars vattendrag mynnar i Mälaren) är ett bra 

exempel på lyckad samverkan med nyttoeffekter för samtliga inblandade. 

Sollentuna kommun ser därför generellt mycket positivt på förslaget till den 

nya visionen och inriktningen. Upplägget man föreslår skulle stärka och 

http://www.sollentuna.se/
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säkra vattenvården ur ett avrinningsområdesperspektiv, vilket går väl i linje 

med vårt arbetssätt och med gällande nationell och europeisk (EU) 

inriktning. Förslaget innebär att förbundet tar på sig en viktig och stor roll 

för hela Mälarregionen. 

Det är dock svårt att i remissmaterialet läsa ut om den långa önskelistan som 

visionen innebär är rimlig givet den föreslagna finansieringsramen? Detta 

skulle behöva tydliggöras och det vore bra om en prioritering bland 

visionens olika delar kunde tydliggöras så att det blir tydligt vad som 

prioriteras bort om tänkt finansiering uteblir. 

Nedan följer några detaljsynpunkter som kopplar till visionen:  

1. När man läser texten syns det att man är van att fokusera på 

Mälaren (inte hela tillrinningsområdet). Man bör gå igenom 

texten och noggrant välja när det ska stå Mälaren och när det ska 

stå Mälarens tillrinningsområde (eller möjligtvis 

avrinningsområde, men var konsekvent). Som det står nu blir 

texten väldigt abstrakt för alla oss som ”endast” jobbar i 

tillrinningsområdet och inte direkt i Mälaren. Två exempel är:  

a. Sida 5 ”Ekosystemtjänster från Mälaren”. Det är inte bara 

Mälaren som erbjuder dessa ekosystemtjänster. De finns 

även i Mälarens tillrinningsområde. 

b. Sida 7 ”Miljöproblem – Exploatering av stränderna kring 

Mälaren och även vattnet.” Om man här istället byter ut 

”kring Mälaren” till ”i Mälarens tillrinningsområde” så 

inkluderas alla medlemmar och deras exploatering inom 

berört område. 

2. Under rubriken ”Gemensamma utmaningar för Mälaren och dess 

tillrinnande vattendrag” (sida 7) saknar jag miljögifter. Det är 

rimligt att nya kemikalier som sprids i samhället kommer kunna 

orsaka problem i våra Ekosystem i framtiden. Historien har 

bland annat gett oss PCB, DDT, TBT och PFAS, vad kommer 

härnäst? Miljögiftsfrågan kommer behöva vara närvarande i 

Mälarens vattenvårdsförbund inte bara i ett klimatperspektiv 

(som det står nu). 

3. Gällande vilka specialistkompetenser vi önskar fanns på MVVFs 

kontor (sid 16). Det vore praktiskt med någon som kan 

miljöjuridik. Vi ser ofta behov av stöd i frågor gällande tex vilka 

tillstånd/anmälningar krävs vid vilka åtgärder och under vilka 

förutsättningar. Det vore bra att snabbt kunna rådfråga någon om 

hur den juridiska processen ser ut och vad man kan förvänta 

sig/förbereda sig på. Den juridiska aspekten kan ofta bidra till 

förseningar i åtgärdsarbetet. Bäst vore det om personen är kunnig 

inom juridik och naturvetenskap så att man talar samma språk. 
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4. Gällande vissa av texterna under rubrikerna ”Förslag till 

verksamhet 2022-2027” (ex sid 14 och 18). I slutet av texterna 

problematiserar man kring det man föreslår som verksamhet. 

Man pekar ut problem men ger inga lösningar. Är förslagen 

genomförbara undrar man då genast? 

5. Sollentuna tror att ett namnbyte skulle vara bra för att skapa 

gemenskap och samhörighet så att alla medlemmar känner sig 

inkluderade. Det kan också bidra till att alla medlemmar känner 

att man äger ansvaret. Mälardalens vattenvårdsförbund eller 

Mälarregionens vattenvårdsförbund kan vara rimliga namn… 

2. Gällande förslag till organisation och finansiering av 
kansliet från MVVFs verksamhet från 2022. 

Förslaget innebär bland annat att de medlemmar som förut erbjöds att vara 

med i MER istället erbjuds ingå som ordinarie medlemmar i Mälarens 

vattenvårdsförbund och att man genom olika aktiviteter bevarar och stärker 

de syften som MER representerade.  

Sollentuna kommun har inget att erinra mot förslaget utan ser positivt på 

tänkt upplägg.   

 

Ekonomiska konsekvenser av förslaget 

Förslaget medför inga påtagliga ekonomiska konsekvenser för Sollentuna 

kommun. Nu gällande medlemsavgift ligger kvar på oförändrad nivå för 

Sollentuna i förslaget. Däremot kommer medlemsnivån öka med K84-index 

över tid. 

 

Towe Holmborn 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-03-08 

 KS/2020:239 

 

Yttrande över remiss om förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen översänder stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande över 

remissen. 

 

Kommunstyrelsen uppdrager till staden ombud att vid stämman att företräda den inriktning som 

framgår av detta yttrande.   

 

Sammanfattning 
Mälardalens vattenvårdsförbund har inför den kommande årsstämman översänt två remisser till 
medlemmarna. Det är dels en vision för inriktningen av arbetet under 2022-2027, dels ett förslag 
till organisation och finansiering av verksamheten. Avsikten är att få in synpunkter från 
medlemmarna och ta fram ett slutligt förslag till årsstämman. Vattenvårdsförbundet anger att 
förbundet, i och med att projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) avslutas och statsbidraget 
inte längre finns kvar, nu står inför ett vägval. Förbundet presenterar tre inriktningar att välja 
mellan:  
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  
 

Stadsledningsförvaltningen har i detta ärende samverkat med miljö- och byggnadsförvaltningens 

enhet för miljöövervakning. Redan i samband med den förra omläggningen av förbundets 

inriktning framförde Solna stad att arbetet i förbundet till mindre del berör Solna och att nyttan 

av den föreslagna verksamheten inte stod i rimlig proportion till den föreslagna avgiften. 

Förvaltningen konstaterar att denna uppfattning fortfarande kvarstår.  

 

Solna stad har kommit långt med såväl miljöövervakning, som med åtgärder för att förbättra 

vattenkvaliteten då staden redan antagit program för samtliga vattenförekomster och nu är i ett 

genomförandeskede. Det som upplevs som positivt med förbundet är att det bedriver viss 

utbildningsverksamhet, att det har varit möjligt att få med Ulvsundasjön i vissa 

övervakningsinsatser och att remisser och utredningar om Mälaren bevakas av förbundet. Det är 

således uppgifter som ingår i förbundets ursprungliga uppgifter, vilket gör att 

stadsledningsförvaltningen förordar alternativ 3. Det innebär således att Mälarens 

vattenvårdsförbund ska återgå till tidigare verksamhet innan MER. Den nuvarande avgiften kan 

därmed sänkas för samtliga medlemmar. Om förbundet med alternativ 1 menar att förbundet 

därutöver önskar driva projekt som medlemmarna kan välja att ansluta sig till och som därmed 

finansieras på annat sätt än genom medlemsavgifterna, har Solna stad inget att erinra mot detta.  

 

Kristina Tidestav   Anders Offerlind 

Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Bakgrund 

Solna stad har sedan lång tid varit medlem i Mälarens vattenvårdsförbund som formellt bildades 

1998. Vid bildandet av förbundet var ett bärande motiv för att bilda ett vattenvårdsförbund 

behovet av en bred samverkan kring miljöövervakningen av Mälaren. 

 

Syftet med förbundet, som är fastställda i stadgarna, är: 

• att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för 
vattenförhållandena i Mälaren för att öka möjligheterna att följa upp miljömål och initiera 
miljöförbättrande åtgärder,  

• genom samverkan främja vattenvårdande insatser i Mälaren och dess avrinningsområde.  

 
Förbundets verksamhet, enligt stadgarna, omfattar att:  

• bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram underlagsmaterial 
om tillståndet i vattenmiljön 

• redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att denna blir till nytta i 
medlemmarnas löpande verksamhet: planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, 
företag, myndigheter m.fl. 

• bedriva ett arbete för samråd, information och effektivt resursutnyttjande 

• samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund och vattenråd för att samordna 
utrednings- och åtgärdsfrågor angående Mälarens avrinningsområde 

• tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren  

Förbundet har också, utöver de stadgade uppgifterna, medverkat i och drivit projekt i samverkan 
mellan intresserade medlemmar. De projekten har då huvudsakligen varit finansierade av 
särskilda statsbidrag och de medlemmar som haft intresse av projekten. Det största projektet har 
varit ”En sjö för miljoner” (MER). Solna stad har inte medverkat i dessa projekt. 
 
Remisserna 
Mälardalens vattenvårdsförbund har nu, inför den kommande årsstämman, översänt två olika 
remisser till medlemmarna för synpunkter. Det är dels en vision för inriktningen av arbetet under 
2022-2027, dels ett förslag till organisation och finansiering av verksamheten. 

 

Förslagen 

Styrelsen för Mälardalens vattenvårdsförbund har gett en arbetsgrupp i uppdrag att bereda frågan 

om inriktningen av de kommande årens arbete. Visionsgruppen har bestått av styrelsens 

ordförande, vice ordförande, tre tjänstemän från förbundets kansli, en representant vardera från 

Länsstyrelsen i Stockholm, en intresseorganisation, en kommun och ett kommunalförbund. 

Under hösten 2020 har ett antal möten för att diskutera förslagen genomförts.   
 
Styrelsens slutliga förslag till vision för förbundets verksamhet under perioden 2022-2027.  
 
Föreslagen huvudinriktning verksamheten  
Visionsgruppen förordar att förbundet bör satsa på att förstärka åtgärdsarbetet framöver. 
Projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” menar man har varit ett nytt sätt att arbeta inom 
Mälarens vattenvårdsförbund, att samordna arbete kring åtgärder. Projektet att avslutas december 
2021, då det inte längre stöds med statliga medel.  
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Därmed anses att förbundet inför ett vägval att välja mellan tre alternativ: 
  
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  
 

Styrelsen huvudinriktning är alternativ 2, vilket innebär att 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 har varit med i projektet MER. 

 

Föreslagen finansieringsmodell 

Finansieringsbehovet för huvudförslaget bygger på att den medför en beräknad totalkostnad på 

cirka 6,2 miljoner kronor. Dessa kostnader delfinansieras av 1,6 miljoner kronor i redan beviljade 

statsbidrag, samt förväntade statsbidrag med 1,8 miljoner kronor, således tillsammans 3,4 

miljoner kronor. Medlemsavgifter ska täcka mellanskillnaden för resterande kostnader. 

Kommuner som inte är medlemmar idag förutsätts ansluta sig i finansieringsmodellen. 

 

För kommuner som inte varit med i MER, exempelvis Solna, innebär det en höjning av 

medlemsavgiften från 0,55 öre per invånare till 1,25 kr per invånare. För kommuner som har varit 

med i MER innebär det en sänkning av avgiften från 1,55 kr per invånare till 1,25 kr per invånare. 

 

Solna stads avgift fördubblades redan vid förra omläggningen av avgiftssystemet. Det berodde på 

att debiteringsgrunden övergick till att baseras på invånartal. Det förslag som nu föreligger 

innebär en ytterligare kraftig ökning. I ett fösta steg från cirka 45 000 kr till drygt 80 000 kronor 

(1kr/invånare) och därefter räknas det upp för att senast 2024 vara cirka 105 000 – 110 000 kr 

(1,25kr/invånare inkl beräknad befolkningsökning). 

 

Förvaltningens synpunkter 

Stadsledningsförvaltningen har i detta ärende inhämtat synpunkter från miljö- och 

byggnadsförvaltningens enhet för miljöövervakning. 

 

I samband med den förra omläggningen av förbundets inriktning tillskrev Solna stad 

vattenvårdsförbundet och framförde att arbetet i förbundet till mindre del berör Solna och att 

nyttan av den föreslagna verksamhetsutvecklingen kontra omläggning till ny avgiftsmodell inte 

stod i rimlig proportion till varandra. Förvaltningen konstaterar att denna uppfattning fortfarande 

kvarstår. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har för sin del framfört att Solna har kommit långt med såväl 

miljöövervakning, som med åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i våra vattenförekomster - 

där staden redan har antagna program för samtliga vattenförekomster. Det positiva med 

förbundets verksamhet är viss utbildningsverksamhet, det har varit möjligt att få med 

Ulvsundasjön i vissa övervakningsinsatser och remisser och utredningar om Mälaren bevakas. 

Det är således uppgifter som ingår bland de basala uppgifterna. Stadsledningsförvaltningen 

förordar därför alternativ 3. Det innebär således att Mälarens vattenvårdsförbund återgår till 

tidigare verksamhet innan MER. Den nuvarande avgiften kan därmed samtidigt sänkas för 

samtliga medlemmar.  
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Om förbundet därutöver önskar driva projekt, som medlemmarna kan ansluta sig till och 

finansiera på annat sätt, har Solna stad inget att erinra mot. Om det är en frivillig anslutning till 

MER som i praktiken avses i alternativ 1 är alternativet acceptabelt, då man kan fortsätta vara 

medlem enligt alternativ 3. Men om det alternativet innebär en tvångsanslutning till MER genom 

medlemskapet motsätter sig staden alternativ 1.   

 



 
 

Sportfiskarna 
Svartviksslingan 28 
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Sportfiskarnas synpunkter gällande Remiss över förslag till vision 

för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. 
 
 
Bakgrund 
Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram en ny vision med anledning till att projektet 
Mälaren – en sjö för miljoner (MER) tar slut under 2021. Slutår för den nya visionen sattes till 
2027 med syfte att korrelera med vattenförvaltningens mål.  
 
Inledning 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är en demokratiskt uppbyggd 
ideell organisation och det organiserade sportfiskets företrädare i Sverige. Vår vision är ett 
hållbart fiske i friska vatten – för alla. Förbundet har idag över 60 anställda och organiserar 
över 66 000 medlemmar. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med långt 
över en miljon utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.  
 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) önskar lämna följande 
synpunkter med anledning av förslaget. 
Sportfiskarna har tagit del av visionen och tycker att den känns genomarbetad och modern. 
Sportfiskarna ser det som mycket positivt att det framtida huvudmålet är åtgärdsinriktat 
arbete och samverkar gärna i det arbetet. 
 
 
 
För Sportfiskarna, 
 
 
Nils Ljunggren     Micael Söderman 
Chef region Mitt    Fiskevårdsansvarig  

Region Mitt 

Mälarens vattenvårdsförbund 

C/O Länsstyrelsen i 

Västmanlands län                   

761 86 Västerås  

mailto:info@sportfiskarna.se
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Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 
 

Remiss från Mälarens Vattenvårdsförbund 
Remisstid den 31 mars 2021 
 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens prome-

moria. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande. 
 

Ärendet 
 

Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse beslutade under år 2019 att ta fram en vision 

för kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning av att projektet Mä-

laren – en sjö för miljoner (MER) avslutas i december år 2021. Visionen sträcker sig 

från år 2022 till år 2027. Slutår 2027 har valts med anledning av att god vattenstatus 

då ska vara uppnådd i vattenförekomsterna i avrinningsområdet. 

I framtagandet av visionen har förbundets medlemmar engagerats för att besvara 

frågor och tycka till om visionen via bland annat informationsmöten och arbets-

gruppsmöten. 

Remissen innehåller ett visionsdokument och förslag till organisation samt finan-

siering och kostnadsberäkning av Mälarens vattenvårdsförbund från år 2022 och 

framåt. 

För att uppnå den föreslagna visionen: Rent vatten och friska ekosystem i Mäla-

ren och dess tillrinnande vattendrag, avser förbundet att inrikta arbetet på att vara en 

mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna. 

Förbundet ska även stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenföre-

komster till år 2027 och bedriva ett förberedande arbete för att kommunerna ska 

kunna hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans. Befintlig miljö-

övervakning i Mälaren ska fortsätta och utvecklas. Förbundet ska även vara en ge-

mensam röst för medlemmarna gentemot relevanta sektorsmyndigheter och kommu-

nicera Mälarens värde och nytta i syfte att höja medvetandegraden om denna resurs.  

Förbundets organisation föreslås bestå av specialister inom olika områden, utifrån 

de problem som Mälaren står inför, med en omfattning om som mest en halvtids-

tjänst per sådant område. Vidare föreslås åtgärdsarbete bedrivas med mellan en halv- 

och en heltidstjänst, miljöövervakning med cirka 20 procent av en heltidstjänst och 

slutligen finns ett behov av administration omfattande drygt en halvtidstjänst.  
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Verksamheten finansieras idag bland annat genom medlemsavgifter från de 53 

medlemmarna om sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor. Till detta kommer ytterli-

gare medel på cirka 1,15 miljoner kronor från de kommuner som ingår i projektet 

MER. Resterande finansiering täcks genom extern finansiering främst från EU och 

från Havs- och vattenmyndigheten. Sammantaget uppgår intäkterna under år 2020 till 

4,7 miljoner kronor.  

För att finansiera verksamheten från år 2022 och framåt föreslås liksom idag en 

kombination av intäktskällor. Förslaget innebär ökad ordinarie medfinansiering från 

medlemmarna, nya betalande medlemmar och även medfinansiering i form av arbets-

tid från vissa medlemmar. Vidare avser föreningen att ansöka om ytterligare statliga 

bidrag och att söka specifik finansiering inom ramen för vissa projekt.  

I nedanstående tabell framgår förslagets medlemsavgifter från och med år 2022.  

 

Medlemstyp Förslag medlemsav-

gift i kronor  

Strandnära kommun helt inom avrinnings-

området 

1,25 per invånare 

Strandnära kommun ej helt inom avrinnings-

området 

1 per invånare 

Granne med strandnära kommun 25 000 

Kommun längre bort i avrinningsområdet 15 000 

Dricksvattenkommun ej inom avrinningsom-

rådet 

25 000 

  

Minimiavgift strandnära kommun 35 000 

Maximiavgift strandnära kommun 500 000 

  

Länsstyrelser 76 500 

Regioner 51 000 

Övriga myndigheter 11 250 

Företag/branschorganisationer/vattenverk 11 250 

Ideella organisationer  1000 

 

Stockholms stad ingår i kategorin ”Strandnära kommun, ej helt inom avrinnings-

området” med en avgift på 1 krona per invånare. Eftersom staden har mer än 500 000 

invånare når staden maxavgiften på 500 000 kronor. Stockholm Vatten och Avfall 

AB betalar 11 250 kronor för sitt medlemskap i egenskap av vattenverk.  

 

Beredning 
 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden 

och Stockholms Stadshus AB. Miljöförvaltningen har inkommit med ett kontorsytt-

rande i frågan på grund av kort svarstid.  

Stadsledningskontoret anser att det är positivt att ett nytt visionsdokument för Mä-

larrådets vattenvårdsförbund kommer på plats samt att åtgärder, samverkan och mil-

jöövervakning fortsatt är i fokus för förbundets arbete. Staden efterfrågar även utefter 

sin storlek och höga avgift en plats i styrelsen.  



3 

Miljöförvaltningen önskar att förbundet borde samlas i fokusgrupper kring miljö-

problem eller vattenförekomst för att fördjupa kunskapen, att Stockholm ska få en 

plats i styrelsen och att åtgärdsinsatser ska fördelas mer strategiskt till miljönyttan.   

Stockholms Stadshus AB hänvisar till dotterbolagen Stockholms Hamnars samt 

Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA) yttranden. Stockholms Hamnar ser posi-

tivt på förbundets visionsförslag för de kommande åren. SVOA ser flera fördelar 

med det förslag som ligger, bland annat att förbundet ska samordna arbetet tillsam-

mans med vattenproducenterna men också att förbundet arbetar för att utveckla mil-

jöövervakningen genom provtagningar och riskanalyser.  

 

Mina synpunkter 
 

Jag ser positivt på att Mälarens vattenvårdsförbund inkommer med en ny femårs-

vision för att nå målet om god vattenstatus i vattenförekomster i avrinningsområdet. 

Precis som i den tidigare visionen läggs fokus på åtgärder vilket ökar möjligheterna 

för genomförande.  

Samarbetet inom förbundet är viktigt för att nå denna breda vision som sträcker 

sig över flera parter såsom kommuner, myndigheter, branschorganisationer och ide-

ella aktörer. Miljönyttan bör prioriteras högst i de åtgärder som planeras inom för-

bundet. Miljöövervakningen ger oss värdefull information så att vi kan hålla vattnet i 

Mälaren rent och för att ekosystemen runtomkring ska hållas friska.  

Jag instämmer även i miljöförvaltningens förslag att arbetet skulle kunna fokusera 

på vattenförekomster för att därmed specialisera arbetet till de förutsättningar som 

finns på respektive plats.   

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föl-

jande. 

Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 

 

 

Stockholm den 17 mars 2021 

 

KATARINA LUHR  

 

Bilagor 
1. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund 

2022 och framåt 

2. Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 

3. Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds utvärdering MER 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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Ärendet 
 

Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse beslutade under år 2019 att ta fram en vision 

för kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning av att projektet Mä-

laren – en sjö för miljoner (MER) avslutas i december år 2021. Visionen sträcker sig 

från år 2022 till år 2027. Slutår 2027 har valts med anledning av att god vattenstatus 

då ska vara uppnådd i vattenförekomsterna i avrinningsområdet. 

I framtagandet av visionen har förbundets medlemmar engagerats för att besvara 

frågor och tycka till om visionen via bland annat informationsmöten och arbets-

gruppsmöten. 

Remissen innehåller ett visionsdokument och förslag till organisation samt finan-

siering och kostnadsberäkning av Mälarens vattenvårdsförbund från år 2022 och 

framåt. 

För att uppnå den föreslagna visionen: Rent vatten och friska ekosystem i Mäla-

ren och dess tillrinnande vattendrag, avser förbundet att inrikta arbetet på att vara en 

mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna. 

Förbundet ska även stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenföre-

komster till år 2027 och bedriva ett förberedande arbete för att kommunerna ska 

kunna hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans. Befintlig miljö-

övervakning i Mälaren ska fortsätta och utvecklas. Förbundet ska även vara en ge-

mensam röst för medlemmarna gentemot relevanta sektorsmyndigheter och kommu-

nicera Mälarens värde och nytta i syfte att höja medvetandegraden om denna resurs.  

Förbundets organisation föreslås bestå av specialister inom olika områden, utifrån 

de problem som Mälaren står inför, med en omfattning om som mest en halvtids-

tjänst per sådant område. Vidare föreslås åtgärdsarbete bedrivas med mellan en halv- 

och en heltidstjänst, miljöövervakning med cirka 20 procent av en heltidstjänst och 

slutligen finns ett behov av administration omfattande drygt en halvtidstjänst.  

Verksamheten finansieras idag bland annat genom medlemsavgifter från de 53 

medlemmarna om sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor. Till detta kommer ytterli-

gare medel på cirka 1,15 miljoner kronor från de kommuner som ingår i projektet 

MER. Resterande finansiering täcks genom extern finansiering främst från EU och 

från Havs- och vattenmyndigheten. Sammantaget uppgår intäkterna under år 2020 till 

4,7 miljoner kronor.  

För att finansiera verksamheten från år 2022 och framåt föreslås liksom idag en 

kombination av intäktskällor. Förslaget innebär ökad ordinarie medfinansiering från 

medlemmarna, nya betalande medlemmar och även medfinansiering i form av arbets-

tid från vissa medlemmar. Vidare avser föreningen att ansöka om ytterligare statliga 

bidrag och att söka specifik finansiering inom ramen för vissa projekt.  

I nedanstående tabell framgår förslagets medlemsavgifter från och med år 2022.  

 

Medlemstyp Förslag medlemsav-

gift i kronor  

Strandnära kommun helt inom avrin-

ningsområdet 

1,25 per invånare 

Strandnära kommun ej helt inom avrin-

ningsområdet 

1 per invånare 

Granne med strandnära kommun 25 000 

Kommun längre bort i avrinningsområdet 15 000 
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Dricksvattenkommun ej inom avrinnings-

området 

25 000 

  

Minimiavgift strandnära kommun 35 000 

Maximiavgift strandnära kommun 500 000 

  

Länsstyrelser 76 500 

Regioner 51 000 

Övriga myndigheter 11 250 

Företag/branschorganisationer/vattenverk 11 250 

Ideella organisationer  1000 

 

Stockholms stad ingår i kategorin ”Strandnära kommun, ej helt inom avrinnings-

området” med en avgift på 1 krona per invånare. Eftersom staden har mer än 500 000 

invånare når staden maxavgiften på 500 000 kronor. Stockholm Vatten och Avfall 

AB betalar 11 250 kronor för sitt medlemskap i egenskap av vattenverk.  

 

Beredning 
 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden 

och Stockholms Stadshus AB. Miljöförvaltningen har inkommit med ett kontorsytt-

rande i frågan på grund av kort svarstid. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

I Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, diarienummer KS 2019/1040, anges bland annat 

under etappmålet Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten att sta-

den aktivt ska verka för att Stockholms vattenförekomster uppnår god ekologisk och kemisk 

status, enligt EU:s vattendirektiv. Stadsnära vatten av god kvalitet är ett av Stockholms varu-

märken och bidrar till en levande och resilient stad. 

Till grund för stadens operativa vattenarbete ligger Handlingsplan för god vattenstatus 

som kommunfullmäktige antog den 9 mars 2015. I planen anges hur stadens vattenarbete ska 

bedrivas och hur operativa åtgärder ska komma till stånd. Av denna följer att arbetet bedrivs 

genom lokala åtgärdsprogram för vart och ett av de olika vattenförekomsterna. I programmet 

beskrivs nuvarande status och förutsättningar och lämnas förslag på åtgärder som behövs för 

att uppnå god status. 

Stadsledningskontoret anser att det är positivt att förbundets arbete får ett visionsdoku-

ment att styra emot. Det är vidare bra att fokus läggs på åtgärder, samverkan och en bibehål-

len miljöövervakning. 

Stadsledningskontoret anser, liksom miljö- och hälsoskyddsnämnden, att det vore bra om 

förbundet delade in arbetet utifrån vattenförekomster och de problem som råder i respektive 

förekomst. Detta skulle göra nyttan med förbundets arbete tydligare för samtliga medlemmar.  

Avseende den föreslagna finansieringsmodellen innebär detta att avgiften för staden ökar 

med ytterligare cirka 40 000 kronor till 500 000 kronor. Detta gör Stockholms stad till den en-

skilt största bidragsgivaren eftersom vald finansieringsmodell bygger på antalet kommuninvå-



6 

nare. Få av de faktiska åtgärdsinsatserna har dock utförts i Stockholms stads närområde. Åt-

gärder uppströms kan visserligen förbättra vattenkvaliteten nedströms men staden efterfrågar 

en tydligare koppling mellan avgift och åtgärd för att stadens nytta av medlemskapet ska stå i 

proportion till avgiften. I och med stadens omfattande bidrag till förbundet vore det rimligt att 

Stockholm gavs möjlighet till visst inflytande i form av en ordinarie plats i styrelsen.   

Stadsledningskontoret ser positivt på att arbetet till stor del ska finansieras med externa 

bidrag. För det fall den externa finansiering som budgeterats för inte beviljas bör verksam-

heten anpassas i enlighet med detta. Om det skulle bedömas möjligt att ansöka om ytterligare 

sådana medel bör en analys göras över om medlemsavgifterna kan justeras nedåt.  

 

Miljöförvaltningen 

 

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2021 har följande ly-

delse.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker att det är positivt att MVVF har tagit fram en vision 

för förbundets framtida arbete. Nämnden tycker även att det är glädjande att förbundet forts-

ätter att arbeta åtgärdsinriktat samtidigt som den viktiga miljöövervakningen kvarstår. Att 

MERs arbete inkluderas i förbundet ordinarie verksamhet tydliggör och underlättar kommu-

nikation kring arbetet med att förbättra Mälarens vattenstatus. Nämnden anser att förbundets 

huvudfokus bör vara att initiera samverkansprojekt mellan flera parter samt att söka externa 

medel för detta, i form av till exempel nationella medel så som LOVA- eller EU medel t.ex. 

LIFE-bidrag då det är svårt för enskilda kommuner att initiera och driva liknande projekt.  

Mycket av det arbete som genomförts den senaste tiden inom MVVF har fokuserats till de 

västra delarna av Mälaren vilket riskerar att leda till att fler av nedströmskommunerna inte ser 

nyttan med förbundet. Förslagsvis bör förbundet dela in arbetet utifrån vattenförekomster och 

de problem som råder i respektive förekomst. På så vis kanske alla tydligare inser nyttan med 

förbundets arbete.  

Stockholms stad bidrar idag med totalt 462 000 kr till förbundet och MER. Enligt föresla-

gen finansieringsmodell ska Stockholms stad i framtiden bidra med 500 000 kr vilket utgör 

en sjättedel av den totala medfinansieringen samt gör Stockholms stad till den enskilt största 

bidragsgivaren.  

Idag är staden delaktig i samverkansgrupper inom förbundet och deltar i seminarieserier 

och vid särskilda miljöövervakningsinsatser. Dock är det få av de faktiska åtgärdsinsatserna 

som har utförts i Stockholms stad närområde. Nämnden är medveten om att åtgärder upp-

ströms kan förbättra vattenkvaliteten i Stockholm men det förutsätter också att staden kan se 

mer direkta nyttor och samarbeten samt ett bredare fokus från förbundet. Stadens omfattande 

bidrag till förbundet borde även ge Stockholms stad en ordinarie plats i styrelsen.  

För att staden ska stödja ökningen av stadens bidrag från 462 000 till 500 000 kr per år 

bör följande genomföras;  

 

• Åtgärdsinsatser fördelas på ett mer strategiskt sätt i avrinningsområdet med fo-

kus på miljönytta  

• Fokusgrupper som kan arbeta med fördjupningar per miljöproblem och/eller per 

vattenförekomst startas  

• Stockholm önskar också en ordinarie plats i styrelsen.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser även att MVVF bör sätta slutåret för visionen till 2030 

vilket är mer i linje med vattenmyndigheternas förslag till nya miljökvalitetsnormer för för-

valtningscykel 2022-2027. Vattenmyndigheterna föreslår att de av Mälarens vattenförekoms-

ter där god status inte uppnås idag, ska nå god status 2030. 

 

 

 



7 

Stockholms Stadshus AB 

 

Stockholm Stadshus AB:s yttrande daterat den 23 februari 2021 har i huvudsak föl-

jande lydelse. 

 

Underremiss 

Stockholm Hamnars yttrande daterat den 8 februari har i huvudsak följande lydelse.  

Stockholms Hamnar delar Mälarens vattenvårdsförbunds syn på Mälaren som en mycket vär-

defull naturresurs som tillhandahåller viktiga nyttor i form av till exempel dricksvatten och 

biologisk mångfald och som transportled. Denna naturresurs behöver fortsätta att värnas och 

förbättras.  

Mälarens vattenvårdsförbunds förslag till vision för 2022-2027 har fokus på ett förstärkt 

åtgärdsarbete och att bedriva detta arbete samordnat och gemensamt i nätverksform.  

Stockholms Hamnar ser generellt positivt på förslaget till inriktning för arbetet inom Mä-

larens vattenvårdsförbund de kommande åren. Hamnen har dock inte tagit ställning till beho-

vet av eventuell resursförstärkning med anledning av den redovisade inriktningen. Detta får 

prövas av de deltagande organisationerna. 

  

Stockholm Vatten och Avfall ABs yttrande daterat den 8 februari har i huvudsak följande 

lydelse.  

SVOA är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF), och anser det vara positivt att en 

genomgång av förbundets syfte och vision har gjorts. Tjänstemän från SVOA har delvis bi-

dragit med synpunkter till förslaget till vision under arbetets gång, och ställer sig generellt po-

sitivt till det förslag som är ute på remiss. 

Mälaren är särskilt viktig för SVOA som dricksvattentäkt för de båda vattenverken vid 

Lovön och Norsborg. Det finns därför tydliga fördelar för SVOA att ha utbyte med MVVF. 

SVOA har exempelvis egen övervakning av vatten kvaliteten i Östra Mälaren, och den över-

vakning som bedrivs inom ramen för MVVF kompletterar denna. SVOA ser också stora för-

delar med att visionen för MVVF 2022-2027 utvecklar sitt verksamhetsområde för att ta ett 

större grepp om råvattnets värde för dricksvattenproduktionen. 

Några specifika fördelar som SVOA ser i förslaget till vision för MVVF är: 

• MVVF kan i samarbete med dricksvattenproducenterna, bidra till samordning så att 

kommuner, myndigheter och intressenter hjälps åt och kan bidra med övervakning av 

miljöföroreningar, utfasningsämnen och nya kemiska ämnen (utöver den miljööver-

vakning som redan pågår). 

• MVVF kan hjälpa till att söka anslag för att utöka Mälarprovtagningarna så att det 

kan täcka in nya miljöföroreningar. Det sker exempelvis stora satsningar på Stock-

holm Universitet, där forskare ska utveckla nya screeningtekniker/analystekniker för 

att screena Mälaren beträffande nya miljöföroreningar. Här finns stora synergier att 

verka för en mötesplats för SLU, SU, och KTH med flera. 

• MVVF kan i samarbete med vattenproducenterna samla in vattenverkens analysresul-

tat på råvattnet vid råvattenintaget, till exempel genom att möjliggöra en gemensam 

databas. 

• MVVF kan i samarbete med SVOA och Stockholms stad, samt andra kommuner 

driva ett uppströmsarbete, till exempel stötta kommunernas miljöenheter med riktlin-

jer och krav på högsta tillåtna koncentrationer på olika kemiska ämnen som dagvatten 

och länshållningsvatten får innehålla - på så sätt blir kraven lika inom alla kommuner. 

Dessa riktlinjer bör hjälpa kommunerna att utföra tillsynen på lika högt ställda miljö-

krav som bör gälla för hela Mälaren. 

• MVVF kan delta i vattenproducenternas riskanalyser för att förstå vad dricksvatten-

producenterna ser som sina största utmaningar i råvattnet, till exempel båttrafiken och 

den tunga transporttrafiken som ökar, däribland innehållande med ämnen som kan slå 

ut stora delar av Mälaren för en lång tid. 
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• MVVF kan bidra med remissvar och hjälpa till att säkra Mälarens kvalitet. 

 

 En särskilt viktig funktion som MVVF kan bidra med till sina medlemmar är att hitta sy-

nergier i de olika intressen som medlemmarna representerar. Denna funktion skulle kunna ut-

ökas och förstärkas ytterligare om MVVF:s förslag till ny organisation genomförs. SVOA 

ställer sig därför positivt till detta. Medlemskostnaden för SVOA:s del är idag relativt låg, 

och förslaget innebär för SVOA:s del inte någon ökad medlemskostnad. SVOA invänder där-

för inte mot det förslag till finansiering och organisation som föreslås. 

I övrigt har SVOA heller inga synpunkter kring Mälarens vattenvårdsförbunds förslag till 

vision för verksamheten 2022-2027. 

 

 

Koncernledningens synpunkter 

Koncernledningen ställer sig bakom dotterbolagens remissvar i sin helhet. 



          

 Samhällsbyggnadskontoret  Dnr MSN/2021:15-032  
Strategienheten 2021-01-15  

1/1 
 

    Strängnäs kommun 

Nygatan 10 

645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 

Fax 0152-290 00  

kommunstyrelsen@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

      

 

Handläggare 

Beatrice Svensson Lindius  

Tel. 0152-29280  

Mälarens vattenvårdsförbund 

c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län 

721 86 Västerås 

Yttrande över förslag till vision för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 

 
Mälarens vattenvårdsförbund har gett Strängnäs kommun möjlighet att yttra sig 

om förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet år 2022-

2027.  

 

Strängnäs kommun ser positivt på att man inom förbundet tagit fram ett 

visionsdokument för kommande års arbete. Visionen är ambitiös och Strängnäs 

kommun ser det som mycket positivt om verksamheten bedrivs enligt vägval 2 i 

linje med visionen.  

 

I norra östersjöns vattendistrikt finns idag ingen tydlig samverkan med 

vattenråden. Kommunen ser gärna att man tar ett övergripande ansvar för 

samverkan med vattenråden som är viktiga aktörer i arbetet med att nå 

miljökvalitetsnormerna.  

 

 

 

 

Magnus Stuart 

Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



               PROTOKOLLSUTDRAG 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-03-24 

1/3 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

MSN § 48  Dnr MSN/2021:15-032 

 

Remiss om förslag till vision för Mälarens vattenvårds-

förbunds verksamhet 2022-2027, yttrande 

Beslut 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. anta yttrande daterat 2021-03-15. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljö- 

och samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 

medlemsorganisationer med syfte att bedriva miljöövervakning av Mälaren och 

fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor. Förbundet 

ska även samverka med andra vattenförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt 

resursutnyttjande samt tillgängliggöra information till allmänheten. För att 

underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor har Mälarens 

vattenvårdsförbund initierat det åtgärdsinriktade samverkansprojektet Mälaren 

– en sjö för miljoner (MER). Projektet, som riktar sig till kommuner i Mälarens 

avrinningsområde, startades 2013 med en första etapp som sträckte sig över två 

år. Den andra etappen har pågått sedan 2015 och löper till och med 2021. 

 

Med anledning av att projektet MER tar slut 2021 har Mälarens 

vattenvårdsförbund beslutat att ta fram en vision för verksamheten under 2022 

till 2027. Följande tre alternativ har utretts:  

 

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 



               PROTOKOLLSUTDRAG 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-03-24 

2/3 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

MSN § 48 forts. 

-  

- 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 

 

Vägval 2 enligt föreslagen vision skulle innebära en kostnadssänkning för 

Strängnäs kommun samtidigt som förbundet skulle erbjuda fler tjänster. I förslag 

till yttrande ställer sig kommunen positiv till förslag 2. Kommunens ser även 

positivt på om samverkan med vattenråden ökar.  

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Idag betalar kommunen 0,55SEK per invånare och år till Mälarens 

vattenvårdsförbund och 1,00SEK per invånare och år till MER-projektet. Med 

föreslagen vision skulle kostnaden för Strängnäs bli totalt 1,25SEK per invånare 

och år i och med att kostnaden för MER tas bort medan kostnaden för Mälarens 

vattenvårdsförbund ökar. Det innebär för Strängnäs kommun en total 

kostnadsminskning på 0,30SEK per invånare och år.  

 

Övriga konsekvenser 

Genomförandet av visionen skulle innebära att kommunen även fortsättningsvis 

får en plattform för samverkan och fortbildning kring frågor som rör vattenvård 

och Mälaren. Kommunen får dessutom tillgång till expertkunskap inom flera 

områden som kan komma till nytta i arbetet med kommunens vattenplan.   

 

Uppföljning 

Uppföljning görs via kommunens samverkan med MER och MVVF. 

Beslutsunderlag 

 

- Tjänsteutlåtande, Tjänsteutlåtande angående remiss förslag till vision 

för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027, 2021-03-15 



               PROTOKOLLSUTDRAG 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-03-24 

3/3 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

MSN § 48 forts. 

 

- Yttrande, Yttrande över förslag till vision för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027, 2021-03-15 
- Remissförslag vision, Vattenvård i Mälaren och dess tillrinningsområde 

2022-2027, 2020-12-04 

- Remissförslag organisation, Förslag till organisation och finansiering av 

Mälarens vattenvårdsförbund från 2022 och framåt, 2020-12-21 

- Följebrev, Remiss över förslag till vision för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027, 2020-12-21 
- Remissbilaga, Utvärdering av projektet Mälaren – en sjö för miljoner, 

2020-05-12 

 

Beslutet skickas till 

Mälarens vattenvårdsförbund, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, senast 31 

mars 2021. 

____________________ 
 

 

mailto:ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se


Stadsledningskontoret 2021-03-05 1 (1)
Dnr KS-0763/2020

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00• Organisationsnummer: 212000-0175 • w w w .sundbyberg.se

Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Inbjudan från Mälarens vattenvårdsförbund att
lämna synpunkter på förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund
2022-2027

Beslutsunderlag
Mälarens vattenvårdsförbunds skrivelse den 21 december 2020, med bilagor
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande den 10 februari 2021
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens underlag den 5 mars 2021
Förslag till svar på remiss den 5 mars 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 5 mars 2021

Sammanfattning
Mälarens vattenvårdsförbund inbjuder i skrivelse den 21 december 2020 Sundbybergs
stad att lämna synpunkter på förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022–
2027. Ärendet har remitterats t ill byggnads- och tillståndsnämnden för yttrande.

Sundbybergs stad är medlem i både Mälarens vattenvårdsförbund och i projektet
Mälaren - en sjö för miljoner (MER). 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 MER löper ut t ill sista december 2021. Slutår
2027 valdes med anledning av att god status ska (enligt vattenförvaltningen) ha
uppnåtts i vattendragen detta år.

Sista dag att svara på remissen är den 31 mars 2021.

Förslag till beslut
1. Förslag till svar den 5 mars 2021 godkänns och skickas till Mälarens

vattenvårdsförbund som Sundbybergs stads svar på förslag till vision Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027.

Jan Er iksson
stadsdirektör



Kommunstyrelsen 2021-03-05 1 (1)
DNR KS-0763/ 2020

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-7068000 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se

Mälarens vattenvårdsförbund
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se
linda.erikols@lansstyrelsen.se

Svar på remiss – Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund
2022–2027

Sundbybergs stad är positiva till vägvalet att utveckla verksamheten i linje med
föreslagen vision 2022–2027.

Sundbybergs stad anser att det är värdefullt om Mälarens vattenvårdsförbund kan:

Bilda nätverk och kunna bidra med expertkompetens för miljögifter, mikroplaster
samt dagvattenhantering i befintlig och planerad bebyggelse.
Hålla utbildningar och seminarier om vattenförvaltning, miljöutmaningar för
Mälaren och dagvattenhantering för tjänstemän och polit iker med olika
ansvarsområden inom en kommun som till exempel, fysisk planering, VA, dri ft och
skötsel av parker och vägar samt tillsynsmyndigheter.
Fungera som en kunskapsbank och förmedla information vidare för att spr ida
kunskap om åtgärder och åtgärders resultat.
Hitta bra metoder för att följa upp åtgärders effektivitet.
Fungera som central kraft för att lyfta viktiga frågor mot centrala myndigheter.
Lyfta Mälarens värde och sprida kunskap om vilken til lgång Mälaren är.

På Sundbybergs stads vägnar,

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Mälarens Vattenvårdsförbund 
Elin Ångman 
elin.angman@lansstyrelsen.se 
 

[Kopia till] 

Svar på remiss gällande förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027  
 

Trafikverket är medlem i Mälarens Vattenvårdsförbund sedan några år tillbaka. Vi är positiva till 

Vattenvårdsförbundets arbete. En styrka med Mälarens Vattenvårdsförbund är dess breda medlemskap 

med olika typer av aktörer som berör/berörs av Mälaren. Vattenvårdsförbundet ger därmed bra 

förutsättningar för att vara en mötesplats för samverkan och kunskapsutbyte. Vattenvårdsförbundet utgör 

ett bra nätverk för att utbyta frågeställningar kring olika aktiviteter inom avrinningsområdet. Det underlättar 

kontakt med berörda aktörer i frågor som rör Mälaren. Mälarens Vattenvårdsförbund bidrar också med 

viktig kunskapsuppbyggnad om tillståndet i Mälaren vilket är positivt för alla som är verksamma inom 

Mälarens avrinningsområde. 

Här är några reflektioner på förslaget till Vision: 

1) Inriktningen på Vattenvårdsförbundets verksamhet 
 

a. Av de tre vägvalen förespråkas ”Vägval 1 - Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, 
förlänga projektet MER”. Vi ser att styrkan med vattenvårdsförbundet är att bidra till 
kunskapsförstärkning om Mälarens utmaningar. Vi ser också att den breda medverkan av 
aktörer ger förutsättningar till sektorsövergripande dialog och också möjliggör utbyte av 
erfarenheter samt förutsättningar att hitta gemensamma projekt. Det är viktigt att vara 
tydlig med vilka som är verksamhetsutövare och därmed ansvar för åtgärder samt vilka 
roller vi har. 
 

b. Avsnittet ”Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027” är 
väldigt långtgående i att stötta medlemmar – t.ex. stötta enskilda medlemmar med 
utredningar och projekteringar. Detta beskrivs som ”ett slags konsulthjälp till 
självkostnadspris”. I dokumentet beskrivs utmaningen med att sekretariatet är litet och har 
små resurser. Utifrån detta kan det ifrågasättas om dessa resurser ska användas som 
”konsultstöd” till enskilda medlemmars arbete? 

 

2) Deltagande och bidrag. 
a. På sid 16 i visionen redovisas behov av specifik kompetens inom förbundet inom en rad olika 

kompetensområden. Där står vidare att dessa kompetenser skulle kunna lånas in på viss 
arbetstid från de olika medlemsorganisationerna till att arbeta för förbundet. Vi ser inte att 
detta skulle vara svårt för Trafikverket att bidra med – dvs att gå in och stötta enskilda 
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medlemmar i deras arbete. Det skulle vara bra om detta förtydligas – så att det bättre 
framgår vad som avses med detta. 

 

3) Dialog med sektorsmyndigheter 
a. I visionen beskrivs att Vattenvårdsförbundet ska vara en gemensam röst för förbundets 

medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter. Trafikverket är ju en 
sektorsmyndighet samtidigt som Trafikverket är medlem i Vattenvårdsförbundet. Det är 
viktigt att vara tydlig på hur denna dialog ska ske. Därför bör det förtydligas att dialog med 
de sektorsmyndigheter som är medlemmar i Vattenvårdsförbundet sker inom ramarna för 
medlemskapet. 
 

4) Samordna ansökningar av finansiella externa bidrag 
a. En styrka i förbundets arbete är att samordnat kunna söka bidrag till olika projekt kopplat till 

Mälaren. Detta ger olika aktörer möjlighet att gå samman i olika projekt och kunna 
finansiera dessa insatser. 

 

Slut 

 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 6 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

 

§ 22 Yttrande vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 

 Dnr KS 20/0634 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund 
överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 18 februari 
2021. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro är medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och har även 
deltagit i projektet Mälaren en sjö för miljoner som kommer att avslutas 2021. 
Förbundet har tagit fram ett förslag till vision för verksamheten 2022 – 2027 
samt ett förslag till organisation och finansiering. Upplands-Bro förordar 
vägval 2 som innebär att kunna utveckla verksamheten i linje med föreslagen 
vision. Vägvalet innebär också ett mer åtgärdsinriktat arbete i enlighet med 
vattendirektivet. Vägvalet bidrar också till en hållbar utveckling enligt Agenda 
2030.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 

• Förslag till yttrande den 18 februari 2021 

• Vattenvård i Mälaren och dess tillrinningsområde 2022 – 2027. 
Bakgrundsbeskrivning och förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022 – 2027, styrelsens förslag  

• Förslag till organisation och finansiering av Mälarens 
vattenvårdsförbund från 2022 och framåt, daterat den 21 december 
2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund 
överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 18 februari 
2021. 
  



 

PROTOKOLLSUTDRAG 7 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Mälarens vattenvårdsförbund  
• Samtliga nämnder 

 

 



 

  YTTRANDE 1 (1)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning   

Maria Elfström 
Kommunekolog 
0858-16 90 65 
maria.elfstrom@upplands-bro.se 

2021-03-17 KS 20/0634   

Mälarens vattenvårdsförbund 
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län 
721 86 Västerås 
 
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande över förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022 - 2027 

Kommunstyrelsens beslut § 22 den 17 mars 2021 
Upplands-Bro har tagit del av remissen förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet mellan åren 2022 och 2027. Förutom visionen 
innehåller även remissen förslag till vägval för ny organisation och finansiering 
kopplat till vägvalet.  

Kommunen ställer sig bakom vägval 2 som innebär att kunna utveckla 
verksamheten i linje med föreslagen vision.  

Visionen är mycket bra och kommunicerad under framtagandet och speglar väl 
ambitionen med att utveckla vattenarbetet framöver i enlighet med 
vattendirektivet 

Kommunstyrelsen 
 

Fredrik Kjos 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



 

 

Tjänsteutlåtande 

Miljöprojektledare 

Louise Andersson 

08-590 973 54 

louise.andersson@upplandsvasby.se 

Datum: 

2021-03-04 

 

Diarienummer: 

KS/2020:557 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss av förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över förslag till vision för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. 

 

2. Yttrandet skickas till Mälarens vattenvårdsförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att projekttiden för Mälaren - En sjö för miljoner (MER) löper ut i sista december 

2021 har Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) sett över vilket behov som finns hos 

medlemmarna i förbundet och arbetat med alternativ för fortsatt verksamhet som resulterat i 

det förslag till ny vision för åren 2022–2027 som nu är ute för samråd. Den nya visionen 

bygger på att förstärka arbetet med att samordna vattenvårdsåtgärder i förbundet samt att 

utvidga förbundet till att omfatta alla medlemmar i förbundet och inte enbart de som varit 

medlemmar i projektet MER. 

Upplands Väsby ser positivt på den vision och det förslag till organisation för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 som presenteras. Kommunens engagemang i 

Oxunda vattensamverkan, MVVF och MER är alla goda exempel på samverkansforum där 

kommunen ingår och där samarbete bidrar till kostnadseffektivitet och att det arbete som 

genomförs får större genomslag.  

Åtgärder som kommunen behöver genomföra enligt vattenförvaltningens åtgärdsprogram ska 

tills år 2027 ha lett till en förbättrad vattenkvalitet i Mälaren och det upplägg som förbundet 

föreslår skulle stärka och säkra vattenvården i hela avrinningsområdet, vilket ligger i linje 

med förslaget till nytt åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten. 

  



 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De förändringar som föreslås i visionen kommer att innebära en minskad kostnad i 

medlemsavgift för Upplands Väsby kommun och med de föreslagna specialistkompetenser 

som föreslås finnas inom förbundet skulle kommunen kunna minska sina egna 

konsultkostnaderför att istället dra nytta av dessa gemensamma kompetenser. 

Barnrättsperspektivet 

För detta remissyttrande har barnets bästa och rätt till utveckling satts i främsta rummet 

genom att vision för Mälarens vattenvårdsförbundsverksamhet 2022-2027 ger ökade 

möjligheter att nå en god vattenmiljö i framtiden som bidrar till en hållbar utveckling och 

gynnar kommande generationer. 

 

Beslutet skickas till: 

Mälarens vattenvårdsförbund senast 7 april, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se eller 

linda.erikols@lansstyrelsen.se. 

Beslutsunderlag 

I samrådet ingår: 

• Vattenvård i Mälaren och dess tillrinningsområde 2022-2027 – Bakgrundsbeskrivning 

och förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 

• Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 2022 

och framåt 

 

Bilagor: 

• Bilaga 1 Utvärdering av projektet Mälaren – en sjö för miljoner 

___________________________________________________________________________ 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Utmaningarna för Mälarens vattenkvalitet är stora. God ekologisk status/potential och god 

kemisk status ska uppnås i Mälarens olika delar och gemensamma, framkomliga vägar behövs 

för att komma till rätta med miljöproblem som i dag hotar Mälaren som dricksvattentäkt. 

Påverkanstrycket på sjön är stort och ökar kontinuerligt genom den stora inflyttningen i 

Mälardalen. Kommuner, myndigheter och organisationer har ett gemensamt ansvar för att 

åtgärda olika typer av miljöproblem orsakade av mänsklig aktivitet såsom övergödning, 

hydromorfologisk påverkan, miljögifter och förekomst av främmande arter. 

Upplands Väsby är sedan flera år tillbaka medlem i både Mälarens Vattenvårdsförbund 

(MVVF) och Mälaren – en sjö för miljoner (MER) som är ett projekt som haft fokus på 

åtgärdsinriktat vattenvårdsarbete. Projektet startades inom Mälarens Vattenvårdsförbund och 



 

 

som projektdeltagare har Upplands Väsby givits möjlighet att delta i det EU-finansierade 

projektet LIFE IP Rich Waters där kommunen har behandlat Norrvikens interna övergödning.  

I och med att projekttiden för MER löper ut i sista december 2021 har MVVF sett över vilket 

behov som finns hos medlemmarna i förbundet och arbetat med alternativ för fortsatt 

verksamhet som resulterat i det förslag till ny vision för åren 2022–2027 som nu är ute för 

samråd. Den nya visionen bygger på att förstärka arbetet med att samordna 

vattenvårdsåtgärder i förbundet samt att utvidga förbundet till att omfatta alla medlemmar i 

förbundet och inte enbart de som varit medlemmar i projektet MER. 

Kommunens yttrande 

Upplands Väsby ser positivt på den vision och det förslag till organisation för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 som presenteras. Kommunens engagemang i 

Oxunda vattensamverkan, MVVF och MER är alla goda exempel på samverkansforum där 

kommunen ingår och där samarbete bidrar till kostnadseffektivitet och att det arbete som 

genomförs får större genomslag.  

Åtgärder som kommunen behöver genomföra enligt vattenförvaltningens åtgärdsprogram ska 

tills år 2027 ha lett till en förbättrad vattenkvalitet i Mälaren och det upplägg som förbundet 

föreslår skulle stärka och säkra vattenvården i hela avrinningsområdet, vilket ligger i linje 

med förslaget till nytt åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten. 

Upplands Väsby har haft stor nytta av det tjänstepersonsforum som skapats inom MER där 

det varit ett aktivt kunskapsutbyte som bidragit till att snabbare komma framåt inom 

vattenarbetet. Kommunen har även deltagit på seminarium med tjänstepersoner från flera 

olika kontor och enheter och på så sätt haft möjlighet att skapa en gemensam kunskapsbas och 

samsyn. 

Upplands Väsby ser positivt på de specialistkompetenser som föreslås, men ser även att denna 

lista skulle kunna utökas med någon som kan vattenlagstiftning. Det finns ett behov av stöd i 

frågor när det kommer till exempelvis vilka tillstånd eller anmälningar som krävs vid 

genomförandet av olika åtgärder, då detta annars kan bidra till förseningar i åtgärdsarbetet. 

Upplands Väsby ser även att det skulle vara bra om miljögifter kom in under Gemensamma 

utmaningar för Mälaren och dess tillrinnande vattendrag då vi ser problem med miljögifter i 

flertalet av våra ytvattenförekomster. 

Upplands Väsby är positivt inställda till ett namnbyte för att medlemmar uppströms i 

avrinningsområdet ska känna sig inkluderade i det arbete som behöver göras för bättre status i 

Mälaren. 

 

  



 

 

Kontoret för samhällsbyggnad

 

Åsa Engvall 

Tf Samhällsbyggnadschef 

 

Harry Bertilsson 

Strategisk chef
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande om remiss om förslag till vision 
Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027   

Uppsala kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen förslag till 
vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027. Förbundet efterfrågar svar på två 
delar: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027. 

2. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 

2022 och framåt. 

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger 

en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och 
friska ekosystem i Mälaren.   

Förslag till vision, organisation och finansiering 

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger 
en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och 
friska ekosystem i Mälaren.  Kommunen anser vidare att visionens fokus på 

åtgärdsarbete bidrar till en naturlig och nödvändig fortsättning på det omfattande 

provtagningsarbete som förbundet har utfört och fortsätter att utföra.  

Förbundet har en viktig uppgift som kunskapsbärare och att ge stöd till dess 

medlemmar. Särskilt kan nämnas stöd i dialoger med sektorsmyndigheter. Ett flertal 
av medlemmarna har genom förbundet framfört att brister och avsaknad av 
uppdatering i plan- och bygglagen, PBL, har medfört att det inte är möjligt att utföra 

relevanta åtgärder för rening i befintliga områden.  

Projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” (MER) har varit ett operativt och bra projekt 
men kan nu avslutas och övergå till förbundets arbete enligt vägval 2. Förbundets 

funktion och status kommer att bli tydligare om MER ingår i förbundets arbete. 

Tydligheten kan även stärkas av att visionen sträcker sig till år 2030 i likhet med det år 

då Mälarens alla vattenförekomster ska uppnå god status.  

 Datum: Diarienummer: 

 2021-02-19 

 

KSN-2021-00203 

 

287545 Elin Lindgren Mälarens vattenvårdsförbund     

 C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Handläggare: 721 86 VÄSTERÅS 

Elin Lindgren, Jan Franzén 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram förslag på en ny organisation och 
finansiering av förbundet. Uppsala kommun ställer sig positiv till förlaget och anser att 
det är genomarbetat och tydligt.  

Kommunen anser slutligen att förslaget om namnbyte till Mälardalens 
vattenvårdsförbund bidrar till ökad tydlighet vilket kan motivera fler kommuner till att 

ansluta sig.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling   Lars Niska 
Ordförande   Sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 78

Yttrande över remiss om förslag t ill vision
Mälarens vat tenvårdsförbund 2022-2027

KSN-2021-00203

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att avge yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Uppsala kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Förslag till
vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 2022–2027. Förbundet efterfrågar svar på två
delar:

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027.
2. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från

2022 och framåt.

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger
en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och
friska ekosystem i Mälaren.

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på denna länk

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021
Bilaga 1, förslag till yttrande över remiss Förslag till vision Mälarens
vattenvårdsförbund 2022–2027

Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar:
(1) att lägga till en mening i yttrandet på sidan ett, under rubriken ”Förslag till vision,
organisation och finansiering”, andra stycket, efter tredje meningen (sist):
”Uppsala kommun uppfattar att förbundet önskar stärka sin kompetens inom ämnen
som miljögifter, övergödning, klimatanpassning, invasiva arter och biologisk mångfald,

https://www.malaren.org/vision/2021/01/har-ar-visionen-for-malarens-vattenvardsforbund-2022-2027/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

dricksvatten, sjöfart, jordbruk och livsmedelsförsörjning samt regional planering. I den
mån det är möjligt önskar kommunen genom samverkan bistå med de kompetenser som
vi kan ha, och hoppas att andra medlemmar är villiga att göra detsamma.”
(2) att lägga till en mening i yttrandet på sidan två, första stycket, efter andra meningen
(sist):
”Uppsala kommun kan tänka sig att betala en högre medlemsavgift, särskilt då
klimatåtgärder och vattenåtgärder ofta går hand i hand och förbundet behöver mer
muskel för att kunna växla upp arbetet”.

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservat ion

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande över remiss om förslag till vision 
Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund enligt bilaga 1. 

Ärendet 

Uppsala kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Förslag till 
vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 2022–2027. Förbundet efterfrågar svar på två 

delar: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027. 
2. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 

2022 och framåt. 

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger 
en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och 

friska ekosystem i Mälaren. 

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på denna länk 

Beredning 

Ärendet är berett av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Barn-, jämställdhets-, och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 

föreliggande förslag till beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-02-26 KSN-2021-00203 

  
Handläggare:  

Elin Lindgren, Jan Franzén 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
https://www.malaren.org/vision/2021/01/har-ar-visionen-for-malarens-vattenvardsforbund-2022-2027/
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Föredragning 

Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram ett förslag till vision för perioden 2022–

2027. Underlaget är uppdelat i två delar med vision för vattenvårdsförbundet för 
perioden 2022–2027 och förslag till organisation och finansiering av Mälarens 
vattenvårdsförbund från 2022 och framåt. 

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger 

en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och 
friska ekosystem i Mälaren. Kommunen anser vidare att visionens fokus på 
åtgärdsarbete är en naturlig och nödvändig fortsättning på det omfattande 
provtagningsarbete som förbundet har utfört och fortsätter att utföra.  

Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram förslag på en ny organisation och 
finansiering av förbundet. Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget och anser att 

det är genomarbetat och tydligt.  

Kommunen anser att förbundets arbete bör tydliggöras och att föreslaget om 

namnbyte till Mälardalens vattenvårdsförbund kan bidra till att motivera fler 
kommuner till att ansluta sig.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande över remiss Förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022–2027 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande om remiss om förslag till vision 
Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027   

Uppsala kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen förslag till 
vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027. Förbundet efterfrågar svar på två 
delar: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027. 

2. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 

2022 och framåt. 

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger 

en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och 
friska ekosystem i Mälaren.   

Förslag till vision, organisation och finansiering 

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger 
en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och 
friska ekosystem i Mälaren.  Kommunen anser vidare att visionens fokus på 

åtgärdsarbete bidrar till en naturlig och nödvändig fortsättning på det omfattande 

provtagningsarbete som förbundet har utfört och fortsätter att utföra.  

Förbundet har en viktig uppgift som kunskapsbärare och att ge stöd till dess 

medlemmar. Särskilt kan nämnas stöd i dialoger med sektorsmyndigheter. Ett flertal 
av medlemmarna har genom förbundet framfört att brister och avsaknad av 
uppdatering i plan- och bygglagen, PBL, har medfört att det inte är möjligt att utföra 

relevanta åtgärder för rening i befintliga områden.  

Projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” (MER) har varit ett operativt och bra projekt 
men kan nu avslutas och övergå till förbundets arbete enligt vägval 2. Förbundets 

funktion och status kommer att bli tydligare om MER ingår i förbundets arbete. 

Tydligheten kan även stärkas av att visionen sträcker sig till år 2030 i likhet med det år 

då Mälarens alla vattenförekomster ska uppnå god status.  

 Datum: Diarienummer: 

 2021-02-19 

 

KSN-2021-00203 

 

287545 Elin Lindgren Mälarens vattenvårdsförbund     

 C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Handläggare: 721 86 VÄSTERÅS 

Elin Lindgren, Jan Franzén 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram förslag på en ny organisation och 
finansiering av förbundet. Uppsala kommun ställer sig positiv till förlaget och anser att 
det är genomarbetat och tydligt.  

Kommunen anser slutligen att förslaget om namnbyte till Mälardalens 
vattenvårdsförbund bidrar till ökad tydlighet vilket kan motivera fler kommuner till att 

ansluta sig.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling   Lars Niska 
Ordförande   Sekreterare 

 

 



Utdragsbestyrkande Justerarsignaturer

Protokollsutdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-03-09 17 (41) 

Kommunstyrelsen 

 Dnr KS-2020-828

§ 54. Yttrande gällande förslag till vision för Mälarens
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag 
till organisation och finansiering från 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på förslaget: 

Östhammars kommun har positiv erfarenhet av deltagandet i projektet Mälaren en sjö för 
miljoner (MER) som handlagts av Mälarens vattenvårdsförbund. Deltagandet har främst givit 
högkvalitativ kompetensutveckling för tjänstepersoner inom flera områden som miljöskydd, 
planering och vattenstrategiskt arbete, samt ett gott utbyte med andra kommuner i 
Mälardalsområdet i de komplexa frågor som har med vattenförvaltning att göra.  

Den föreslagna visionen samt förslaget till organisation och finansiering för Mälarens 
Vattenvårdsförbund (MVVF) samt projektet Mälaren en sjö för miljoner, skulle innebära att 
Östhammars kommun från 2022 behöver välja att bli medlem i både MVVF och MER till en 
ökad årlig kostnad från 3 000 kr till 25 000 kr. Innehållet i ett sådant deltagande kan troligtvis 
vara mycket givande utifrån beskrivningen i visionen 2022-2027, men Östhammars kommun 
bedömer inte att vi har möjlighet att i detta skede avgöra om ett sådant medlemskap skulle 
vara aktuellt.  

Visionen innehåller många bra åtgärder för medlemmarna, men då majoriteten av 
vattenförekomsterna inom Östhammars kommun mynnar i havet och kommunen är medlem i 
Svealands Kustvattenvårdsförbund, samt för de delar av kommunen som också ingår i 
Mälarens avrinningsområde ingår i Fyrisåns vattenförbund med det arbete som genomförs 
där, behöver en fördjupad analys av nytta/kostnad göras innan ett medlemskap kan ingås. 
Avgiften i förslaget är beräknad på att kommunen skulle hamna i gruppen kategoriserad 
Granne strandnära. Vi bedömer att flera mindre kommuner som visserligen är strandnära 
men långt upp i avrinningsområdet, kan ha samma utmaning i att avgöra kostnad-nytta-
perspektivet i nuläget. 

Styrkan i organisationer som Mälarens vattenvårdsförbund är deltagandet av många olika 
aktörer, från myndigheter och kommun till näringsliv och föreningar. Detta ger en bredd i det 
arbete som utförs av förbundet. Delar av den stöttning förbundet erbjuder borde dock kunna 
erbjudas kommunerna via beredningssekretariatet på respektive Länsstyrelse. 

Östhammars kommun bedömer sammanfattningsvis att innehållet i visionen kan ge 
medlemmar ett bra stöd i vattenarbetet framåt men vill ge inspel på att den nya formen av 
medlemskap med ny avgift, kommer kräva ytterligare handläggning innan svar kan ges om 
kommunen är intresserad av ett fortsatt medlemskap. 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun är inte medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Idag är de 22 
kommuner som har en del av Mälaren inom sina gränser medlemmar i förbundet. Delar av 



Utdragsbestyrkande Justerarsignaturer

Protokollsutdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-03-09 18 (41) 

Kommunstyrelsen 

Östhammars kommun ingår dock i avrinningsområdet för Mälaren, genom de vatten-
förekomster som finns i området Österbybruk-Dannemora, ibland kallade Fyris östra källor. 
Genom detta har kommunen haft möjlighet att delta i det åtgärdsinriktade projektet MER – 
Mälaren en sjö för miljoner, som drivits av Mälarens vattenvårdsförbund. 

I projektet MER utses en politiker och en tjänsteperson som kontaktpersoner för respektive 
ingående kommun. Sedan Östhammars kommun blev deltagare i projektet har ett flertal 
utbildningar genomförts - vatten i samhällsplaneringen, små avlopp, dagvatten, vattenåtgärder 
i lantbruket etc. Ett flertal tjänstepersoner från Östhammars kommun har kunnat delta 
kostnadsfritt i dessa seminarier. MER har även löpande uppstartsmöten för gemensamma 
projektansökningar för åtgärder med syfte att få bättre vattenkvalitet. Årligen genomförs en 
dag eller halvdag för både förtroendevalda och tjänstepersoner i MER, i syfte att 
kompetensutveckla och samla in önskemål från deltagande kommuner. MER har även tagit 
fram gemensamma utbildningsmaterial för att beskriva hur kommunerna berörs av 
vattenförvaltningens åtgärder. 

Fram till och med 2021 är deltagaravgiften för kommuner i MER och som ej är medlemmar i 
Mälarens vattenvårdsförbund, 1 kr per invånare i den del av kommunen som ingår i Mälarens 
avrinningsområde. För Östhammars del har det inneburit 3 000 kr/år i avgift för deltagande i 
MER. De kurser och det projektdeltagande som projektdeltagandet inneburit för Östhammars 
kommun har bedömts ge bra resultat för avgiften. En samlad utvärdering av alla deltagare 
finns i beslutsunderlaget Bilaga till Förslag till vision MVVF_Utvärdering MER .  

I bifogat förslag föreslås en ny fördelningsmodell för ingående kommuner och organisationer 
och att de kommuner som enbart ingått i projektet MER även skulle bli medlemmar i 
Mälarens vattenvårdsförbund. För Östhammars kommun skulle förslaget innebära en årsavgift 
på 25 000 kr då vi klassas i kategorin Granne strandnära. Då Östhammars kommun har sina 
stora vattenområden mynnande i kusten och där är medlemmar i Svealands 
Kustvattenvårdsförbund samt via förrättning ingår i Fyrisåns vattenförbund, båda med årliga 
avgifter, behöver en sådan ny avgiftsmodell analyseras ytterligare för att kunna avgöra om ett 
medlemskap då skulle vara aktuellt för kommunen från 2022. Beskrivning av kommande 
kursutbud och projekt som kan gynna Östhammars kommun behöver ses över.  

Ett medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund är frivilligt, liksom kommunens medlemskap 
i Svealands kustvattenvårdsförbund, medan kommunens ingående i Fyrisåns vattenförbund är 
juridiskt bindande. Ett medlemskap kan ge god samordning av provtagningar, kompetens-
utveckling och ekonomiska bidrag genom gemensamma projektansökningar. Det finns en god 
möjlighet att ett fortsatt deltagande i MER, som inkluderar även medlemskap i Mälarens 
vattenvårdsförbund, kan ge Östhammars kommun bra stöd i vattenarbetet, men på vilket sätt 
och kostnad/bytta behöver analyseras ytterligare under året när remissförslaget bearbetats 
vidare av Mälarens vattenvårdsförbund.  

Mälarens vattenvårdsförbund önskar genom denna remiss synpunkter på två förslag: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027

2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022

Yttrande ska skickas till e-postadresser angivna nedan senast 31 mars 2020.
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Protokollsutdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-03-09 19 (41) 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Följebrev remiss förslag till vision för MVVF 2022-2027 

Förslag till vision MVVF 2022 – 2027 

Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022 remiss 

Bilaga till Förslag till vision MVVF_Utvärdering MER 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se och linda.erikols@lansstyrelsen.se 

Sektor samhälle/kommunen: Camilla Andersson, Marie Berggren, Ulf Andersson, Inger 
Abrahamsson 



Remissvar på förslag till vision för 
Mälarens vattenvårdsförbund 2022-
2027 samt förslag på organisation och 
finansiering från 2022 
 
Svar från organisationer som ej är medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund,  
men som har annan koppling till Mälaren och dess avrinningsområde 



� DANDERYDS KOMMUN 
t......ii Tekniska nämnden 

§ 34

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 

TN 2021/0131 

Remiss Mälardalens vattenvårdsförbund 

Ärende 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) är en sammanslutning av främst 
kommuner som ligger inom Mälarens avrinningsområde, alltså att 
vattendrag rinner ut i Mälaren. De arbetar bland annat med att stötta 
medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027, 
bedriver miljöövervakning i Mälaren samt kommunicerar Mälarens värde. 

Danderyds kommun är inte medlem i förbundet men kommunalförbundet 
Norrvatten är med i egenskap att Mälaren är vattentäkt för 
kommunalförbundet. 
Nu har MVVF skickat ut visionsarbetet 2022-2027 på remiss och den 
största beröringspunkten för Danderyds kommun är att Danderyd föreslås 
erlägga en avgift till förbundet på 25 000 kr årligen. Bevekelsegrunden är att 
Danderyd, via kommunalförbundet Norrvatten, tar sitt dricksvatten från 
Mälaren. 
Tekniska kontoret är av åsikten att kommunens intressen väl tas tillvara 
genom Norrvatten och att ingen särskild avgift skall erläggas till förbundet. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden avvisar Mälardalens vattenvårdsförbunds förslag om
att Danderyds kommun skall erlägga en avgift om 25 000 kr årligen till
förbundet.

2. Tekniska nämnden avstår i övrigt att yttra sig i frågan om Mälardalens
vattenvårdsförbunds vision 2022-2027.

Deltar inte i beslutet 
Kjell Rosen (MP) 

Expedieras 
Mälardalens vattenvårdsförbund 
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Remissvar över förslag till vision för Mälarens 

vattenvårds verksamhet 2022 -2027 

Hallsbergs kommun har mottagit den förfrågan som Mälarens vattenvårdsförbund 

(MVVF) skickat ut avseende den vision om förbundets verksamhet som tagits fram 

för åren 2022 – 2027. 

Synpunkter har önskats när det gäller två förslag: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022 – 2027 

2. Organisation och finansiering  

När det gäller själva visionen har Hallsberg inga andra synpunkter än att den ser ut 

att vara väl genomarbetad och att den kommer att utgöra en bra grund för 

förbundets kommande arbete. 

När det gäller organisation och finansiering så har kommunen förståelse för att de 

insatser som kommer att krävas framöver också kommer att behöva utökade 

resurser. Hallsbergs kommun anser dock inte att det är befogat att gå in som 

medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Hallsbergs kommun är medlem i 

Hjälmarens vattenvårdsförbund och tar därvid redan nu ett ansvar för att 

minimera den belastning som sker på Mälaren, via Hjälmaren. Hallsbergs kommun 

är även medlem både i Motala ströms- och Nyköpingsåns vattenvårdsförbund. 

Clas-Göran Classon 
Förvaltningschef 
0582-68 51 77 
clas-goran.classon@hallsberg.se 
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Dnr KS 2020/618 

§ 69 Svar på remiss: Förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 

Sammanfattning 
Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse har gett Haninge kommun 
möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen vision för kommande 
verksamhet 2022-2027. 

Förslaget innebär att verksamheten vidgas och att Haninge kommun 
erbjuds gå med som betalande medlem i Mälarens 
vattenvårdsförbund och kan bli en del av projektet Mälaren – en sjö 
för miljoner år 2022-2027. Detta medför en årlig medlemsavgift på  
25 tkr. 

Remissvaret ska vara Mälarens vattenvårdsförbund tillhanda senast 
21-03-31. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom visionen som 
framgår av remissen. Förvaltningen ser positivt på att Mälarens 
vattenvårdsförbund breddas, vilket möjliggör för fler myndigheter 
och kommuner att delta i arbetet att stödja och skydda Mälarens 
många kvaliteter, däribland som vattentäkt. Haninge kommun förses i 
dag till cirka 90-95 procent med dricksvatten från Mälaren. Vidare är 
god vattenkvalitet och långsiktigt skydd av våra dricksvattenresurser 
något kommunen värnar i enlighet med klimat- och miljöpolitiska 
programmet. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Haninge kommun blir 
medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Medlemskapet kan bidra till 
en utökad verksamhet för förbundet för att möta de miljöutmaningar 
som Mälaren står inför i form av exempelvis mer åtgärdsarbete och 
ökad miljöövervakning. 

Som medlen i förbundet kan Haninge kommun ta del av befintlig 
kunskapsplattform som innefattar bland annat seminarier, workshops 
och rådgivning. Plattformen skulle vara ett bra stöd i arbetet med god 
vattenstatus i kommunens samtliga vattenförekomster, vilket ska vara 
uppnådd till senast 2027 i enlighet med det lagstadgade 
vattendirektivet och Svensk vattenförvaltning. 
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Underlag för beslut 
- Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

- Organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet från 2022 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 samt 
Organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet från 2022 godkänns. 

2.  Haninge kommun ingår som medlem i Mälarens 
vattenvårdsförbund mellan åren 2022-2027. Medlemsavgiften 
hanteras inom ram. 

3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Sven Gustafsson (M) yrkar att kommunalrådsberedningens förslag 
avslås. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från Sven 
Gustafsson (M). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 samt 

Organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet från 2022 godkänns. 

2.  Haninge kommun ingår som medlem i Mälarens 
vattenvårdsförbund mellan åren 2022-2027. Medlemsavgiften 
hanteras inom ram. 

3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra 
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet. 
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__________ 

Expedieras: Akt, Mälarens vattenvårdsförbund (se anvisningar i 
följebrev) 

För verkställighet: KSF 

För kännedom: SBN, Strategisk planering 
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KS Del/ 2021 § 30

Remissvar - Organisation och finansiering av Mälarens 
Vattenvårdsförbund från 2022

Beslut

Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ställa sig 
bakom samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar.

Ärendebeskrivning

Katrineholms kommun mottog den 22 december 2020 en remiss gällande förslag till 
organisation och finansiering av Mälarens Vattenvårdsförbunds (MVVF) verksamhet från 
2022-2027 och framåt. I remissen framgår hur beräknade kostnader, intäkter och bidrag 
skall fördelas samt vilka bidrag som sökts. Remissen innehåller även förslag på nya 
medlemsavgifter där Katrineholms kommun räknas som Granne med Strandnära 
kommun. Detta skulle innebära en medlemsavgift på 25 000 kr per år från 2022 som 
medfinansiering för MVVFs verksamhet. 

Remissvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har läst remissen gällande organisation och 
finansiering. Gällande den föreslagna organisationen har förvaltningen inget att erinra. 
Förvaltningen anser att det arbete som skett inom ramen för MER varit väldigt bra och 
varit till hjälp även för kommuner utanför avrinningsområdet. 

Gällande finansieringen bedömer förvaltningen att Katrineholms kommun i nuläget inte 
kan gå in som betalande medlem, Granne med strandnära kommun. Kommunen betalar 
idag höga medlemsavgifter till Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund samt Hjälmarens 
vattenvårdsförbund dit kommunen har direkt avrinning. Kommunen bedriver även ett 
aktivt arbete med olika vattenprojekt, bland annat inom LIFE IP Rich Waters, och 
bedömer att de pengar och resurser som finns måste prioriteras dit i första hand.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
___________________

Beslutet skickas till:
Mälarens vattenvårdsförbund
Akt

Comfact Signature Referensnummer: 1063635
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Yttrande över remiss från Mälarens vattenvårdsförbund om 
Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-
2027 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, instämmer i remissens huvudpunkter att 

Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) bör vara en mötesplats och nätverk för 

ömsesidigt utbyte och lärande. Det är extra viktigt för en sjö och ett 

avrinningsområde som delas av så många olika administrativa enheter. Bara då blir 

det mest nytta för de begränsade övervaknings- och åtgärdsmedel som finns. På 

samma sätt kan detta utnyttjas för att vara en gemensam röst mot 

sektorsmyndigheter, precis som ni föreslår. SLU instämmer i att det är bra att 

involvera hela avrinningsområdets aktörer inte bara de närmast sjön.  

SLU instämmer i att MVVF genom att arbeta som föreslås i visionen kan styra 

åtgärdsarbetet och uppföljningsarbetet på ett effektivt sätt för bästa möjliga nytta. 

Att satsa mer på åtgärdsarbete i MVVF organisation (med stor erfarenhet av 

miljöövervakning) ger bra förutsättningar för att i planering av åtgärder också se 

till att få med uppföljning av åtgärdernas effekter (både teknisk, fysikalisk kemisk 

och biologisk måluppfyllelse). Möjligen kan fokus justeras något med ett tydligare 

mål för att skydda biologisk mångfald enligt kommentaren nedan. Vi håller med 

om att förslaget att jobba med teman där experter kan involveras är bra. Det är 

mycket svårt för ett litet kansli med ett fåtal personer på egen hand ha hela den 

komplexa kunskap uppdaterad och kraft som krävs för de olika utmaningar som 

Mälaren har. 

SLU instämmer med remissen om att nuvarande miljöövervakning behövs och 

även att den behöver utvecklas löpande för att utnyttja ny teknik samt för att möta 

de krav och behov som uppkommer. Vi tycker det är bra att ni har en plan för att 

söka de medel som behövs för att genomföra visionen. 
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Generella synpunkter 
På sidan 8 i förslaget presenteras lagstiftning och utredningar som berör vatten. 

Miljöövervakningsutredningen som presenteras under egen rubrik är visserligen en 

mycket heltäckande utredning som utredde behovet av övervakning för många 

lagstiftningskopplade direktiv där art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet, 

badvattendirektivet, nitratdirektivet och förordningen om invasiva arter berör 

Mälaren. Tyvärr nämns bara denna viktiga koppling till fler direktiv än 

vattendirektivet inte tydligt i texten, trots att flera av dem är minst vilka viktiga 

som vattendirektivet och behöver tas hänsyn till vid åtgärdsarbete för att få 

helhetslösningar. Badvattendirektivet kan vara värt att lyfta upp till en egen rubrik 

då rent badvatten har ett stort intresse hos allmänheten. Likaså bör art- och 

habitatdirektivet lyftas fram tydligare då minskad biologisk mångfald är ett så stort 

globalt problem och att strandnära habitat riskerar att påverkas vid utbyggnad av 

bebyggelse i Mälarens närområde. Mälaren har t.ex. många Natura 2000-områden 

och även flera andra typer av skyddad natur som bör lyftas fram både för att 

skydda dessa biotoper men också för att synliggöra för att allmänheten ska kunna 

njuta av naturen i sitt närområde och vilja skydda den (för snabb översikt 

rekommenderas karttjänsten https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/). 

Eftersom åtgärdsarbete har varit i fokus i de två stora projekt som nu pågår, MER 

och LifeIP, är det viktigt att följa upp vilka åtgärder som visade sig vara 

effektivast, särskilt om MVVF enligt visionen ska bidra till en stor del av 

kunskapsutbytet till medlemmarna i avrinningsområdet. Åtgärdsuppföljning är 

viktig och det nämns i texten, men även kopplat till kostnader för åtgärder är det 

viktigt att ha en uppföljning. Kartlägg gärna hela avrinningsområdets behov av 

åtgärder i olika kategorier och ett specificerat tidsperspektiv för att kunna göra just 

sådana planer som ger mest nytta och utnyttjar de olika administrativa enheternas 

kapacitet på bästa sätt. Just denna koppling till hur effektiva åtgärderna är för 

planering av åtgärder i framtiden är inte tydlig i texten. 

Majoriteten av dem som har varit engagerade i MER och LIFE IP Rich Waters 

verkar redan vara med på tåget. En möjlig risk är att alla andra inte riktigt hänger 

med, med tanke på den låga svarsfrekvensen i enkäterna till MER-medlemmar 

(38%) respektive till icke-MER-medlemmar (25%) och totala antalet utskick var 

relativt lågt (73 respektive 56 personer). Kanske ger denna remiss en viss möjlighet 

att få in respons från några fler av dem som inte svarade tidigare? Om inte, så är 

nog en mer uppsökande verksamhet viktig för att få mer heltäckande förankring. 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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SLU tycker det är positivt att visionen innehåller en målsättning om att under 

kommande år utveckla ämnesspecifika nätverk för till exempel ekosystembaserad 

fiskförvaltning (sid 14). Det är också positivt att förslaget till vision vill ”fortsätta 

att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den genom samordning av 

mätningar och resultat” (sid 17) samt att verksamheten ska ”samordnas 

tillsammans med Vänern och Vättern” (sid 18). Visionen poängterar också att det 

”finns behov av mer specifik kompetens inom förbundet” gällande bla fisk & 

konnektivitet (sid 16) och att ” exempel på områden där nätverk runt Mälaren 

skulle göra stor nytta är” bla fisk och fiske (sid 14). Att koppla ihop 

vattenförvaltningen med fisk och fiske i Mälaren tycker SLU är nödvändigt för en 

ekosystembaserad förvaltning. Mälaren är riksintresse för yrkesfiske och dessutom 

är sportfisket mycket utbrett i sjön. Fritidsfiske och fisk som mat utgör viktiga 

ekosystemtjänster i Mälaren vilket nämns i början under stycket ”ekosystemtjänster 

från Mälaren”. Visionen kan med fördel utvecklas med hur man specifikt ämnar 

arbeta med dessa två ekosystemtjänster. 

Specifika synpunkter 
På sid 7, under stycket gemensamma utmaningar föreslås livsmedelsproduktion 

från Mälaren i form av fisk läggas till. I linje med Sveriges livsmedelsstrategi finns 

det i dag ett intresse av att nyttja fler arter inom svenskt fiske. Målsättningen är att 

nyttja potentialen i arter och bestånd som i nuläget kan anses vara lågt 

exploaterade. För att detta ska göras på ett hållbart sätt behövs kvantitativa 

förvaltningsmål för uppföljning av fiskbeståndens status. För att utvärdera om ett 

fiske är hållbart och för att åstadkomma en ekosystembaserad fiskförvaltning 

behövs också indikatorer kopplade till de mål som satts upp. 

På sid 18 under Förslag verksamhet 2022-2027 föreslås att nationella 

miljöövervakningen utvecklas mot en ekosystembaserad förvaltning och kopplas 

samman med data på fisk och fiske på ett tydligare sätt.  

På sid 22 föreslås att tabellen med finansiering olika år visar alla år, inte bara 

vartannat. 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid 

fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av 

koordinator Fredrika von Sydow. Innehållet har utarbetats av forskare Stina 

Drakare vid institutionen för vatten och miljö samt forskare Sara Bergek vid 

institutionen för akvatiska resurser.  

Torleif Härd 

 

 

Fredrika von Sydow  
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Remissvar/Yttrande – Förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 
 
Tierps kommun anser att miljöövervakning är viktig för att få bättre 
kunskap och bedömningsunderlag om tillståndet i vår miljö. Ett 
helhetsgrepp gällande vattenfrågor och genomförande av åtgärder är 
önskvärt. Tierps kommun är även positivt inställd till samverkan, 
samordning av projekt, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Det 
behöver dock utredas på vilket sätt detta kan göras mest resurseffektivt. 
Mälaren är utan tvekan en värdefull naturresurs som behöver skyddas och 
vårdas genom åtgärder inom tillrinningsområdet. Tierps kommun anser 
MVVF:s förslag att fungera som samverkansorganisation behöver dock 
förtydligas i några punkter innan kommunen tar ställning till ett eventuellt 
medlemskap i den föreslagna organisationen. 
Sammanfattningsvis anser Tierps kommun att MVVF:s roll och uppdrag 
bör förtydligas och avgränsas vad gäller miljöövervakning av Mälaren och 
tillrinningsområdet. Vad gäller utformningen av kunskapscentrum och 
samverkansplattform inom distriktet bör MVVF:s roll förtydligas gentemot 
vattenmyndigheten i distriktet/länsstyrelsen i Västmanlands 
ansvarsområden. 
Det är tveksamt om ett ytterligare medlemskap i MVVF kommer att bidra 
till bättre miljöövervakning eller flera åtgärder och projekt i Tierps 
kommun. Kommunen behöver säkerställa att de resurser som kommunen 
avsätter resulterar i åtgärder inom kommunens gränser. 
Tierps kommun tar i detta yttrande inte ställning till ett eventuellt 
medlemskap. 
 
Om miljöövervakning 
Miljöövervakningen av våra sjöar, vattendrag, grundvatten och hav bedrivs 
på nationell, regional och kommunal nivå och utförs delvis av 
vattenförbund eller via samordnad recipientkontroll. Provtagningar och 
analyser finansieras med både statliga och kommunala medel. Mätdata 
samlas i databasen VISS, vatteninformationssystem Sverige. Enligt 
förslaget till förvaltningsplan i det pågående vattensamrådet behöver 
miljöövervakningen utökas. 
Tierps kommun tillhör två vattendistrikt och är idag medlem i Dalälvens 
vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund, samordnad 

Tierps kommun

Dnr: KS 2021/224

Handl.id: 2021.1471

Datum: 2021-03-23
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recipientkontroll för Tämnarån och i Fyrisåns vattenförbund (FVF). FVF är 
medlem i Mälarens vattenvårdsförbund och ansvarar bland annat för 
recipientkontrollen i Fyrisåns avrinningsområde som är del av Mälarens 
tillrinningsområde. Idag finns ingen provtagningspunkt för 
recipientkontrollen inom Fyrisåns avrinningsområde i Tierps kommun av 
kostnadsskäl. Det är tveksamt om ett medlemskap i MVVF kommer 
medföra en ökad miljöövervakning i vår kommun. 

Om samordning av åtgärder och projektstöd 
Det krävs lokalkännedom och kommunal förankring för att söka 
exempelvis LONA- eller LOVA-bidrag. Tierps kommun satsar idag sina 
begränsade resurser på att söka projektmedel och genomföra åtgärdsprojekt 
inom hela kommunen. 
På vilket sätt skulle MVVF kunna bidra med ansökningar om projektmedel 
och genomförandet av de åtgärdsförslag som finns i VISS för Tierps 
kommun? Hur mycket hjälp kan kommuner som ligger längre bort förvänta 
sig? Hur tänker man samarbeta och stötta andra vattenförbund i 
tillrinningsområdet, exempelvis FVF? Vilket ansvar har 
vattenmyndigheten gällande samordning och projektstöd? 

Om samverkan och kunskapsutbyte 
Tierps kommun har inte varit medlem i MER, projektet Mälaren – en sjö 
för miljoner som avslutas i år. Några av kommunens tjänstemän har dock 
deltagit vid evenemang som har anordnats inom EU-projektet LIFE IP 
Rich Waters som MER var initiativtagare till och som har administrerats 
av länsstyrelsen i Västmanland.  
Utvärdering av MER visar att det finns ett behov av en stödfunktion för 
kommunikation, kontakter, samverkan, nätverkande och kunskapsutbyte 
etc. som MVVF önskar inneha efter projektets slut. 
Tierps kommun håller med om att det är stimulerande med nätverk och 
kunskapsutbyte. Vi undrar dock vilken möjlighet till samverkansplattform 
kommer de kommuner i distriktet som inte ligger inom Mälarens 
tillrinningsområde ha tillgång till? Finns det alternativa 
organisationsförslag till samverkan? 

Om rollfördelningen mellan MVVF och Länsstyrelsen i Västmanland 
Hur kommer rollfördelningen vara mellan förbundet och länsstyrelsen i 
Västmanland/vattenmyndigheten som ansvarar för vattendistriktet Norra 
Östersjön? 
Projektet LIFE IP Rich Waters uppstod inom Mälaren – en sjö för miljoner 
i samarbete med Vattenmyndigheten och 32 andra partners med bidrag från 
EU. Enligt uppgift har förbundet ingen ’egen personal ’ utan det är 
Länsstyrelsen som anställer och håller med personal. Projektet har 
huvudsakligen kommunicerats till medlemmar. Vilket stöd kan kommuner 
som ligger längre bort inom distriktet förvänta sig av 
vattenmyndigheten/länsstyrelsen? 
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Om förslaget till organisation och finansiering 
Tierps kommun har omkring 22000 invånare och endast en del av Tierps 
kommun är belägen inom Mälarens tillrinningsområde via Fyrisåns 
avrinningsområde (ARO). 
Enligt föreliggande förslag kategoriseras Tierps kommun som ’Granne 
med strandnära kommun’ och förväntas betala en medlemsavgift på 25000 
kr. Detta innebär att kommunen ska betala mer än en strandnära kommun 
som inte ligger helt inom ARO vilket upplevs inte vara rimligt. 
För ’kommuner längre bort’ föreslås en medlemsavgift på 15 000 kr 
oavsett om de ligger helt eller delvis inom tillrinningsområdet. 
Tierps kommun anser att budgeten och avgiftssystemet bör förtydligas om 
avgiften gäller kommunal miljöövervakning eller medfinansiering av ett 
kunskapscentrum och en samordningsorganisation inom vattendistriktet 
Norra Östersjön fristående eller kopplad till länsstyrelsen i 
Västmanland/vattenmyndigheten. 
 
 
Wiltrud Neumann 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Miljö- och hälsoskyddsenheten



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 60 
Dnr 2021/224    
 
Svar på remiss - Förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Mälarens vattenvårdsförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tagit fram ett förslag till vision 
för förbundets verksamhet under perioden 2022-2027 samt ett förslag till 
organisation och medfinansiering av verksamheten från och med 2022.  
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast 31 
mars 2021. 
 
I underlaget ingår även en utvärdering av projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner (MER) som avslutas i år. Utvärderingen visar att det finns behov 
av en stödfunktion avseende kommunikation, samverkan, nätverkande och 
kunskapsutbyte. 
MVVF/MER har varit initiativtagare till EU-projektet LIFE IP Rich Waters 
som har resulterat i olika åtgärdsprojekt, konferenser och utbildningar och 
som genomförs i samverkan med länsstyrelsen i Västmanland. LIFE IP Rich 
Waters fortsätter t.o.m. 2024. 
 
Enligt visionen ska MVVF bedriva miljöövervakning i Mälaren och 
kommunicera Mälarens värde. MVVF önskar även fortsättningsvis fungera 
som en mötesplats för samverkan, kunskapscentrum och motpart till 
myndigheter vid projektansökningar mm. 
Tierps kommun är idag varken medlem i MVVF eller i MER. Kommunens 
tjänstemän har i viss mån haft möjlighet att delta i seminarier som ordnats 
inom projekten. 
Enligt förslaget ska verksamheten finansieras med medlemsavgifter och 
sökta projektmedel. Tierps kommun kategoriseras som ’Granne med 
strandnära kommun’ och förväntas betala en årlig medlemsavgift på 25000 
kr. 
 
Sammanfattningsvis anser Tierps kommun att MVVF:s uppdrag bör 
förtydligas och avgränsas vad gäller miljöövervakning av Mälaren och 
tillrinningsområdet. Vad gäller utformningen av kunskapscentrum och 
samverkansplattform inom distriktet bör MVVF:s roll förtydligas gentemot 
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vattenmyndigheten i distriktet/länsstyrelsen i Västmanlands 
ansvarsområden. 
Det är tveksamt om ett ytterligare medlemskap i MVVF kommer att bidra 
till bättre miljöövervakning eller flera åtgärder och projekt i Tierps 
kommun. Kommunen behöver säkerställa att de resurser som kommunen 
avsätter resulterar i åtgärder inom kommunens gränser. 
Tierps kommun tar i detta yttrande inte ställning till ett eventuellt 
medlemskap. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Miljöövervakningen gällande Mälarens vattenkvalitet och genomförande av 
åtgärder för att bevara en av distriktets viktigaste ytvattenförekomster för 
dricksvatten kommer att påverka framtida generationer och därmed dagens 
barn. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till medlemskap och medfinansiering innebär en årlig kostnad på 
25 000 kr för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

  Beslut utskottet samhällsbyggnad § 34/2021 
  Handläggarens tjänsteutlåtande 
  Remissvar -  Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027  
  Remiss - Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 
  Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022  

 
Beslutet skickas till 

  Mälarens vattenvårdsförbund 
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Organisationsnr: 
202100-2932 

 BESLUT  
 
 2021-03-30 UFV 2020/2830 
 
 
 Mälardalens vattenvårdsförbund 
 c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 
 
 

Remiss över förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 
 

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet avstår från att lämna yttrande. 

 
Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på rubricerad remiss.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av prorektor Coco Norén och universitetsdirektör Caroline 
Sjöberg, efter föredragning av fakultetshandläggare Lena 
Forsell. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per 
Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Jacob 
Färnert. 
 
 
 
Anders Hagfeldt 

 
 

Lena Forsell 
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