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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.

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.
1
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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
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Remiss - Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027

Beslutet ska skickas till
Mälarens vattenvårdsförbund
Klimat- och stadsmiljönämnden

