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§ 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,
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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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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 
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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 
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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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