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Mälarens vattenvårdsförbund: ” Mälaren - en sjö för miljoner” erbjudande 
om att delta i projekt och seminarieserie 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att Uppsala kommun tills vidare avstår från medfinansiering och bevakar utvecklingen i 
enlighet med föredragningen. 
 
Ärendet 
Kommunerna i Mälarens avrinningsområde fick i mars 2012 en inbjudan att delta i projektet 
”Mälaren – en sjö för miljoner”. I svaren från kommunerna efterlyste flera en konkretisering 
av projektet innan ställning kunde tas till deltagande. Samtidigt avslogs en ansökan om 
finansiering för projektet från Havs- och Vattenmyndigheten. Sammantaget ledde detta till att 
beskrivningen av projektet uppdaterades och i viss mån konkretiserades. Ett nytt erbjudande 
om deltagande och medfinansiering skickades därefter ut till kommunerna med önskan om 
svar senast den 22 mars 2013. Bilaga. 
 
Syftet med projektet är att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete för att säkra 
vattenresurserna i Mälaren. Målet är att skapa en plattform och ett nätverk för ökat 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna samt att öka åtgärdstakten genom att kommunerna får 
hjälp att prioritera vilka åtgärder som är viktigast och stöd i att söka medfinansiering för 
åtgärder. 
 
Projektet innebär att ett sekretariat bildas hos Mälarens vattenvårdsförbund under 2013 och 
2014. Sekretariatets uppgift är att stödja och samordna kommunerna i åtgärdsarbetet. 
Förbundet erbjuder genom samordningen kommunerna: 

1) En stödjande roll i åtgärdsprojekt genom att hjälpa kommunen att prioritera åtgärder, 
ta fram projektplaner och att söka finansiering för åtgärder i kommunen som gynnar 
Mälaren. 

2) Ett kontaktnät och en plattform för åtgärdsarbete för Mälaren. 
3) Upprättande av en åtgärdsbank för Mälaren, dvs goda exempel på kostnadseffektiva 

åtgärder som kommunerna kan använda sig av vid planering av åtgärder. 
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Projektet ska finansieras av de kommuner som väljer att delta i projektet. Kostnaden är en 
krona per invånare och år. För Uppsalas del innebär det en kostnad på 190 091 kr per år. För 
hela projektperioden på två år blir kostnaden 380 182 kr. 
 
Om alla 46 tillfrågade kommuner tackar ja till att delta blir projektets budget 1 930 000 kr per 
år (3 860 000 totalt). Mälarens vattenvårdsförbund bedömer att en finansiering om minst 
500 000 kr per år behövs för att projektet ska kunna genomföras. Detta skulle motsvara en 
anställd årsarbetskraft på sekretariatet. 
 
Föredragning 
Mälaren är en viktig resurs som bidrar till dricksvatten, rekreation, naturvärden mm för flera 
miljoner människor. År 2009 beräknade en grupp forskare Mälarens värde till ca 40 miljarder 
kronor. Att Uppsala deltar i gemensamma initiativ för att skydda och värna Mälarens vatten är 
således en viktig och angelägen uppgift. 
 
Projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner”, har tagit ett bra initiativ för att stärka samverkan 
kring Mälaren. Men trots att projektbeskrivningen har uppdaterats och i viss mån 
konkretiserats är det svårt att bedöma vad som konkret kommer att genomföras i projektet och 
vad resultaten skulle kunna bli.  
 
För Uppsalas del är det av stor betydelse att projektet verkligen leder till konkreta åtgärder 
och resultat inom ramen för vattenförvaltningen. Exempel kan vara att projektsekretariatet 
tillsammans med kommunerna fokuserar på särskilda åtgärder som genomförs i samverkan 
och på så sätt tydligt och direkt förstärker vattenkvaliteten i Mälaren. Det kan t ex vara tillsyn 
på enskilda avlopp som genomförs under en gemensam tidsperiod kombinerat med krav på 
efterföljande åtgärder. Genom att kommunerna deltar i ett större sammanhang blir motiven att 
genomföra konkreta åtgärder samt den sammantagna nyttan av åtgärderna större.  
 
”Mälaren – en sjö för miljoner”, har potentialen att bidra positivt till den gemensamma och 
värdefulla resurs Mälaren utgör. Om samarbetet blir konkret och åtgärdsinriktat vill och bör 
Uppsala kommun delta och medfinansiera projektet.   
 
Med den aktuella projektbeskrivningen, samt genom kontakter tagna med Mälarvårds-
förbundets kansli, är det emellertid svårt att avgöra om projektet kommer att utformas på ett 
sådant sätt som Uppsala kommun bedömer vara mest ändamålsenligt. Det är inte helt klarlagt 
om det är möjligt att avvakta medfinansiering och i ett senare skede kliva på projektet. Men 
för att kommunen ska vara beredd att medfinansiera projektet med totalt 380 182 kr under två 
år, bedömer kommunledningskontoret att projektet måste konkretiseras och utvecklas 
ytterligare.  
 
Kontoret anser därför att Uppsala kommun tillsvidare bör bevaka och lämna synpunkter i 
arbetet med att konkretisera och utveckla en projektplan. Därefter kan ett nytt 
ställningstagande till medfinansiering göras.  
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Ekonomiska konsekvenser  
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 


























