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Förslag till utökning av samordnartjänsten till 100 %
Bakgrund
Ett förslag att utöka samordnartjänsten till 100 % har behandlats i styrelsen
under första kvartalet 2017. Bifogat finns beslutsunderlaget där förslaget
beskrivs och motiveras. Förslaget till utökning av tjänsten har varit på remiss till
kommunmedlemmarna som är de som finansierar tjänsten. Fem av
medlemskommunerna avstod från att yttra sig. Töreboda avslog utökningen med
hänvisning till ekonomiska skäl. Degerfors förordade en utökad tjänst men
föreslog att inrätta en 75 % tjänst i ett första steg. Ludvika och Gullspång bad
om utökad tid för att hinna behandla frågan politiskt. Filipstad inkom efter
remisstidens utgång med ett yttrande där de efterfrågade ytterligare utredning av
arbetsinriktningen i förbundet/rådet och närmare samarbete med
medlemskommunerna för att motivera en utökad tjänst.
Förslag till beslut
Styrelsen beslutade på styrelsemöte den 28/3 2017 att förorda årsmötet att utöka
samordnartjänsten till 100 %.
För beslut i frågan på årsmötet är endast kommunmedlemmarna röstberättigade
då det är kommunerna som finansierar tjänsten. Övriga medlemmar har
yttranderätt.
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Beslutsunderlag till förslag att utöka samordnartjänsten i Gullspångsälvens
vattenvårdsförbund och vattenråd
Rådets och förbundets historik
När vattenrådet startades upp föreslogs en samordningstjänst omfattande 50-100%. Beslut
togs då att en 50-procentig tjänst skulle inrättas. Sedan 2011, när en samordnare anställdes på
50%, har verksamheten i rådet och förbundet utvecklats från ett förvaltande förhållningssätt
till att vara drivande och utvecklande. Utvecklingen av verksamheten kan ses i tabellen och
diagrammet nedan över yttranden, samverkansaktiviteter och åtgärdsarbete.

Diagram över aktiviteter i rådet och förbundet från 2009 till 2016. I diagrammet och tabellen framgår
endast ”mätbara” delar av verksamheten där en aktivitetet räknats en gång oavsett omfattning och
resurskrav. Löpande uppgifter såsom administration, support till medlemmar och uppdatering av
hemsida ingår inte i den sammanställningen.
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Rådet/förbundet genomgick 2011/2012 en initial ”administrativ upprustning” som gett
tydlighet och öppenhet i verksamheten.
Under de fem år som gått sedan samordnaren anställdes har medlemmarna fått en utökad
service/support där samordnaren verkat som en resurs vid frågor gällande kontrollprogrammet
och underlagsdata. Många medlemmar har också, med hjälp av samordnaren, haft möjlighet
att få en anpassning av kontrollprogrammet för att möta behoven vid tex miljörapportering.
Under perioden har kontrollprogrammet genomgått en omfattande revidering med anpassning
till vattendirektivet och vattenförvaltningens krav på uppföljning.
Verksamheten i rådet var i det närmaste obefintlig när samordnaren anställdes. Verksamheten
har varje år sedan 2011 omfattat flera samverkansprojekt i form av tex vattendragsvandringar,
inspirationsdagar, föreläsningar, samverkansmöten, arbetsgrupper, samarbetsprojekt med
andra vattenråd eller föreningar och framtagande av informationsmaterial. Arbetet har
successivt byggts upp och har till slut blivit så robust så direkta åtgärdsprojekt kan drivas i
rådets regi. Under 2016 har tre sådana åtgärdsprojekt startats upp. Det största gäller
framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för Trösälven, något som i förlängningen kommer
leda till en förbättrad vattenkvalitet. En verksamhet som inriktar sig på åtgärdsarbete har
också möjlighet att söka och få pengar. Under 2016 söktes pengar för tre projekt och
110 000kr erhölls utöver bidraget från vattenmyndigheten.
Sedan 2011 hålls rådet och förbundets hemsida uppdaterad och det finns möjlighet för
medlemmar och besökare att ta del av protokoll, aktuella händelser, grundläggande
styrdokument och allmän information om förbundet och rådet.
Verksamheten har nu fått en sådan omfattning att tiden inte räcker till för att driva
verksamheten och vidareutveckla i den omfattning som är möjlig. Här kan nämnas att flera
andra vattenråd/vattenvårdsförbund har uppmärksammat behovet av samordning i
vattenfrågor, och anställt en eller flera personer på 100%, sedan upplägget med vattenråd
lanserades i Sverige (Tex Ljusnan-Voxnan; Fyrisån; Hjälmaren; Nyköpingåarna). Vid
bibehållen 50%-tjänst kan behovet behöva täckas med hjälp av konsulttjänster, något som
oftast blir mer kostsamt.
Vad mer kan erbjudas med en utvidgad tjänst?
Åtgärdsprogrammet för vatten, gällande 2016-2021 togs av regeringen strax innan jul 2016. I
det finns flera åtgärder som riktar sig till kommunerna. Bland annat gällande vattenplaner,
VA-hantering, rapportering till vattenmyndigheten och hänsyn till MKN för vatten i tillsyn
och samhällsplanering. Detta arbete är något som åligger alla kommuner att genomföra.
Vattnets gränser följer inte de administrativa gränserna. I Gullspångsälvens avrinningsområde
berörs 10 kommuner. Rådet har möjlighet att samverka över administrativa gränser och tex
samordna kommunerna i arbetet med genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten.
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Vattenrådet har också en god kunskap och överblick över vattnen i avrinningsområdet. Det
finns idag flera möjliga åtgärdsprojekt att starta upp och driva i avrinningsområdet, om det
ges tid till detta. I och med det kommer också pengar kunna sökas för dessas projekt.
Vattenrådet och förbundet är en viktig remissinstans i frågor gällande vatten, en viktig länk i
information om vattenfrågor till medlemmar och allmänheten, en aktör som kan driva på
åtgärdsarbetet för att åstadkomma bättre vattenkvalitet och en resurs för att öka
medlemmarnas möjligheter att bidra till en bättre vattenkvalitet. Allt detta kan utvecklas och
förbättras med en utvidgad tjänst.

