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Miljöskyddsnämnden

Uppdragsbeskrivning för Vattensamordningsgruppen 20192022 (MR 2018-2449)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15 § 29 Uppdragsbeskrivning för
Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår det att en revidering ska
ske senast januari 2019, och därefter vart fjärde år.

Beredning
Vattensamordningsgruppen har arbetat i nuvarande form i ungefär ett och ett halvt år. Inför
revidering av uppdragsbeskrivningen genomfördes en workshop i syfte att utvärdera vilka
behov som finns framöver. Det framkom att det finns ett behov av en rad olika arbetsgrupper
och att det för att kunna tillsätta arbetsgrupper behövs en styrgrupp med insatta chefer som
kan disponera personella och ekonomiska resurser. Vid vattensamordningsgruppens möten
har det blivit synligt att representanterna i gruppen anser sig ha för lite tid emellan mötena för
att kunna driva och följa upp de frågor som kommer upp vid mötena.
En ny uppdragsbeskrivning arbetades fram under hösten 2018 och miljöskyddsnämnden
beslutade den 26 oktober 2018 att detta förslag skulle skickas ut på remiss till berörda
nämnder (SBN, TK, KS). Remissvar har inkommit från SBN och TK.
Samhällsbyggnadskontoret har svarat att en handläggare från bygglov inte bör ingå då
frågorna är av övergripande och strategisk karaktär, däremot skulle en resurs från
planavdelningen kunna ingå som en del i arbete med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-17 att avvakta med beslut om medverkan i
vattensamordningsgruppen till dess att nämnden har antagit flerårsstrategi för 2019-2021.
Tekniska nämnden (2018-12-18) ställer sig positiva till vattensamordningsgruppens nya
utformning inklusive förslaget gällande styrgrupp. Tekniska förvaltningen ämnar bidra med 1
representant från VA-avdelningen till att medverka i vattensamordningsgruppen.
Båda nämnderna anger att de vill avvakta med resurser till arbetsgrupper tills behoven är
identifierade och tydligt definierade.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på jorden, genom att arbeta
tillsammans över förvaltningsgränserna kan vi synliggöra behov och skapa förutsättningar för
att arbeta mot gemensamma lösningar och åtgärder. Miljöskyddskontoret ser därför att det
finns ett behov av en grupp som representeras av resurser från VA (VA-ingenjör), plan
(planarkitekt), miljö (enskilda avlopp/miljöfarliga verksamheter) såväl som KLK (miljöstrateg
och exploateringsingenjör). En styrgrupp skulle innebära att cheferna på de olika
avdelningarna blir mer insatta i arbetet med vattenförvaltningen och kan stötta i arbetet mot
bättre vattenkvalitet.

Miljöskyddskontoret anser att vatten är en viktig resurs och att vattenfrågorna behöver lyftas
och arbetas vidare med. Därför bör arbetet med vattensamordningsgruppen fortsätta, även
med de begränsade resurser som nämnderna har beslutat vara tillgängliga.
Vattensamordningsgruppen kommer att ta fram konkreta behovsbeskrivningar för
arbetsgrupper, som därefter får förankras hos berörda nämnder. Om en styrgrupp inte anses
vara det lämpligaste sättet för cheferna att stötta vattensamordningsgruppens arbete,
behöver det utredas vidare hur detta ska ske.

Ekonomisk bedömning
Enligt Tillsyns- och verksamhetsplan
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att Vattensamordningsgruppen fortsätter arbeta övergripande
och strategiskt med vattenfrågorna i kommunen, med tilldelade resurser.
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