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Samhällsbyggnadsnämnden

2018.197 SBN

Remissvar angående förslag på reviderad
uppdragsbeskrivning för vattensamordningsgruppen
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15, § 29, uppdragsbeskrivning för
Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår att en revidering ska ske
senast januari 2019 och därefter vart fjärde år.
Av förslag till uppdragsbeskrivning framgår att det sedan år 2000 finns ett gemensamt
regelverk inom AU, EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendirektivets grundpelare är att värna ett
naturligt växt-och djurliv i vatten och säkerställa tillgång till rent vatten för
dricksvattenproduktion.
Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017, § 59, att Miljöskyddsnämnden ska
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
Av förslag till uppdragsbeskrivningen framgår vidare att Vattensamordningsgruppen ska
bestå av representanter från olika förvaltningar som på ett eller annat sätt berörs av
kommunens vatten, direkt eller indirekt. Vattensamordningsgruppens ansvar är att
samordna, skapa samsyn och identifiera behov samt skapa förutsättningar för identifierade
Miljöskyddskontoret har identifierat behov av handläggarresurser för
Samhällsbyggnadskontorets räkning, till 40 timmar per år för plan samt 40 timmar per år för
bygg. Den chef som förväntas delta i styrgruppen som resursägare är dock inte tidssatt.
Inledningsvis noteras att samhällsbyggnadskontorets eventuella medverkan i
vattensamordningsgruppen måste finansieras med kommunbidrag och inte med taxeintäkter
samt att samhällsbyggnadsnämnden ännu inte fått ramar för 2019.
Samhällsbyggnadskontoret anser inledningsvis att handläggare från bygglov inte bör ingå i
vattensamordningsgruppen, dels då frågorna är av övergripande och strategisk karaktär
samt dels då bygglov under nästkommande år behöver fokusera handläggning av bygglov
samt rådgivning i bygglovsrelaterade frågor.
Vad gäller medverkan i vattensamordningsgruppen med resurser från planavdelning, skulle
detta möjligen kunna ingå som en del i arbete med översiktsplan, vilket i så fall förutsätter att
samhällsbyggnadsnämnden tilldelas medel för detta.

Ekonomisk bedömning
Scenariot att samhällsbyggnadskontoret medverkar med handläggare från såväl plan som
bygglov med tillsammans 80 timmar per år innebär en kostnad om 72 000 kronor per år.
Chefs tid för medverkan i styrgrupp finns inte tidssatt i förslag till uppdragsbeskrivning för
naturvårdsgruppen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta med beslut om medverkan i
naturvårdsgrupp till dess att nämnden har antagit flerårsstrategin för 2019-2021.

Beslutet ska skickas till
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