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Förfrågan om val av kommunala kontaktpolitiker för
vattenfrågor
Ärendebeskrivning
År 2000 antogs EUs ramdirektiv för vatten, och det införlivades i svensk
lagstiftning år 2004. Målet för vattenförvaltningen är att alla vatten ska nå god
ekologisk och kemisk status. Den nya vattenförvaltningen utgår från vattnets
väg, d v s från avrinningsområden, och är inte bunden till administrativa
gränser, så som kommungränser och länsgränser.
Länsstyrelsen i Norrbotten är idag vattenmyndighet för Bottenvikens
vattendistrikt och vattendelegationen är myndighetens beslutande organ. I
vattendelegationen, som består av nio ledamöter, är tre kommunala
representanter.
Kommunerna har en viktig roll i den nya vattenförvaltningen. För det första
är de program och planer som vattendelegationen beslutar om bindande för
kommuner och myndigheter. I åtgärdsprogrammet för 2009‐2012 finns en s.k.
37‐lista som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas. För kommunernas
del handlar det om att se över sin tillsyn, ställa krav på skyddsnivå för
enskilda avlopp, inrätta vattenskyddsområden, utveckla planläggning och
prövning samt ta fram vatten‐ och avloppsplaner. Se bilaga 1.
För det andra så har kommunerna en viktig roll i det frivilliga samarbetet
kring vattenförvaltningsfrågorna. Samtliga kommuner i Norrbotten är
medlemmar i något eller några vattenråd. Mer om information om
vattenråden i bilaga 2.
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Kommunförbundet Norrbotten föreslår att kontaktpolitiker för vattenfrågor
väljs i varje kommun (gärna ordinarie och ersättare). Politikern tillhör
kommunstyrelsen eller någon annan lämplig nämnd, så som plan, miljö, fritid
eller tekniska nämnden. Kontaktpolitikern är tänkt som ett komplement till de
tjänstemän som representerar kommunen i vattenrådens styrgrupper. I
kommuner där man valt politiker till styrgrupperna skulle de kunna ta rollen
som kontaktpolitiker.
Syfte:
‐ Möjlighet till bättre politisk förankring i frågor som rör
vattenförvaltning
‐ Främja intern dialog i kommunen och lyfta vattenfrågor till den politiska
agendan
‐ Främja samarbete och utbyte mellan kommuner kring vattenfrågor
Kontaktpolitikern ska vara en kontakt för:
‐ kommunens tjänstemän och allmänhet
‐ de vattenråd som kommunen är med i
‐ vattendelegationens kommundelegater
‐ Vattenmyndigheten

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐
utse Lenita Ericson (S) till kontaktpolitiker för vattenfrågor.
_____
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐
utse Lenita Ericson (S) till kontaktpolitiker för vattenfrågor.
_____

Beslutsexpediering
Kommunförbundet Norrbotten, Lenita Ericson
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