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§ 307 Nytt huvudmannaavtal och nytt
recipientavtal för Ringsjöns vattenråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Under förutsättning att avtalet godkänns av övriga parter, godkänner
kommunstyrelsen och ställer sig bakom ”Avtal om recipientkontroll inom
Ringsjöns vattenråd”, med bilagor.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Under förutsättning att avtalet godkänns av övriga parter, godkänna och
fastställa ”Huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd”, med bilagor.

Sammanfattning av ärendet
Ringsjöns Vattenråd är ett samarbetsorgan som bildades i början av 1980talet i form av Ringsjökommittén och ombildades till den nuvarande
organisationen Ringsjöns Vattenråd 2007.
Vattenrådet verkar för att skapa sig ett helhetsperspektiv på
vattenresurserna inom Ringsjöns tillrinningsområde, inklusive grundvatten,
och bidrar till vattenförvaltningen genom att på ett tidigt stadium delta i
förberedelser och diskussioner om hur vattenresurserna skall hanteras, i
samverkan och samråd med berörda myndigheter.
Vidare övervakar vattenrådet sjöns tillstånd (samordnad recipientkontroll,
SRKP) samt verkar för en god vattenvård och minskningen av
övergödningen inom vattenrådet verksamhetsområde. Vattenrådet erbjuder
en plattform där alla frågeställningar rörande vattnet kan tas upp och
hanteras samt verkar för en lokal förankring och ett underifrånperspektiv.
Vattenrådet verkar för att vatten inom verksamhetsområdet minst når och
upprätthåller god status, enligt vattenförvaltningens definition.
Då medlem i Ringsjöns vattenråd önskar ingå som part i den samordnade
recipientkontrollen har denna brutits ut ur huvudmannaavtalet. Den
samordnade recipientkontrollen föreslår man nu regleras i eget avtal där det
även ges utrymma för att det kan tillkomma ytterligare parter. För att
kunna ingå i samarbetet krävs att ny part även er medlem i Ringsjöns
vattenråd.
Huvudmannaavtalet reglerar finansiering och driften av verksamheten.
Ringsjöns Vattenråd finansieras gemensamt av Hörby, Höörs och Eslövs
kommuner, samt Sydvatten AB.
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Forts. § 307
De två förstnämnda organisationerna bidrar med vardera 40 % och de två
sistnämnda med vardera 10 %. All administration inkl. ekonomisk
redovisning sköts av Höörs kommun.
Avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenråd reglerar finansiering
och driften av den samordnade recipientkontrollen. Förutom de ingående
kommunerna samt Sydvatten AB ingår även medlem i vattenrådet som part
Yrkanden
Anders Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslutsförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-21, § 365.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-11-10.
Avtal om SRKP R-VR färdigt förslag.
Huvudmannaavtal R-VR färdigt förslag.
Signerat huvudmannaavtal Ringsjöns vattenråd 2016-11-18.
Avtal recipientkontroll Rönne Ringsjön.
Målsättningar.
_____
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