TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-10-31

KSF 2017/515

1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Fastställande av reviderat huvudmannaavtal
för Ringsjöns Vattenråd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderat huvudmannaavtal för Ringsjöns
vattenråd, jämte dess bilagor.

Ärendebeskrivning
Ringsjöns Vattenråd är ett samarbetsorgan som bildades i början av 1980-talet 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 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.
Ringsjöns Vattenråd finansieras gemensamt av Höörs, Hörby och Eslövs kommuner,
samt Sydvatten AB. De två förstnämnda organisationerna bidrar med vardera 40 % och
de två sistnämnda med vardera 10 %. All administration inkl. ekonomisk redovisning
sköts av Höörs kommun. Huvudmannaavtalet reglerar detta förhållande.

Revidering
Huvudmannaavtalet fastställdes av kommunfullmäktige 2016 (2016-09-28, § 104). Det
ursprungliga avtalet reglerar all verksamhet och finansiering av Ringsjöns Vattenråd. Då
det tillkommit nya medlemmar i det samordnade recipientkontrollprogrammet (SRKP) har
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det uppkommit ett behov av att bryta ut SRKP och lägga den delen i ett separat avtal.
Vidare finns det ett behov att justera modellen för uppräkningen av finansieringen. Dessa
förändringar är införda i det nu föreliggande förslaget till huvudmannaavtal.

Håkan Bergknut
Enhetschef Vattenenheten
0413-281 49
hakan.bergknut@hoor.se

Beslutsunderlag
Förslag till huvudmannaavtal jämte bilagor
Ursprungligt huvudmannaavtal (KF 2016-09-28, § 104)

