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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 15:11-15:14

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-02-16

Protokollet omfattar
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Sekreterare
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Anna-Lena Alnerud
Ordförande
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…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar
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Remiss från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd om
förslag till nytt samarbetsavtal 2022-2033

STK-2020-1630
Sammanfattning

Malmö stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nytt samarbetsavtal för
Segeå-projektet som drivs av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Nuvarande
samarbetsavtal går ut den 31 december 2021. Det nya samarbetsavtalet föreslås löpa 2022 2033.
Malmö stad fick möjlighet att yttra sig över innehållet i förslaget till samarbetsavtal senast den
1 november 2020 men har beviljats uppskov till den 29 januari 2021. I beredningen av
ärendet har miljöförvaltningen lämnat yttrande genom förvaltningsremiss.
Stadskontoret bedömer att förslaget till samarbetsavtal i sin helhet är bra, och förordar att
Malmö stad även fortsättningsvis ska delta i Segeå-projektet. Stadskontoret har upprättat
förslag till yttrande i enlighet med vad som beskrivs i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet
till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.
Beslutet skickas till

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Miljönämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Remiss från Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd om förslag till nytt samarbetsavtal 2022-2033
Förslag till yttrande
Remissvar från miljöförvaltningen
Förslag till nytt Segeå-projekt 2022-2033 och begäran om yttrande över rapport
Segeåprojektet- Vad har gjorts och vad behöver göras? Fortsatt kommunalt
samarbete inom vattenvård efter 2021

Malmö stad
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Kommunstyrelsen
Yttrande

Datum

2021-01-25
Adress

August Palms Plats 1
Till

Diarienummer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

STK-2020-1630

Remiss från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd om förslag till nytt
samarbetsavtal 2022-2033
Yttrande

Malmö stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nytt samarbetsavtal för
Segeå-projektet som drivs av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Nuvarande samarbetsavtal går ut 31 december 2021. Det nya samarbetsavtalet föreslås gälla mellan 20222033.
Malmö stads bedömning och erfarenhet är att arbetet inom vattenrådet och Segeå-projektet
genomförs på ett mycket effektivt och professionellt sätt. Den föreslagna 12-åriga avtalstiden
bedöms som positiv då den medför möjlighet till långsiktig planering och stabilitet till verksamheten. Malmö stad ser också att en utökad årlig budget uppgående till totalt 3 miljoner
kronor från och med 2022 är rimlig sett till de insatser som görs. Den då medförda avgiftsökningen för Malmö stads del (om ca 146 000 kronor årligen) bedöms stå väl i proportion till
de mervärden som skapas inom Segeå-projektet.
Mot bakgrund av detta ställer sig Malmö stad positivt till förslaget om nytt samarbetsavtal,
och avser därmed delta i Segeå-projektet även fortsättningsvis.

Ordförande

Sekreterare

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Anna-Lena Alnerud

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2021-01-18

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Erika Pettersson
Planeringssekreterare
Erika.Pettersson@malmo.se

Remiss från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd om förslag till nytt
samarbetsavtal 2022-2033
STK-2020-1630

Sammanfattning

Malmö stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nytt samarbetsavtal för
Segeå-projektet som drivs av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Nuvarande samarbetsavtal går ut den 31 december 2021. Det nya samarbetsavtalet föreslås löpa 2022 - 2033.
Malmö stad fick möjlighet att yttra sig över innehållet i förslaget till samarbetsavtal senast den 1
november 2020 men har beviljats uppskov till den 29 januari 2021. I beredningen av ärendet har
miljöförvaltningen lämnat yttrande genom förvaltningsremiss.
Stadskontoret bedömer att förslaget till samarbetsavtal i sin helhet är bra, och förordar att
Malmö stad även fortsättningsvis ska delta i Segeå-projektet. Stadskontoret har upprättat förslag
till yttrande i enlighet med vad som beskrivs i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till nytt Segeå-projekt 2022-2033 och begäran om yttrande över rapport Segeåprojektet- Vad har gjorts och vad behöver göras? Fortsatt kommunalt samarbete inom vattenvård efter 2021
Remissvar från miljöförvaltningen
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Remiss från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
om förslag till nytt samarbetsavtal 2022-2033
Förslag till yttrande

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-01-19

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
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Avdelningen för omvärld och näringsliv
Miljönämnden
Ärendet

Malmö stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nytt samarbetsavtal för
Segeå-projektet som drivs av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Nuvarande samarbetsavtal går ut den 31 december 2021, och är det andra i ordningen. Arbetet som genomförts
under tidigare avtals giltighet har sammanfattats i en rapport samt en inbunden bok med fotografier som visar på verksamhetens resultat.
Malmö stad fick möjlighet att yttra sig över innehållet i förslaget till samarbetsavtal senast den 1
november 2020 men har beviljats uppskov till den 29 januari 2021. I beredningen av ärendet har
miljöförvaltningen lämnat yttrande genom förvaltningsremiss.
Efter att berörda remissinstanser inkommit med svar till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd kommer handlingsplan och tillhörande samarbetsavtal att tas fram. Malmö stad kommer
beredas möjlighet att yttra sig över dessa.
Bakgrund
Malmö stad ingår sedan 1988 tillsammans med kommunerna runt Segeå och Alnarpsån i Segeåns
Vattendragsförbund, senare kompletterad med ett Vattenråd. Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd driver sedan 2000 Segeå-projektet. Verksamheten finansieras solidariskt av medlemskommunerna.
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd ansvarar för genomförandet av de deltagande kommunernas och aktörernas gemensamma åtaganden för att förbättra vattenkvaliteten i Sege å,
samt arbetet med uppfyllande av miljökvalitetsnormerna i åns olika vattenförekomster. Samarbetet fråntar inte kommunerna deras respektive ansvar enligt ramdirektivet för vatten och de
nationella och regionala åtgärdsprogrammen, men genom samordning och gemensam finansiering underlättas och effektiviseras arbetet markant. En stor del av arbetet består i att anlägga
våtmarker och dammar med syfte att fånga upp näringsämnen och på så sätt minska övergödningen i Sege å och i förlängningen i Öresund. Detta arbete genomförs inom ramen för det så
kallade Segeå-projektet.
Segeå-projektet anses nationellt som ett effektivt projekt och har en lång kontinuitet. Projektet
har ett avrinningsområdesperspektiv vilket innebär att åtgärder, främst i form av anläggande av
våtmarker och dammar, sätts in där de gör bäst nytta oavsett kommungränser. Eftersom Malmö
ligger längst ner i avrinningsområdet är det naturligt att färre åtgärder genomförts inom Malmö
stads gränser än till exempel i Svedala kommun.
Vattenrådet har under senare år startat upp en pedagogisk verksamhet där skolklasser och pedagoger från medlemskommunerna får möjlighet att lära sig mer om Sege å, limnologi och vattenvård. Malmös skolor och pedagoger anses vara flitiga användare av denna tjänst. En stor del av
denna verksamhet finansieras av Segeå-projektet.
Inför kommande samarbetsavtal föreslår vattenrådet att Segeå-projektets årliga budget höjs från
nuvarande ca 2 286 000 kr till 3 000 000 kr vilket innebär att bidragen från kommunerna till
Segeå-projektet behöver höjas proportionerligt. Höjningen motiveras med att kostnaderna för
bland annat personal och konsulter har ökat snabbare än intäkterna i form av medlemsavgifter.
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Om höjningen inte görs innebär det en neddragning av både anställd personal och måluppfyllelse. För Malmö stads del innebär det en höjning med ca 146 000 kr jämfört med nu gällande
samarbetsavtal (från 416 738 kr till 546 900 kr). Detta skulle medföra att den totala kostnaden
för Malmö stads medlemskap i Segeåns Vattenråd och Segeå-projektet under 2022 blir 709 820
kr.
Miljöförvaltningens yttrande
Det är miljöförvaltningens bedömning och erfarenhet att arbetet inom vattenrådet och Segeåprojektet genomförs på ett effektivt och professionellt sätt. Anställd personal och upphandlade
konsulter har hög kompetens och en mycket god lokalkännedom.
Vad gäller den föreslagna avtalstiden på 12 år har miljöförvaltningen ingen invändning. En lång
planeringshorisont innebär stabila förutsättningar för organisationen. Det ger även bra förutsättningar i upphandlingssituationer samt vid ansökningar om externa projektmedel.
Vad gäller frågan om årlig budget ställer miljöförvaltningen sig positiv till en ökning till 3 miljoner kronor per år med start 2022. Förvaltningen anser att den beräknade avgiftsökningen för
Malmös del om ca 146 000 kr är försvarbar med tanke på mervärdet som detta medför till projektet. Det är avgörande för projektet och vattenrådet att kunna upprätthålla en hög kompetens
bland anställd personal och bland upphandlade konsulter.
Det bör även beaktas att medlemskapet i vattenrådet bedöms utgöra en besparing för Malmö
stad då kostnaderna för att utföra motsvarande arbete inom kommunen troligtvis skulle bli avsevärt mycket högre. De räkneexempel som lyfts fram i konsekvensbeskrivningarna bedöms vara
rimliga.
Mot ovanstående bakgrund är miljöförvaltningen positiv till ett fortsatt deltagande i Segeåns
Vattenråd och förordar att Malmö stad ställer sig positiv till de föreslagna grunderna i avtalet.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret delar i allt väsentligt miljöförvaltningens bedömning. Arbetet som bedrivits inom
vattenrådet och Segeå-projektet bedöms som mycket effektivt, både sett till miljömässiga och
ekonomiska perspektiv. I enlighet med miljöförvaltningens resonemang gällande den föreslagna
12-åriga avtalstiden ser stadskontoret att den tidsaspekten medför möjlighet till långsiktig planering och stabilitet till verksamheten, och ställer sig därför positivt till att sluta ett nytt avtal på 12
år. Vad gäller upprättat förslag till budget delar stadskontoret miljöförvaltningens bedömning att
ökningen till total budget om 3 miljoner kronor från och med 2022 är rimlig. Den medförda
avgiftsökningen för Malmö stads del (om ca 146 000 kronor) bedöms stå väl i proportion till de
mervärden som skapas inom projektet. Miljöförvaltningen bedömer också att medlemskapet
utgör en besparing för Malmö stad då kostnaderna för att utföra motsvarande arbete för kommunen ensam skulle bli avsevärt högre. Stadskontoret delar denna uppfattning. Stadskontoret
förordar mot bakgrund av detta att Malmö stad även fortsättningsvis bör delta i Segeå-projektet i
enlighet med det föreslagna samarbetsavtalet.
Stadskontoret har upprättat förslag till yttrande i enlighet med vad som anförts i ärendet.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
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Andreas Norbrant Stadsdirektör

