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Vattenrådets verksamhet 2016
Bakgrund
Tidans Vattenförbund är sedan 2007 även vattenråd inom Tidans och Friaåns avrinningsområden. Vattenförbundet och Vattenrådet har en gemensam styrelse vilka under 2011 arbetat fram en grundidé om hur vattenrådet bör arbeta. Denna har presenterats på Tidans Vattenvårdsförbund i april 2011.

Vattenrådets roller
Vattenrådet har följande roller:
1. En samordningsroll för att öka samsynen, fånga upp idéer och intressanta
projekt samt öka samverkan mellan kommunerna.
2. En informations- och utbildningsroll för att öka kunskapen hos olika aktörer,
t.ex. genom träffar, hålla hemsidan levande och ha kontakt med andra vattenråd m.m.
3. En bevakningsroll där vattenrådet dels självt svarar på remisser i vattenförvaltningsfrågor, dels uppmuntrar till samordning av remissvar samt arbetar
nära Vattenmyndigheten vid utformning av åtgärdsprogram.
4. En initiativtagande roll där vattenrådet förmedlar och förankrar projektidéer
samt stödjer eller driver projekt.

Verksamhet 2016
För 2016 ska verksamheten ha följande innehåll fördelat på de olika rollerna.
1. Samordningsroll
Vattenrådet ska anordna en träff för medlemskommunerna när kring åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen 2016-2021 när åtgärdsprogrammet är beslutat och till-
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gängligt. Preliminärt är detta möjligt till hösten. Mötet syftar till att presentera åtgärdsprogrammet samt ge möjlighet att diskutera kommunernas ansvar och vilka
samverkansmöjligheter som finns.
2. Informationsroll
Tidans Vattenförbunds hemsida ska uppdateras och kompletteras med information
om vattenrådet.
3. Bevakningsroll
Vattenrådet ska bevaka hur det går med våtmarker i Valstadsbäcken då det nu åter är
möjligt att söka investeringsstöd för våtmarker.
4. Initiativtagande roll
Tidans Vattenförbund ska ta fram en miljöplan för det förebyggande underhållsarbetet. I samband med detta avser vattenrådet att arbeta med att försöka hitta lägen för
demonstrationsprojekt där åtgärder kan visas upp och effekterna av dem utvärderas.
Vattenrådet ska fortsätta dialogen med Töreboda kommun angående förbättring av
vattenkvaliteten i Friaån. Det finns t.ex. ett möjligt våtmarksläge nedströms Töreboda reningsverk vilket tidigare diskuterats.

Resurser och finansiering
Tidans Vattenförbund har avtalat med Hushållningssällskapet Skaraborg om hjälp
med projektstöd till en kostnad av 800 kronor/timma. För 2016 förväntas Vattenmyndigheten bidra med 80 000 kronor. Därtill finns ett överskott från tidigare år på c:a
30 000 kronor. För projektstöd budgeteras 70 000 kronor för 2016 vilket motsvarar
80 timmar. Resterande medel täcker styrelsens kostnader för arbete i vattenrådet, administration, resor och övriga kostnader.

