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Bidrag för arbete med samverkan för verksamhetsåret 2022

Vattenrådet för Bohuskusten har lämnat in redovisning av sin verksamhet för 2021 
och ansökan om samverkansbidrag för 2022. Vattenmyndigheten godkänner 
årsredovisningen samt inkommen ansökan om bidrag. I och med godkännandet av 
årsredovisningen förlängs överenskommelsen mellan Vattenmyndigheten, ansvarig 
länsstyrelse och vattenrådet med ytterligare ett år. 

Vattenmyndigheten ger ett bidrag till vattenrådets arbete med lokal samverkan 
under 2022 på 54 400 kr, som utbetalas i och med detta beslut. 

Den totala summan för sökta samverkansbidrag för vattenråden 2022 överskrider 
budget. Detta får till följd att beslutat belopp blir mindre än det ni sökt för. 
Vattenmyndigheten vill uppmärksamma er på att samverkansbidraget troligen 
kommer att försvinna från och med 2023. Detta beror på att Vattenmyndighetens 
budget har förändrats på ett sätt som gör det svårt att fortsätta att dela ut bidraget. 
Ni bör därför se över vilka andra bidragsmöjligheter som kan vara aktuella för ert 
vattenråd. 

Överenskommelse mellan vattenrådet och Vattenmyndigheten
Vattenrådet åtar sig genom denna överenskommelse att efter årets utgång, dock 
senast den 15 april 2023, skicka en årsredovisning till Vattenmyndigheten och 
ansvarig länsstyrelse. Årsredovisningen ska innehålla en redogörelse över 
vattenrådets verksamhet med betoning på arbetet inom sitt geografiska 
ansvarsområde.  Rapporteringsmall kommer skickas ut i god tid innan den 15 april.  

Kommande årliga bidrag beror på Vattenmyndighetens framtida budget. Just nu ser 
det inte ut som att Vattenmyndigheten för Västerhavet kommer att kunna fortsätta 
att dela ut samverkansbidrag på det sätt som skett hittills. Vi ber er därför redan nu 
se över vilka andra bidragsmöjligheter ni ser för vattenrådet. 

Om så önskas kan endera parten säga upp denna överenskommelse. 
Uppsägningstiden är 3 månader.

Vad innebär det att vara ett vattenråd?
Att vara vattenråd innebär att vara ett lokalt samverkansorgan gentemot 
länsstyrelser och vattenmyndighet. Vattenrådets uppdrag är att bidra med 
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synpunkter och delta i diskussioner i arbetet med vattenförvaltningen, såsom 
kartläggning, 

framtagande av miljökvalitetsnormer, undantag, åtgärdsprogram, förvaltningsplan, 
övervakning och ekonomisk analys. Vattenrådet har även i uppdrag att ansvara för 
den lokala samverkan i avrinningsområdet samt att delta aktivt i de formella 
samråden. 

Det är Vattenmyndighetens uppfattning att vattenråden ska utgöra en öppen 
sammanslutning för alla berörda parter och intresserade och att protokoll ska finnas 
tillgängligt för alla att ta del av, antingen på vattenrådets hemsida eller via 
sekreterare eller motsvarande.

Länsstyrelsens och vattenmyndighetens roll
Ansvarig länsstyrelse och Vattenmyndigheten har som uppgift att ta fram underlag i 
form av kartor, förslag och informationsmaterial så att vattenrådet kan utföra sin 
roll i samverkansarbetet. 

Anmäl eventuella förändringar
Förändringar i vattenrådets organisation, stadgar eller medlemsförteckning eller 
annan förändring som på ett betydande vis påverkar vattenrådets arbete ska anmälas 
till Vattenmyndigheten och ansvarig länsstyrelse för en bedömning om 
förutsättningarna för ett vattenråd fortfarande uppfylls. 

I detta ärende har vattenvårdsdirektör Annika Ekvall beslutat. Föredragande har 
varit vattensamordnare Margreth Folcker.  

Annika Ekvall Margreth Folcker
Vattenvårdsdirektör Föredragande

Detta beslut har fattats digitalt varför signatur saknas. 

Till: Projektadministratör för utbetalning: 

54 400 kr utbetalas till BG 701-5647, orgnr 802455-6410


