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Samarbetsavtal 2022-2031
Sydväståprojektet
Detta samarbetsavtal utgör en förutsättning för ett målinriktat och effektivt åtgärdsbaserat
samarbete mellan kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup gällande vatten- och
landskapsvård inom sydvästra Skånes avrinningsområden på Söderslätt. Syftet med avtalet är
att kunna arbeta gemensamt med åtgärder, knutna till vatten, inom vattendragens
avrinningsområden utan att hindras av administrativa gränser. Avtalet ska ge förutsättningar för
ett organiserat åtgärdsarbete tillsammans med markägare präglat av stabilitet och kontinuitet
över avtalstiden. Sydväståprojektet ingår som en del av verksamheten för Sydvästra Skånes
Vattenråd.

Parter
Detta samarbetsavtal för Sydväståprojektet ingås mellan kommunerna:
Vellinge (212000-1033)
Trelleborg (212000-1199)
Skurup (212000-1082)

Bakgrund
Kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup utredde under hösten 2011 förutsättningarna för
att bilda ett vattenråd för sydvästra Skåne. I oktober 2013 bildades den ideella föreningen
Sydvästra Skånes Vattenråd.
Sydvästra Skånes Vattenråd har sedan januari 2015 ett gemensamt miljöövervakningsprogram
och tog under 2015 fram en plan för vattenvårdsarbete. Syftet med planen är att nå bättre
ekologisk och kemisk status i sydvästra Skånes vattendrag i enlighet med EU:s vattendirektiv.
Planen som visade hur ett åtgärdsbaserat samarbete kan fungera organisatoriskt och
genomföras effektivt låg till grund för det samarbetsavtal som de tre kommunerna tecknade för
perioden 2017-2021, kallat Sydväståprojektet.
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Sydväståprojektet
Målsättningarna för ett åtgärdsarbete inom Sydvästra Skånes Vattenråd har sin utgångspunkt i
åtgärdsbehov, miljömål och vattendirektiv samt i de finansieringsmöjligheter som finns. I
fortsättningen i samarbetsavtalet benämns åtgärdsarbetet inom sydvästra Skånes
avrinningsområde som Sydväståprojektet.
Innehåll och målsättningar för Sydväståprojektet ska fungera flexibelt för att kunna anpassas till
förändrade förutsättningar, ny information och kunskap, nya riktlinjer från myndigheter och
andra instanser. Åtgärder i Sydväståprojektet ska genomföras i samverkan och samarbete
genom dialog med och delaktighet från markägare.
Sydväståprojektet syftar till att arbeta med åtgärder för ytvattenrelaterade miljöproblem i
sydvästra Skånes avrinningsområde, genom att:






genomföra åtgärder som minskar transporter av övergödande ämnen till Östersjön och
Öresund
genomföra åtgärder som ökar landskapets vattenhållande förmåga och som hanterar
översvämningsproblematik t ex vattenavledning och flödesdämpning
arbeta för att målet god status uppnås
arbeta för att öka den biologiska mångfalden med anknytning till vatten
arbeta för att öka arealen av vattennära rekreationsområden.

Avtalstid
1. Avtalstiden är 10 år, från år 2022 till och med 2031, med start 1 januari 2022.
Avtalstiden kan förlängas om det vid avtalstidens slut bedöms att det finns behov av
fortsatta samordnade åtgärdsinsatser. Förlängning sker genom nytt avtal.
2. Före avtalstidens slut år 2031 ska åtgärdsarbetet utvärderas.
3. Uppsägning av avtal får endast ske om effekten av handlingsprogrammet under åren
markant avviker från vad som kunnat förväntas, eller om de finansiella förutsättningarna
avsevärt ändras.
4. Vid eventuella förhandlingar om uppsägning av avtal ska frågan om de ekonomiska
villkoren för utträdande part behandlas, liksom fortsatt samarbete mellan de
återstående kommunerna.
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Finansiering
Kommunal finansiering
Den kommunala finansieringen utgör den ekonomiska basen för Sydväståprojektet. Behovet av
medel årligen beräknas uppgå till 2 000 000 kronor. Principen för kostnadsfördelningen är
70/30 baserat på areal/befolkning, vilket är densamma som fördelningen av kommunernas
årliga avgift till vattenrådet.
Var och en av de avtalsslutande kommunerna förbinder sig att varje år under avtalstiden anslå
medel enligt följande (2022 års prisnivå):

Kommun

Kostnadsfördelning %

Anslag per år kronor

Vellinge
Trelleborg
Skurup

25 %
50 %
25 %
100 %

500 000 kronor
1 000 000 kronor
500 000 kronor
2 000 000 kronor

Observera att kostnaden för huvudmedlemmarna för Sydväståprojektet ska årligen justeras
enligt producentprisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp SPIN 2015. Kvartal 1995 K1 –
2017 K2. Variabel 70. Kvartal 4 år 2021 utgör basår.

Extern finansiering
Den kommunala basfinansieringen för Sydväståprojektet ska så långt möjligt växlas upp med
externa medel. Uteblivna externa medel innebär att åtgärdsarbetet får anpassas till den
kommunala basfinansieringen.

Förvaltning av medel mm
1. Den summa respektive kommun ska anslå enligt detta avtal ska erläggas vid årets början
efter avisering av Sydvästra Skånes Vattenråd.
2. Medlen är reserverade för arbetet med Sydväståprojektet. Sydvästra Skånes Vattenråd
ska årligen kunna lämna särskild ekonomisk redovisning för åtgärdsarbetets ekonomi.
3. Sydväståprojektets verksamhet hanteras i en särskild budget inom Sydvästra Skånes
Vattenråd genom Trelleborgs kommun.
4. Gemensamma medel förvaltas av Sydvästra Skånes Vattenråd genom Trelleborgs
kommun, vilket regleras i Huvudmannaavtal.
5. Sydvästra Skånes Vattenråd eller den föreningen uppdragit att utföra arbetet, äger rätt
att ta ut en årlig ersättning för det arbete som lagts ner på medelsförvaltning och
bokföring. Även faktiska kostnader för revision får tas ut.
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6. Den kommun som tar på sig projektledning har rätt att ta ut ersättning för nedlagt
kommungemensamt arbete, porto, kopieringskostnader, etc.
7. Samarbetsavtalet förutsätter att varje deltagande kommun har eller skaffar sig
försäkringar som täcker skador som kan uppkomma i samband med åtgärder som
genomförs inom Sydväståprojektet.

Organisation och genomförande
1. Genomförande av Sydväståprojektet sker i regi av Sydvästra Skånes Vattenråd.
2. Arbetet styrs genom vattenrådets ledningsgrupp för Sydväståprojektet, vilken
företrädesvis består av styrelsen för Sydvästra Skånes Vattenråd. I ledningsgruppen ska
det finnas plats för en ledamot från var och en av de avtalsslutande kommunerna.
Ordförande i ledningsgruppen är tillika ordförande i styrelsen. Ledningsgruppen kan
även knyta andra till gruppen, tillfälligt eller permanent.
3. Uppgiften för ledningsgruppen för Sydväståprojektet är att genomföra åtgärderna i
enlighet med handlingsprogrammet.
4. Ledningsgruppen för Sydväståprojektet kan knyta till sig en arbetsgrupp, handla upp
konsulthjälp eller genom kommunerna anställa personal, för att hantera den fortlöpande
projektadministrationen och för genomförande av det praktiska åtgärdsarbetet.
5. Projektledning uppdras åt en kommun.
6. Upplåtelseavtal, som sluts med markägare/arrendator för genomförande av åtgärder
inom Sydväståprojektet, tecknas med den kommun där anläggningen ligger.
7. Varje kommun ansvarar för upphandling av entreprenad och tecknande av avtal som
berör respektive geografiska åtgärdsområde. Projektledningen för Sydväståprojektet tar
fram underlag och teknisk beskrivning av entreprenadupphandlingen.
8. Samarbetsavtalet innebär inga kommungemensamma åtaganden efter avtalstiden.
Åtgärdsprojekten i Sydväståprojektet är en miljöinvestering som görs under en
begränsad tid. Eventuella krav på anläggningarna från dikningsföretag eller från
vattenrättsliga utgångspunkter åvilar respektive kommun att hantera.
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Underskrifter
Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Kommun

Datum

Firmatecknare

Namnförtydligande

Vellinge

…………….

..................................................

………………………………....

…………….

…………………………………....

………………………………....

…………….

..................................................

………………………………....

…………….

…………………………………...

………………………………....

…………….

…………………………………...

……………………………….....

……………..

…………………………………...

……………………………….....

Trelleborg

Skurup
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