
 
Bilaga 5 

 

Avsändare Kontakt VD:    Kontakt ordförande:  

Fyrisåns vattenförbund  e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se e-post: bengtfladvad@gmail.com 

c/o Uppsala kommun  tfn: 018-727 47 09 

Stadshusgatan 2  mobil: 072-581 95 98   mobil: 076-39 39 899 

753 21 Uppsala        
www.fyrisan.se 

  

Principer för förbundets medfinansiering av projekt  

Bakgrund 

Förbundsstämman 2017 beslutade att inrätta en ny verksamhetsgren – Vattenförvaltning. Detta efter en framstäl-

lan från styrelsen.  

I framställan framgår att den nya verksamhetsgrenen ska hantera frågor som rör vattendirektivet dvs. syftet med 

verksamhetsgrenen är att bidra till att uppnå god status i sjöar och vattendrag. Det kan till exempel röra sig om 

att åtgärda vandringshinder, anlägga kalkfilterdiken och fosfordammar samt strukturkalka, för att minska nä-

ringsläckaget från jordbruksmark, restaurera sjöar som har betydelse för vattenföringen i Fyrisån med dess bi-

flöden mm.  

Vidare framgår av framställan att det finns möjlighet till extern finansiering av åtgärder inom området, och sty-

relsen vill att förbundet aktivt initierar projekt och söker finansiering. Förbundet bör också hjälpa medlemmar 

(enskilda eller i grupp) att ansöka om och administrera externa medel. Det skulle underlätta för förbundets med-

lemmar att vara en aktiv del av vattenförvaltningen. Vissa bidrag är även lättare att få om projektet är lite mer 

omfattande och berör flera parter.  

Utgångspunkten i framställan är att det finns möjlighet till extern finansiering av projekt. Det ska alltså inte leda 

till en höjning av förbunds- eller verksamhetsavgifter.  

Det är dock inte alltid möjligt att få 100 % finansiering och ibland krävs att sökanden medfinansierar till en viss 

del för att få bidraget. Förbundet har sedan 2015 ett upparbetat ett kapital. Styrelsen föreslog stämman att detta 

kapital används inom den nya verksamhetsgrenen vid tillfällen då det inte finns möjlighet till full finansiering 

via externa medel. Vissa åtgärder kan kopplas till befintliga verksamhetsgrenar och även medel inom dessa kan 

användas när utrymme finns.  

Stämman beslutade att inrätta en ny verksamhetsgren i enlighet med framställan från styrelsen samt att uppar-

betat kapital används för egenfinansiering av åtgärder. 

Nuläge 

Förbundet har sedan stämmans beslut 2017 genomfört flera projekt och flera projekt är pågående eller plane-

rade. Förfrågningar kommer även från andra aktörer om förbundets deltagande i projekt.   

Styrelsen har på en tidigare stämma presenterat principer för på vilket sätt förbundet deltar i och medfinansierar 

projekt. En revidering av tidigare antagna principer har beslutats i styrelsen och kommuniceras på nästkom-

mande stämma (se nedan). 

 

Principer 

1. Förbundet deltar i projekt som styrelsen bedömer ligger i linje med syftet med förbundets verksamhet inklu-

sive den nya verksamhetsgrenen enligt framställan på stämman 2017 (se ovan). 

2. Projekt kan initieras av förbundet eller av annan aktör. I det senare fallet ska förbundet vara en aktiv part i 

ett tidigt skede av projektet, dvs. innan projektplan och budget fastställs och medel om externa medel an-

söks. 

3. Förbundet kan medfinansiera projekt med upp till 20 % av totalkostnaden. Detta kan göras både i form av 

arbetstid och pengar. Medel tas av tidigare upparbetat kapital. 

4. Samtliga medfinansieringar beslutas av styrelsen. I brådskande fall kan beslut tas av presidiet och rapporte-

ras till styrelsen på nästkommande styrelsemöte. 
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