Ansökning- värdskap för Vattenstämman
Om Vattenstämman
• Vattenstämman anordnas i maj varje år.
• Det är en mötesplats och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.
• Vattenstämman hade 2018 över 700 delegater med en kompetensbredd från hela VA industrin.
• 40-tal utställare
Vill din kommun stå värd för Vattenstämman
• Ansökan sker hos Svenskt Vatten.
• Ansökan ska vara inskickad i senast i mitten av mars tre år före önskat år för värdskap, samt
uppfylla kriterier enligt följande:
• En ansökan om värdskap ska vara förankrad i kommunledningen. Vattenstämman måste vara
hela värdkommunens angelägenhet. Ett bra sätt att dokumentera att förankring skett är att
ansökan är underskriven av kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande.
• Tillgänglighet till destinationen och närhet på plats är viktigt. Goda förbindelser med tåg. och
flyg. Lätta förflyttningar mellan hotellen, kongressanläggningen och middagslokalen.
• Hållbarhetsfrågan är viktig. Miljöcertifierad och kranmärkt anläggning och hotell. Kranmärkt
kommun och VA Organistion där ett aktivt miljötänkt genomsyrar arbete.
Program
•

Mötesdatum: 2: a / 3:e veckan i maj, tisdag-onsdag alternativt onsdag-torsdag.

•

Dag 0: ca 7 Förmöten, inflyttning utställning, studiebesök, välkomstmingel på kvällen.

•

Dag 1: Plenarsession, 4 parallellsessioner, sittande lunch för samtliga deltagare, servering av
kaffepauser i utställning, bankettmiddag.

•

Dag 2: 4 parallellsessioner sittande lunch för samtliga deltagare, servering av kaffepauser i
utställning, avslutning i plenarsession.

Rumskapacitet
•
•
•
•
•

Kongress eller konferensanläggning med samtliga möteslokaler under samma tak.
Kongresshall som kan ta minst 800 personer i plenum.
Tre möteslokaler utöver kongresshall för 200-300 personer/lokal i parallella seminarier.
7 lokaler i storlek från cirka 10-30 personer i styrelsebord/U-bord.
Mindre lokaler dag 0 (måndagen) för ca 7 st kommittémöten.
Möjlighet för lunch, sittande alternativt stående mingellunch.

Utställning
• Minimum 900 kvm sammanhängande utställningsyta, i anslutning till möteslokaler.
• 40-50 utställare (5-6 kvm/utställaryta).
• Möjlighet till förtäring i utställningsområdet (om möjligt luncher, obligatorisk förmiddagskaffe/eftermiddagskaffe).
• Inflyttning för utställarna dag 0
• Monterservice (hjälp för uppmärkande av platser, in-/utrigg, extra beställningar för utställare
etc.)

Hotellkapacitet
•

Minimum 600 rum. Centralt belägna hotell. Gångavstånd till kongressanläggning och
middagslokalen.

Bankettmiddag
• Lokal för bankettmiddag med plats för scen och underhållning för minimum 800 personer.
Värdkommunens operativa och ekonomiskansvar
• Studiebesök (dag 0). Får gärna innehålla branschnyheter.
• Välkomstmingel (dag 0).
Värdkommunen arrangerar ett välkomstmingel kvällen innan Vattenstämman.
Detta sker på värdkommunens bekostnad.
Lokal, dryck och förtäring för minst 500 personer.
Gärna en annan lokal än kongressanläggning samt Vattenstämmans bankettmiddag.
• Värdar/värdinnor vid seminarier båda Vattenstämmodagarna (mikrofonbärare, dela ut
talarpresenter mm om möjligt via lokal värdinneförmedling med helhetsansvar för
bemanning.)
• Värdkommunen står för en lunch för samtliga deltagare under en av Vattenstämmodagarna
(faktureras värdkommunen)
• Talarpresenter (ca 100 st) Värdkommun donerar pengar till ett valfritt vattenprojekt som lyfts
på olika sätt under Vattenstämman.
• En VA organisation med kranmärkt kommun.
Ansökningsprocess
• Ansökan, utifrån kriterier ovan, skickas till Svenskt Vatten.
• På efterfrågan från Svenskt Vatten bjuder ansökande värdkommun in till en site inspection för
projektledare från Svenskt Vatten och medföljande projektledare från Svenskt Vattens
kongressarrangör.
Site inspection ska innehålla: besök på kongressanläggning, visning av möteslokaler, lokal för
bankettmiddag, lokal för mingel och hotell. Om möjligt med estimerade kostnader för lokaler,
förtäring.
•
•

Ansökan ska vara godkänd av Svenskt Vatten senast i mitten av maj tre år före önskat år för
värdskap. Beslut lämnas efter styrelsemötet i juni samma år.
Då Vattenstämman har en ambition att växa är ovan antal med reservation för ändringar och
detta bör ansökande kommun säkerställa med ansvarig projektledare på Svenskt Vatten innan
processen påbörjas.

