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Ansöka och vara värdkommun för Vattenstämman
Kommuner som är intresserade av att vara värd för Vattenstämman har möjlighet att
ansöka om detta till Svenskt Vatten. Ansökan ska vara inskickad senast i mitten av maj
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.
Att värdkommunen har spännande studiebesök och/eller relevanta
”branschnyheter” att visa upp.
Se över geografiskt läge och storlek på kommun så det blir en bra spridning över
årens lopp.
Praktiska förutsättningar för att kunna hålla Vattenstämman:
o Kongressanläggning som kan ta minst 650 personer i plenum, samt har
två mötelokaler som kan ta 150-300 i parallella seminarier.
o Hotellkapacitet minst 500 rum
o Bokningsbara lokaler och logi under lämpliga datum. 2:a / 3:e veckan i
maj, tisdag-onsdag alternativt onsdag-torsdag.
o Gärna bra läge i staden så man lätt kan ta sig mellan hotellen,
kongressanläggningen och middagslokalen.
o Goda förbindelser med tåg och flyg – tillgänglighet med
kommunikationer.
o Om möjligt miljöcertifierad anläggning och hotell.

Värdkommunen står för en lunch för samtliga deltagare under en av
Vattenstämmodagarna och presenter till de föredragshållare som Svenskt Vatten
ansvarar för under Vattenstämman (gärna något med lokal anknytning), samt för
studiebesök och ev golftävling. Värdkommunen kan ta initiativ till att arrangera ett
välkomstmingel kvällen innan Vattenstämman. Detta sker då på värdkommunens
bekostnad. Värdkommunen ställer även upp med personal som agerar värdar/värdinnor
vid seminarier båda Vattenstämmodagarna (mikrofonbärare, dela ut talarpresenter mm).

Svenskt Vatten företräder de kommunala vattentjänsterna i Sverige och vårt budskap är Friskt vatten, rena sjöar och hav.
Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från fler än 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed
Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsorganisationer. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänsterna inom
den europeiska vattenbolagsorganisationen Eureau, som företräder fler än 400 miljoner kunder.
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