
 
 

 
  

 
 

Inbjudan 
Seminariedag fö r pölitiker öch chefer  
öm kömmunal vattenplanering  
- Va stera s den 12 april 2013 

- Vilka politiska beslut behövs för att din kommun ska kunna uppfylla vattendirektivet 

och miljömålen? 

- Måste  alla kommuner ta fram en vattenplan? 

- Vilka erfarenheter av vattenplanering finns i andra kommuner? 

Mälarens vattenvårdsförbund har tagit initiativ till projektet Mälaren – en sjö för miljoner och 

arrangerar tillsammans med Mälardalsrådet och Vattenmyndigheten under 2013 fem 

seminariedagar om kommunernas arbete med vattenmiljö, vattenplanering och 

vattenförvaltning. 

Den första seminariedagen genomfördes i Eskilstuna den 20 februari med ca 70 deltagare, 

mestadels kommuntjänstemän. Temat var Kommunal Vattenplanering och dagen innehöll 

både kommunexempel och erfarenhetsutbyte. Läs dokumentation på Mälarens 

vattenvårdsförbunds hemsida. 

Nu arrangeras seminariedag 2 som riktar sig till tjänstemän, chefer och förtroendevalda i 

kommuner och andra organisationer i Mälardalsregionen. Vi har särskilt bjudit in 

kommunpolitiker som föreläsare och ser gärna att olika delar i kommunerna kommer till 

seminariet. Målet är att skapa mötesplatser, erfarenhetsutbyte och diskussion mellan 

kommunerna och att ge exempel på hur man kan arbeta med vattenplanering. 

På eftermiddagen kommer en fördjupning i form av gruppdiskussioner ske med fokus på hur 

vattenarbetet förankras och kommuniceras inom kommunen och i vilka frågor som fortsatt 

erfarenhetsutbyte behövs. 

Seminariet är kostnadsfritt.  

Var?  Västerås – Aros congress center 

Anmälan - Anmäl dig via epost till anmalan@ecoloop.se senast 5 april. Skriv: ”Seminariedag 

12 april” i ämnesraden. Ange namn, organisation, samt ev. önskemål om specialkost. 

Kontakt – Frågor kan ställas till susanna.vesterberg@lansstyrelsen.se 021-19 51 68 eller 
mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 0051 Se också www.malaren.org 
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Prögram Va stera s 12 april 2013 

Tid Rubrik Talare 
9.00 -  9.30 Kaffe och incheckning  

9.30 – 9.50 Välkomna till Västerås och Västmanlands län 
 

Staffan Jansson, Västerås stad 
och ordförande i Mälarens 
vattenvårdsförbunds styrelse 

 Om seminarieserien  
Hur mår Mälaren? 
Projektet ”Mälaren en sjö för miljoner” 
 

Mats Johansson, Ecoloop  
Susanna Vesterberg,  
Mälarens Vattenvårdsförbund 

9.50 - 10.10 Vad innebär Vattendirektivet för kommunerna? 
 

Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i 
Uppsala län 

10.00 - 10.20  Varför behöver Västerås en Vattenplan? 
 

Carin Lidman, ordf i tekniska 
nämnden och David Liderfelt 
Västerås stad 

10.20 – 11.00 
 

Vattenplanering i Upplands Väsby  
- ett långsiktigt arbete 

Johan Magnusson, kommunalråd  
Upplands Väsby kommun 

10.40 - 11.00 Vattenplan för strategisk vattenplanering Jan Franzén, kommunekolog 
Sigtuna kommun  
 

11.10 – 12.10 Diskussion 
- Var ska de politiska besluten om 
Vattenplanering tas i kommunen? 
- Vilka politiska beslut behövs för att kommunen 
ska starta åtgärdsarbetet? 
- Måste  alla kommuner ta fram en vattenplan? 
 

 
 
 

12.10 Sammanfattning Susanna Vesterberg och Mats 
Johansson 

12.15 - 13.15 Lunch  

13.15 - 13.20 Introduktion till eftermiddagens diskussionspass 
 

Susanna Vesterberg och Mats 
Johansson 
 

13.20 - 14.30 Diskussionsfrågor 
- I vilka frågor finns behov av ökat 
erfarenhetsutbyte och nätverkande? 
- I vilka frågor behöver kommunerna stöd?  
- Hur ska vi få igång åtgärder så fort som 
möjligt? 
 

Diskussion i grupper 

14.30 – 14.45 Sammanfattning och information  
om kommande seminariedagar om Jordbruk, 
Dagvatten och VA  

Susanna Vesterberg och Mats 
Johansson 

14.45 -  Nätverksfika och fortsatt diskussion för de som 
vill  

Utifrån intresseområden / 
specifika frågor 

 

 


