
 
 

 
  

 
 

Inbjudan  
Seminariedag om kommunal vattenplanering  
- Eskilstuna den 20 februari 2013 

- Hur ska din kommun planera för att uppfylla vattendirektivet och miljömålen? 

- Vill du veta hur andra kommuner arbetar, knyta nya kontakter och utbyta 

erfarenheter?  

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

vilket man tillsammans med Mälardalsrådet och Vattenmyndigheten arrangerar en serie 

seminarier om Vattenmiljö, Vattenplanering och Vattenförvaltning på kommunal nivå.  

Nu arrangeras den första seminariedagen med fokus på hur vattenplanering ska 

genomföras. Programmet innehåller föredrag från kommuner och regionala myndigheter 

samt senaste nytt från projektet Mälaren - en sjö för miljoner. Stort utrymme ges för 

erfarenhetsutbyte och diskussioner hur arbetet kan startas och vilka framgångsfaktorer som 

finns för förankring i kommunpolitik och kommunledning.  

Seminariet är det första i en serie av fem under 2013 med målet att skapa mötesplatser och 

erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.  

Målgrupp är alla som arbetar med vatten, planering, VA, eller miljö på kommun, alla 

vattenintresserade politiker samt alla engagerade organisationer som arbetar med 

vattenmiljö.  

Seminariet är kostnadsfritt.  

Var?  - Fullmäktigesalen, Eskilstuna stadshus, Alva Myrdals Gata 1 

Anmälan - Anmäl dig via epost till anmalan@ecoloop.se Skriv: ”Seminariedag 20 februari” 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 

 

Observera – ett liknande seminarium genomförs den 28 februari i Eskilstuna 

Målgruppen för seminariet den 28 februari är i första hand tjänstemän och förtroendevalda i Eskilstuna 

kommun samt utvalda grannkommuner och regionala aktörer.  

Syftet med detta halvdags-seminarie är att kommunicera och diskutera Eskilstunas arbete med 

Vattenplan och gå på djupet med dess planerade genomförande.  

Kontaktperson för detta seminarium är Lars-Erik Dahlin, epost: lars-erik.dahlin@eskilstuna.se 
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Program Eskilstuna 20 februari 2013 

Tid Rubrik Talare 
9.00 -  9.30 Kaffe och incheckning  

9.30 – 9.50 Välkomna till Eskilstuna 
 
Projektet Mälaren en sjö för miljoner  

Lars-Erik Dahlin,  
Eskilstuna kommun  
Susanna Vesterberg,  
Mälarens Vattenvårdsförbund  

9.50 – 10.00 Vad menar vi med Vattenplanering?   
 

Mats Johansson, Ecoloop 

10.00 – 10.30  Vi tar fram en ny Vattenplan 
- Frågor och diskussion 
 

Lars-Erik Dahlin och  
Anne Thorén WSP 

10.30 – 11.00 
 

Vattenplanering – nästa steg för oss? 
 - Frågor och diskussion 
 

Gunnar Larsson och Gunilla 
Elander, Sala kommun 

11.10 - 11.30 Vilka är de prioriterade frågorna kopplade till 
vattenplanering i din kommun? 
 

Diskussion i grupper 

11.30– 11.45 Vattenförvaltningen, Åtgärdsprogrammen och 
Vattenplanering - Vad gör Vattenmyndigheten?  

Mats Wallin, 
Vattenmyndigheten för Norra 
Östersjöns vattendistrikt  

11.45– 12.00 Vattenplanering - Länsstyrelsen har många 
roller 

Ej bekräftad 
 

 

12.00 - 12.15 Reflektioner från förmiddagen   Susanna Vesterberg och Mats 
Johansson 

12.15 - 13.15 Lunch  

13.15 - 13.30 Om de planerade seminariedagarna under 2013  Susanna Vesterberg och Mats 
Johansson 
 

13.30 - 14.15 - Vilket behov av stöd har kommunerna? 
- Vad ska seminarieserien inriktas på?  
- I vilka frågor finns behov av ökat 
erfarenhetsutbyte och nätverkande? 
 

Diskussion i grupper 

14.15 – 14.30 Fikapaus  

14.30– 15.15  - Vilka framgångsfaktorer finns för att förankra 
arbetet i kommunledningen? 
- Vilka frågor ska lyftas till politiker på  
seminarie 2 i april? 
 

Gemensam diskussion 

15.15 – 15.30 Sammanfattning och information  
om fortsatt arbete 
 

Susanna Vesterberg och Mats 
Johansson 

 


