
 
 

Sammanställning av diskussionsfrågor och utvärdering från den del av förbundsträffen som handlade 

om MER, 2 februari 2016. 

Hur tycker ni MER ska utvecklas och vilka aktiviteter vill ni att MER genomför? 

 MER behöver sälja in sig hos politiker och tjänstemän i kommunerna. 

 Fler behöver förstå nyttan 

 Fortsätta med seminarier men göra dem intressantare för att få KS-politiker att delta 

 Intitiera konkreta vattenåtgärder anpassade för enskilda kommuner 

 Uppdatera vattenprojektbanken 

 Referensdatabas med goda exempel lättillgänglig på hemsidan 

 Fortsätta med seminarieserierna och det viktiga nätverksarbetet 

 Göra åtgärdsdatabasen mer lättillgänglig 

 Fortsätta söka externa medel 

 Viktigt att kunna visa upp goda exempel på lyckade åtgärder 

 Kommunala bolag behöver nås i större omfattning. 

 Priolista för åtgärder, vilka är mest kostnadseffektiva 

 Juridisk stöttning inom området dikning 

 Bättre verktyg vid tillsyn 

 Stöttning för samhällsplanering så att inte saker försämras i takt med att områden 

exploateras 

 Tryck på dagvatten 

 Kolla internationellt – hur gör man. Kunskapsbank. 

 Sälja in MER´s verksamhet hos tjänstemän och politiker. Det verkar som att få anväder sig av 

den kompetens som finns/ska finnas inom MER 

 Låt MER gå in och leda specifika projekt i kommunerna 

 Utveckla åtgärdsbanken genom att uppdatera den (skicka ut frågorna på nytt). 

 Seminarierna har en utbildande funktion – fortsätt med dem och upprepa vissa eftersom det 

är omsättning på människor. 

 Jobba parallellt med olika bidragsansökningar (och andra bidrag/medel, ex MERåt) 

 Motivera och medvetandegör kommunerna om behovet av vattenstrateg/ansvarig 

tjänsteman för övergripande vattenplanering. 

 Hemsidan för MER bör innehålla information om (1) aktuella och genomförda projekt hos 

medlemskommunerna, (2) Kontaktuppgifter till medlemmarna (uppdaterad så ofta som 

möjligt) och (3) ha en ”egen ingång” på hemsidan där man kan se sin egen kommun. 

 Temaförslag seminarier: Kretsloppsanpassade större kommunala och gemensamma 

avloppslösningar, erfarenhetsutbyte plus marknads- och teknikutveckling i fokus. 

 Nyttor och kostnadsberäkningar 

 Priolista – vilka åtgärder ger mest effekt. Lågt hängande frukter/rådighet 

 Juridiska problem – dikningsföretag etc, rådgivning. 

 Kunskapsbank – var ger en fosfordamm mest verkan, var ger en fiskväg mest nytta. 



 
 Synliggöra goda exempel och dela med de kommuner som behöver, samt stöd för att hamna 

på samma nivå. 

 

Vilket beslut vill ni utmana övriga Mälarkommuner att ta för att nå MKN för vatten 

 Att alla följer MKN fullt ut 

 Förbud mot fossildrivna båtar i Mälaren 

 Vattenskyddsområden i ytvattentäkter/hela Mälaren! 

 Samtliga Mälarkommuner ska ha grundlägande styrdokument och strategier för att nå MKN 

 Ställ krav på dagvattenhantering inom tätorter och industriområden. Kan bli ett föredöme för 

jordbruket. 

 Att skaffa kompetens inom vattenfrågor i kommunen eller i samverkan med andra 

kommuner. 

 Se till att alla kommuner har någon med i det övergripande samverkande ansvaret, 

vattensamordnare. 

 Anställa vattensamordnare eller vattenstrateg eller liknande. 

 

Utvärdering, ris och ros 

+ 

 Bra genomfört program 

 Bra att höra vilka åtgärder som är på G i andra kommuner. 

 Lagom nivå på info – Bra dragning av Mats Wallin 

 

- 

 Mer aktivt arbete för nätverkande 

 Något ostrukturerat ibland 

 

 

 


