
Mälaren – en sjö för miljoner

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) är det projekt som har till 
syfte att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete 
för att säkra vattenresurserna i Mälaren. 



MER 2019 

• Utbildningsmaterial ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”
• Workshops och seminarium med fokus Dagvatten
• Kartläggning kommunernas behov
• Projektutveckling

• När?
• För vem?



Karta 



Kommunens roll i vattenförvaltningen

• Det finns behov av att kunna belysa och förklara kommunernas 
skyldigheter, ansvar och möjligheter i genomförandet av 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. För de som är berörda 
av vattenförvaltningen i sitt arbete men inte har det som 
huvudsyssla samt politiker

• Besöka KS?



Utbildningsmaterialet 

• Anpassningsbar powerpoint
• Kommunernas 8 åtgärder samt argumentation för att prioritera 

vattenplanering

• Bilder
• Animation
• Trycksak



Exempel från åtgärdsprogrammet





Viktigt med pedagogiska bilder/berättelse



Exempel på animation från illustratören



Exempel från handboken



Planering

Vattenmyndigheten 
(kansli och nationellt)

Länsstyrelsen
Tjänstemannagruppen

Arbetsgrupp
Illustratör

SKL

Arbetar fram 
utkast
2018

•Styrelsen MVVF
•Tjänstemannagrupp 

MER
•Vattenmyndighetens 

kansli
•Arbetsgrupp
•Arbetar med 

illustratör

Utkast för 
kommentarer
Jan-feb 2019

Alla KS mars-juni
VEM: Vattenstrateg 

från kommunen, 
pedagog, MER/MVVF, 
någon från styrelsen 

MVVF?

Genomföra 
utbildning

Fr.o.m. mars 
2019



Tema Dagvatten

• Planerat
• Genomförs jan-maj 2019



29/1 Seminarium Västerås



Preliminärt upplägg sem



Workshops Dagvatten
Nr Tema workshop Medverkande kommuner

1 Framtagande av dagvattenplan/policy/strategi
Syfte att ge kommuner som är tidigt i processen tips och råd. I workshopen kommer det vara en 
eller flera deltagare från en kommun/kommuner som är färdig med sitt arbete samt en 
expert/”moderator”. Genom det nya nätverket som skapas på workshopen kan kommunerna 
(potentiellt) även få stöd i det fortsatta arbetet.

14 januari i Hallstahammar. 

Hallstahammar, Smedjebacken, Fagersta/Norberg, 
Köping

Sundbyberg medverkar och berättar om sin erfarenhet
2 Dagvattenhantering i befintliga områden. 

Syfte att ge exempel på hur man kan prioritera och göra åtgärder i befintliga områden.
Kommuner som har genomfört lyckade åtgärder träffar kommuner som planerar/har behov av 
åtgärder i befintliga områden tillsammans med en expert/”moderator”.

Mars 2019 

Täby, Uppsala, Västerås

3 Ansvarsfördelning; inom kommunen respektive mellan kommunen och fastighetsägare. 
Organisatoriska frågor. Syfte att få förslag på hur man kan göra och information om vad som 
gäller rent juridiskt (finns utbildningsbehov). Exempel från kommun med goda erfarenheter av 
organisationsfrågor.

Februari 2019 

Stockholm, Sollentuna,  Enköping, Sala 

4 Åtgärder för dagvattenhantering inom och utanför planområdet. 
Kort introduktion om dagvattenhantering och yteffektiva anläggningar inom kvartersmark samt 
exempel på hur man juridiskt kan lösa dagvattenhantering utanför planområdet. Därefter 
fältbesök.  

April 2019

Upplands Väsby, Heby, Östhammar, Håbo (Västerås vill 
med på fältbesök) Ev 2 st workshops!

5 Tillsyn (och ev. provtagning) av dagvattenanläggningar. 
Görs som kurs/fältvandring i samarbete med VA-guiden.  Kort introduktion om juridik och 
utmaningar och metoder för tillsyn. Målgruppen är främst miljöinspektörer i kommuner.

Ingen detta som förstahandsval

(ej inplacerade är Södertälje, Upplands-Bro, Sundbyberg)



Kartläggning kommunernas behov

Inventera behov inför MER:s framtida arbete

Telefonintervjuer 12 kommuner (kommuner ej med i Rich Waters)

5 genomförda, resten i januari 2019

Sammanställning februari 2019 som bas för verksamhetsplanering 
(juli-dec 2019)



Exempel på resultat, vad efterfrågas?

Kontakt!

Mötesplats (Webbinarium?)

Studiebesök

Strukturkalkning/Samverkan jordbrukare/Samverkan över 
kommungränserna/ Finansiering över kommungränser



Projektutveckling

Beror på Kartläggning behov

Intervjuer sammanställning klar januari 2019      planering för 
resten av 2019 klar i februari

Utbildning/workshops kring medel, söka finansiering



MER 2019
2018 2019

Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Dagvatten
Planering
Seminarium
Workshops
Rapport
Ev fortsättning?
Kommunernas roll i 
vattenförvaltningen
Process utveckling av 
utkast
Färdigställa material
Utföra utbildning
Utvärdering, hur 
använda materialet
Kartläggning
Rundringning intervju
Färdigställa rapport
Runda prioriteringar
Satsningar?
Projektutveckling 
Prioriteringar kartläggning
Workshops projekt och 
finansiering



Frågor?
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