MER 2020, projektutveckling LIFE IP Rich Waters
• Intervjustudien av kommunerna i MER från hösten 2019 blir underlag för fortsättning i
projektutvecklingen inom LIFE IP. Utifrån detta utformas fortsatta utbildningar och workshops för
kommunerna under 2020.
• Kurs/workshop i ansökningar projektutveckling med kommunerna.
• Under 2019-20 kommer Sagån vara fokus för projektutveckling. Förbundet är med i ett MISTRAprojekt om miljökommunikation, inom detta kommer pilotområdet att utvärderas och det kommer
skapas idéer till nya projektansökningar. Det kommer även ske projektutveckling inom området
konnektivitet i samverkan med temaledaren inom LIFE IP.
• Inom C4/LIFE IP fortsätta med klimat i fokus, det finns många beröringspunkter mellan
klimatanpassningsåtgärder och vattenvårdsåtgärder. Vi har finansiering för en extra resurs under
2020-2021 på halvtid.

MER 2020, dagvatten
• Fortsättning inom spåret dagvatten blir att ta fram en skrivelse
till regeringen under 2020 om behovet av ändringar i
lagstiftningen (efter att rapporten om dagvatten är
färdigställd).

MER 2020, tjänstemän & politiker
• Tjänstemannagruppen inom MER fungerar bra, men ett ökat
samarbete mellan tjänstemän och politiker är efterfrågat.
• Tjänstemannagruppen har efterfrågat frågelåda/exempelsamling
på hemsidan.
• I nätverket för vattenpolitiker inom MER kommer det att ingå både
fysiska träffar och webbinarier och det är också tänkt att fungera
som ett stödjande nätverk där politikerna kan ställa frågor om
vatten på olika sätt, både expertkunskap och om hur man driver
vattenfrågor politiskt på ett bra sätt.

MER 2020, utbildningar
• Utbildningen ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen” som
nu främst riktar sig till kommunpolitiker, lanseras under hösten
2019. I samarbete med Vattenmyndigheten kommer den att
spridas nationellt under 2020. Fortsatta utbildningar hålls i
MER-kommunerna under 2020. Önskemål om
vidareutveckling/fördjupning av olika delar i utbildningen (ex
tillsyn) finns och vi arbetar vidare med det under 2020.

MER 2020
• Ta fram en bra modell för hur kansliet kan åka ut och träffa
kommunstyrelser och berätta om MER (och om resultaten från
Mälarövervakningen).
• Utvärdering av MER klar till årsmötet 2020
• Skapa ett arbetsutskott/mindre grupp som arbetar med MVVF och MER:s
framtid 2021-2027. Höst 2019-vår 2020 tar vi fram en utvärdering av MER
som kan redovisas på årsmötet 2020. Med stöd i utvärderingen,
kartläggningen inom MER av kommunernas behov samt arbetsutskottets
arbete kan vi arbeta fram en vision för MER. Vad har vi åstadkommit? Hur
kan det se ut 2027?

