
Metodutveckling för 
avrinningsområdesbaserad 

samverkan
Presentation för kommunstyrelsen



• Vad är vattenrådens roll?
• Medlemmar
• Finansiering
• Vad jobbar man med?
• Mötesplats för samverkan
• Lokalt deltagande – lokala kunskaper, intressen

Vad är Ätrans va,enråd?



• Hur ligger vi @ll? 
• Kommunens svar på remissen
• Åtgärd 1
• VaDenråden en del av vaDenförvaltningen
• Dagen den 13 maj en del i det fortsaDa arbetet, vi 

undersöker
• Hur kan vi jobba bäDre och smartare @llsammans?
• Exempel våtmarksprojektet som pågår

Vattenförvaltningen



• Ätrans vattenråd - erfarenheter från Water
Co-Governance och samverkan kring 
vatten.
• Vattenrådet blev tillfrågad av 

vattenmyndigheten.
• Nytt åtgärdsprogram - förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
för 2021-2027.
• För att öka åtgärdsgenomförandet för 

bättre vatten krävs bland annat utveckling 
av hur kunskapsutbyte och samverkan sker 
mellan inblandade aktörer.

Hur kom projektet till?



• Hur använder vi de begränsade resurserna bättre? 
• Hur får vi mer gjort?
• Behov av nya arbetssätt. Hur ska vi arbeta?
‒ Samverkan 
‒ Behovsanalys
‒ Stöd
‒ Arbetsmodeller

Syfte med projektet



• Ett projekt två ansökningar (Ätrans vattenråd och Vattenmyndigheten)

• LOVA (Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö)

• Projekttid 2021-2022
• Budget

Var kommer pengarna ifrån och hur mycket?

Organisation Sökt bidrag Egenfinansiering Total budget
Kommun 1 150 000 kr 40 000 kr 190 000 kr
Kommun 2 150 000 kr 40 000 kr 190 000 kr
Kommun 3 150 000 kr 40 000 kr 190 000 kr
Ätrans vattenråd 80 000 kr 20 000 kr 100 000 kr
Summa 530 000 kr 140 000 kr 670 000 kr



En hjälp a= genomföra va=enförvaltningen e?er kommunens behov och 
förutsä=ningar. 
Ur åtgärdsprogrammet 2021-27, Åtgärd 1 6ll kommunerna: ”Kommunerna ska genomföra en 
förvaltningsövergripande va5enplanering med en helhetssyn u8från e5 
avrinningsområdesperspek8v………. ”

A= öka effek$viteten, långsik$gheten och hållbarheten genom:
• Egen reflekEon kring kommunens behov för a= komma vidare.
• Samverkan och stöd: länsstyrelse och va=enråd.
• Erfarenhets- och kunskapsutbyte: kommuner, Lst, VR.
• IntegraEon av parallella frågor.
• A= utveckla arbetssä= och metoder som fungerar lokalt.

Vad får Tranemo kommun ut av detta?



• Kunskapsuppbyggnad och 
workshoppar. 
‒ Viktiga frågor? 
‒ Vad behöver kommunerna?
‒ Hur kan VR och Lst vara stöd?

• Fältdag vid Simmesjön i maj.

• Andra utbildningar och 
kunskapsutbyten efter behov.

• Sammanställning av förslag 
arbetsmodell.

Vad händer under 2022


