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Resultat från Vattendag vid Simmesjön 2022-05-13 
- en del av MUSA (MetodUtveckling för Avrinningsområdesbaserad Samverkan) 
 

Sammanfattning 
Det blev en inspirerande dag med många och en stor bredd av deltagare. Resultatet visar att 
ökat samarbete inom och mellan organisationer efterfrågas. Förslag till arbetssätt och modeller 
utifrån konkreta lokala exempel behöver tas fram vid uppföljande möten under hösten. Dagen 
arrangerades av Tranemo och Svenljunga kommun tillsammans med Ätrans vattenråd. 

 

Deltagare 
Intresset för dagen var stort och vi var totalt 35 personer. I gruppen fanns främst politiker och 
tjänstepersoner från Svenljunga och Tranemo, men även från Ulricehamn och Falköping. Vissa 
var även vattenrådsrepresentanter. Dessutom deltog länsstyrelse från Västra Götaland och 
Halland samt Vattenmyndigheten Västerhavet och sist men inte minst flera markägare vid 
Simmesjön. 
 
Det blev ett unikt tillfälle med så pass många kommunpolitiker och tjänstepersoner samlade 
tillsammans med länsstyrelse, vattenmyndighet, vattenråd och markägare. Alla var mycket 
positiva och engagerade och tillsammans skapade vi en spännande och intressant dag. 
 

 
 

Upplägg av dagen 
För att ge den lokala platsen vid Simmesjön ett 
sammanhang visades inledningsvis en karta över 
Ätrans avrinningsområde samt över 
avrinningsområdet till Simmesjön som sedan mynnar 
i Ätran. 
 
Simmesjön delas av Svenljunga och Tranemo 
kommun och är därför en utmärkt plats att fundera 
kring vattenförvaltning över gränser. 
 
En inledande fråga för dagen var: Hur kan vi 
samarbeta och utveckla smartare arbete med 
vattenförvaltningen som dessutom berör fler 
samverkande arbetsområden?  

 
Ätrans avrinningsområde berör sju kommuner med Falköping 
längst i norr och Falkenberg längst i söder där Ätran mynnar i 

Kattegatt. Sjöar och vattendrag är mörkblå och våtmarker lila. 
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Lillåns och Simmesjöns avrinningsområde 
mynnar i Ätran strax norr om Svenljunga. 
Simmesjön ligger mitt i avrinningsområdet och 
delas av Svenljunga och Tranemo kommun. 
Sjöar, vattendrag och större diken är mörkblå 
medan våtmarker är lila. 
 

Stationer 
Efter fika och presentation delades gruppen in i fyra blandade grupper som cirkulerade mellan 
fyra stationer. Syftet var att belysa och samtala om hur arbetet med vattenförvaltningen sker i: 

• Länsstyrelse och vattenmyndighet 
• Kommunerna (Tranemo och Svenljunga) 
• Vattenrådet 
• Den lokala platser (där vi tittade på vattenmiljön och håvade småkryp från Simmesjön). 
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Workshop 
Efter lunch gjorde vi en workshop i sju nya grupper. Frågeställningarna var: 

• Vad tycker jag är de viktigaste frågorna kring vatten?  

• Vad vill jag ska förbättras: Inom min egen verksamhet eller i samarbetet med andra? 

Grupperna använde lappar för att få med alla tankar från deltagarna. Lapparna sorterades sedan 
i grupperna så att de bildade olika teman. Till sist berättade grupperna vad de kommit fram till, 
materialet samlades in för dokumentation och dagen avslutades. 

  
 

Sammanställning av resultat 
Alla anteckningar från workshopen sammanställdes i Excelblad som sedan sammanfattades i en 
gemensam tabell för alla grupper (Se Bilaga). Därefter gjordes en mindmap över teman som kom 
upp (Figur 1). 
 

Bredd och helhet 
Deltagarna lyfte en stor bredd av vattenrelaterade frågor som ses i de orange boxarna i de inre 
cirklarna i Figur 1. Dessa kopplar till ett övergripande mål som skrevs av någon av deltagarna: 
Hållbar vattenförvaltning för människa och miljö. Till frågorna kopplades även tankar om 
konkreta förbättringar i de blå boxarna. Även detta visar på en stor bredd arbetsområden som 
behöver hanteras.  
 

Hur ska vi arbeta? 
I de röda boxarna finns teman från workshopen om hur vi behöver arbeta för att lösa frågorna i 
de inre cirklarna. Vid dessa finns blå boxar som kopplar till dessa teman. I Exceltabellen (Bilaga) 
ses att det speciellt lyfts frågor kring: Samarbete, Planering och Kunskap. Särskilt mycket har 
skrivits om Samarbete. Det betyder inte att övriga teman är mindre viktiga, utan hänger 
samman. Synsätt och helhetsbild är en del av kunskap. Uppföljning behövs för planering. 
Resurser behövs för samarbete, planering och uppföljning. Deltagande och demokrati är en del 
av samarbete över gränser. 
 
För att få ett samarbete över gränser som leder till att vi effektivare löser de frågor som finns i 
mitten behövs troligen alla de röda boxarna, vilka i sin tur hänger samman med varandra. 
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Figur 1. Bild som visar teman och tankar som resultat från workshopen. 
 

Tankar om resultat och fortsättning 
Att utveckla arbetssätt och modeller som representeras av de röda boxarna är just det som 
MUSA handlar om. Vilka arbetssätt, modeller, förutsättningar och synsätt behöver vi för att nå 
en hållbar vattenförvaltning för människa och miljö? Frågorna eller början till svaren kom upp i 
workshopen.  
 
Vi har tidigare och återkommande i Ätrans vattenråds arbete sett att det ofta finns ett stort 
lokalt engagemang kring den egna närmiljön, bäcken, sjön, samhället och bygden. Vi har också 
sett hur man genom olika arbetsmetoder underlättar samarbete kring detta, att söka pengar och 
att få saker gjorda, som i sin tur inspirerar till engagemang.  
 
Frågan är hur vi ska kunna samarbeta lättare på fler nivåer och ledder mellan exempelvis 
kommuner, kommuner och länsstyrelse/vattenmyndighet samt kommuner och vattenråd så att 
det blir ett effektivt arbete, där roller blir tydligare, prioriteringar lättare, samarbetet underlättar 
samt lokal kunskap och engagemang tas till vara.  
 
Vi tar tillsammans med oss de tankar som kom upp under dagen för att arbeta vidare och kunna 
finna långsiktiga och hållbara modeller och arbetssätt för ett samarbete där vi får mycket gjort 
samtidigt som vi sparar på de resurser vi har och där människor mår bra. För detta behöver vi 
utgå från aktuella behov, frågeställningar och konkreta fall som finns lokalt inom de kommuner 
som medverkar i projektet.  
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Vi kan arbeta vidare genom att: 
• Du själv fortsätter att reflektera: 

o Inom vilka områden kommer vattenfrågan in inom er organisation och hur 
arbetar ni för att lösa frågorna? 

o Vilka samarbeten inom och utom kommunen underlättar arbetet med 
vattenförvaltningen? 

• Vi genomför 2–3 workshopar under hösten 2022 för tjänstepersoner från kommuner i 
avrinningsområdet för att ta fram förslag till arbetssätt och modeller genom att utgå från 
kommunernas behov och frågeställningar. 

• Vi genomför ett uppföljningsmöte av Vattendagen för politiker, tjänstepersoner och 
intresserade under hösten 2022. 

• Vi fortsätter att stämma av med de processer som pågår parallellt i länsstyrelsens (Västra 
Götaland) interna MUSA-arbete. 

• Vi gör sammanställning och presentationer kring det som kommit fram under 2022. 
 

 

Hälsningar 
 
Thomas Tranefors, Tranemo kommun 
Bosse Säll, Svenljunga kommun (numera Munkedals kommun) 
Johan Andersson, Ätrans vattenråd 
Peter Nolbrant, Ätrans vattenråd 
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Bilaga. Sammanställning av material från workshopen 

 talAnta Viktigaste frågorna Vad förbättra? 

Över- 
gripande 

2 Hållbar vattenförvaltning för människa och 
miljö 

 

  Att vi har ett proaktivt miljöarbete  

Olika fysiska frågeområden 

1. Rent vatten 9 Rent vatten i alla avseenden  

  Rent vatten - säkra vattenkvalitet och tillgång  

  Rent vatten  

  Bra kemisk status  

  Vattenkvaliteten  

  Vattenkvalitet  

  Kemisk rening av vatten  

  Viktigt -rent vatten  

  Att tillrinnande vatten (tex från sjöar) är bra  

2. God vattentillgång 8 Rent och hushållning av vatten Minska vattenförbrukning 
  Vattentillgång och grundvatten Behöver vi lära oss spara på vatten i framtiden 

  Att det finns tillräckligt med vatten Förbättra, tätare VA-ledningar 
  Tillräckligt med vatten Behålla vattnet i landskapet 

3. Föroreningar 8 Plastens förorening av naturen Rening av kvicksilver, plast och läkemedelsrester, 
stoppa vid källan 

  Diffus giftspridning Ta bort glyfosat, beslut som bör tas av EU 

  Lika rent vatten nedströms som uppströms i 
kommunen 

Förhindra spridning av nya skadliga produkter, 
giftiga ämnen i naturen 

  Tillförsel av nya kemikalier Förbättra våra reningsverk 

4. Dricksvatten 4 Säkerställa dricksvattenkvaliteten och 
tillgången Skydd av dricksvattentäkter 

  Dricksvatten  

  Dricksvatten  

5. Klimat 4 Klimatanpassning  

  Hur hanterar vi vattnet i ett förändrat 
klimat? 

 

  Uttorkning  

  Översvämning  

6. Biologisk 
mångfald 4 Biologisk mångfald Djurlivet i vattnet bör förbättras 

   Samarbete kring vandringshinder 

   
Få bort vandringshinder, stora vattenkraftverk 
ska "tvingas" att få till det. Det är redan på 
övertid 

7. Dagvatten 4 Dagvattenhantering Omhändertagande av dagvatten 
  Dagvattenhantering och meandra Ätran  

  Hantering av ytvatten i landsbygd och stad  

8. Markanvändning 3 Torvtäkten, vattenkvaliteten, tillstånd 
uppföljning grundvatten Planera skogsbruk, åkerbruk och torvtäkt 

   Återskapa våtmarker 
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9. Tillgänglighet 2 Tillgänglighet till vattenmiljöerna  

  Tillgänglighet  

10. Försurning 2 Försurning Olika åtgärder exempelvis kalkning 

11. Övergödning 1 Övergödning  

Hur vi arbetar kring frågorna 

1. Samarbete 13 Samarbeten mellan alla sakägare kring olika 
vattenförekomster 

Förbättra samarbetet mellan markägare och 
myndigheter 

  Samarbete Förbättrat samarbete 
  Samarbeta över gränser Förbättra samarbetet 
  Kontakt mellan aktörer Bättre samverkan 

  Kommunikation och samarbete Uppmuntra samverkan för skötsel av 
vattenmiljön 

  
Samverkan mellan olika aktörer, 
myndigheter, olika intressen, vattenråd, 
markägare m fl 

Att hitta en väg framåt för vatten(miljö)arbete 
som funkar för alla parter 

   Intern samsyn och samordning 

2. Planering 7 Vattenplanering mellan olika aktörer Tänka på konsekvenserna innan nya projekt 
startar 

  Smart planering - Vattnets alla 
ekosystemtjänster 

 

  Kontinuitet i vattenplaneringen  

  Vem gör vad?  

  Ansvarsområden  

  Lokala åtgärdsplaner  

3. Kunskap 7 Kunskapsspridning Öka informationen till medborgare 
  Kunskap Informationsstandard, bättre samordning 
  Kunskapen Bättre vägledningar från HAV 
  Översiktlig information  

4. Demokrati och 
deltagande 4 Demokrati, inflytande rättvisa Öka lokala delaktigheten i vattenfrågor, kraften 

att göra åtgärder finns lokalt 

   Bättre tillgänglighet/överföring av lokal kunskap 
kring vatten mellan aktörer. 

   Arbeta mot frivillighet 

5. Resurser 4 Effektivitet hur man använder resurser Mer resurser 
  Ekonomi Öka resurserna för att förbättra vattenmiljön. 

6. Uppföljning 3 Uppföljning Åtgärder för uppföljning 
   Miljöövervakning 

7. Synsätt 3 Synen på vatten  

  Prioriteringen, synsättet, vattnet är "heligt"  

  Omtanke om vattnets betydelse för allt liv  

8. Helhetsbild 2 Helhetsbild  

  Se vattensystemet och dela inte upp i 
övergödning, torka och översvämning 

 

9. Regler 1  Inte fler regler utan mer göra 

 
 


