
Inbjudan

Effektivt vattenvårdsarbete – hur gör vi? 
Välkommen till en dag där vattenvårdsarbete i samverkan står i centrum! 
Länsstyrelsen i Kalmar och Vattenmyndigheten i Södra Östersjön bjuder in 
politiker, kommuntjänstemän och vattenråd i Kalmar län för att diskutera 
möjligheter för ett effektivare arbete för en bättre vattenmiljö. 

Plats: Länsstyrelsen Kalmar, Malmbrogatan 6, sal Salongen 
Dag: 15 mars 
Tid: 13.00 till 18.00 (kaffe från 12.30) 

Samverkan för bättre vattenkvalitet 
Vi är många som på olika sätt arbetar för en bättre vattenmiljö. För att utnyttja 
resurserna bäst och arbeta effektivt behövs samverkan och samarbete mellan 
olika aktörer. Vem gör vad i vattenarbetet och vad finns det att göra? Hur kan 
åtgärdsarbetet i vattenråd och kommuner gynnas av gemensamma mål och 
dialog? 
Inspirerande föreläsningar där goda exempel på samarbete mellan kommuner och 
vattenråd blandas med diskussioner om hur samarbete och en tydligare 
rollfördelning kan utveckla åtgärdsarbetet.  

Uppgift till vattenråden inför mötet 
Under dagen kommer varje vattenråd att kort få presentera (ca 5 min) vilka 
möjligheter som vattenrådet har att bidra till framtidens vattenarbete.   

Välkomna! 

Länsstyrelsen Kalmar och Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 

Anmälan 

Anmälan gör du via vattenmyndighetens hemsida senast 9 mars. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/151112-vattenraden-in-i-framtiden.aspx


Program

Tisdag 15 mars 2016 
12.30 – 13.00 Registrering och kaffe 

13.00 – 13.15 Inledning, Irene Bohman, vattenvårdsdirektör Södra 
Östersjön 

13.15– 13.30 Gemensamma mål och dialog, Vattenmyndigheten och 
Länsstyrelsen 

13.30 – 14.00 Samverkan, ett vattenråd, en kustmiljögrupp och 
massor av jädra anamma = effektivt åtgärdsarbete, 
Pernilla Landin, Vattenråd Bruatorpsån-Grisbäcken-
Brömsebäcken, Torsås kommun 

14.00 – 14.30 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd; En kort 
presentation och vårt arbete i Svedala vattengrupp – 
ett sätt att synliggöra vatten och vattnets betydelse i 
kommunens arbete, Christel Strömsholm Trulsson, 
Segeåns vattenråd, Svedala kommun  

14.30 – 14.35 Bensträckare 

14.35 – 15.30 Vattenråden presenterar hur de kan bidra till 
kommunernas och länsstyrelsernas arbete 
(5 min/vattenråd) 

15.30 – 16.00 Kaffe och baguette 

16.00 – 16.30 Vinster med samarbete inom avrinningsområdet, 
Tommy Skoog, politiker, Oskarshamns kommun 

16.30 – 17.00 Hur arbetar vi tillsammans för fler åtgärder? 
Länsstyrelsen Kalmar 

17.00 – 17.40 Gruppdiskussioner kring frågor 

17.40 – 17.55 Summering av diskussionerna 

17.55 – 18.00 Avslut 
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