
Vattenmyndigheten i Bottenviken bjuder in alla intresse-
rade till en workshop för att diskutera framtidens vatten-

frågor i distriktet. Utgångspunkten är det pågående samrådet 
kring Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram för distriktets vatten. Vi vill inspirera till 
engagemang och åtgärder för bättre vatten samt skapa en 
god dialog mellan olika aktörer. Tag chansen att värna våra 
vatten!

Workshopens första dag har fokus på samrådsprodukterna 
och riktar sig till alla aktörer som är intresserade av vatten-
förvaltning; politiker, myndigheter, kommuner, länsstyrelser, 
verksamhetsutövare, näringsidkare, vattenråd och allmän-
het. 

Andra dagen fokuserar på kommuner och länsstyrelser och 
deras arbete med vattenförvaltning. Dagen riktar sig till 
anställda på kommun och länsstyrelse samt andra med an-
knytning till dessa organisationer såsom politiker, kommun-
förbund, etc. Det rekommenderas att kommun- och länssty-
relseanställda även deltar under första dagen. 

Lunch och fika ingår båda dagarna. Middag och logi be-
kostas av deltagarna och rum finns förbokade på Medlefors 
folkhögskola fram till 12 januari. 

Under workshopen kommer det att finnas möjlighet för  
deltagarna att ställa upp montrar och roll-ups.

Samrådsprodukterna och underlagsdokumenten hittar ni här 

Datum:  11-12 februari 2015 
Tid: Onsdag 9.30-16.30, Torsdag 9.00-16.00 
Plats: Medlefors folkhögskola och konferens

Anmälan senast måndagen den 26e januari via denna länk

Eventuella frågor ställs till: camilla.vesterlund@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!

Lisa Lundstedt  
Vattenvårdsdirektör

Tid för  
bättre vatten!
Välkommen till workshop för att 
diskutera framtidens vattenfrågor

11-12 februari 2015
Medlefors folkhögskola

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenviken/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/workshop-om-samradet.aspx


Program
ONSDAG 11 FEBRUARI 

”ALLA HAR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA”

09.30  Vattendelegationens ordförande
 landshövding Sven-Erik Österberg hälsar välkommen

Tid för bättre vatten
Vattenmyndigheten tillsammans med moderator Anna 
Olofsson introducerar deltagarna till vattenförvalt-
ningen, det pågående samrådet och målsättningen med 
workshopen. Deltagarna får bidra med sina förväntningar 
på dagen.

Hur ska vi sköta våra vatten?
Förvaltningsplanen ger en bild av hur vattnet mår och 
hur vattenförvaltningsarbetet har sett ut och kommer att 
bedrivas framöver. Vad är utgångspunkten och vilka är 
utmaningarna för att uppnå målet om ett bättre vatten?

Hur ska vi förbättra våra vatten?
Åtgärdsprogrammet beskriver vilka styrmedelsåtgärder 
som behövs i distriktet för att vi ska nå miljökvalitetsnor-
merna. Vatten angår oss alla! Vem ansvarar för åtgärder-
na? Och vad kostar det?

Verktyg för kommunikation
Lär dig mer om databasen VISS och beredningssekreta-
riatens åtgärdsunderlag som innehåller viktig och an-
vändbar information om distriktets vatten. Här ges en 
introduktion– det finns även möjlighet att lära dig mer om 
dessa under dagen.

Vad vill vi med samrådet?
Vilka är de viktigaste frågorna som vattenmyndigheten vill 
ha svar på under samrådet och hur kan du vara med och 
påverka?

Open space-diskussioner
Efter lunch samlas vi i mindre grupper för att diskutera 
specifika frågor mer på djupet. Ämnen som diskuteras 
baseras på deltagarnas önskemål vid anmälan.

Genomgång och diskussion
Moderatorn leder en gemensam diskussion

16.30 Dagen summeras och avrundas

Mingel och eftersnack
Fortsätt gärna dagens diskussioner vid våra mingel  
bord

18.30 Middag
 Medlefors folkhögskola 

TORSDAG 12 FEBRUARI 
”KOMMUNEN HAR EN NYCKELROLL”

09.00 Start på dagen

Hur ska vi ta hand om och förbättra våra vatten?
Vattenmyndigheten presenterar syftet med dagen och ger en 
övergripande introduktion till vattenförvaltningen och de 
utmaningar distriktet har för att nå ett bättre vatten.

Vattenförvaltning inom kommun och länsstyrelse
Vilka åtgärder är kopplade mot kommunerna och länssty-
relserna och vilken är er roll i vattenförvaltningen?

Vattnet och politiken
Representanter från våra vattenpolitiker i distriktet berät-
tar om sin roll i vattenförvaltningen.

Miniföreläsningar – erfarenheter från arbete med  
vattenförvaltningen
Olika aktörer berättar om hur de arbetar med vattenförvalt-
ning inom sin organisation – en chans att utbyta lärdo-
mar, erfarenheter och inspireras i det fortsatta arbetet mot  
ett bättre vatten! 

Open space-diskussioner
Här diskuteras frågor med fokus på kommunernas och 
länsstyrelsernas verksamhet kopplat till vattenförvaltning. 
Inriktningen på frågor som diskuteras baseras på delta-
garnas önskemål vid anmälan.

Gemensam diskussion
Moderatorn leder en gemensam diskussion

16.00 Avslutande ord


