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Inledning och läsanvisningar 
”Det som ger energi i vattendirektivsarbetet är alla möten med engagerade medborgare. 
Genom diskussioner med vattenråden lär vi oss otroligt mycket, det är roligt att vara ute och 
träffa folk och få höra deras syn på saker.” (Peter Landergren, Länsstyrelsen Gotland) 
 
Detta dokument är en processbeskrivning av arbetet med att bilda vattenråd på Gotland, ur tre 
länsstyrelsetjänstemäns perspektiv. Den berättar hur beredningssekretariatet1 vid länsstyrelsen 
har gått tillväga för att initiera sju vattenråd på Gotland och innehåller reflektioner och råd 
som kan vara till nytta i liknande processer. Skriften vänder sig till beredningssekretariat i 
hela Sverige, men även till den som jobbar med samverkan kring andra naturresurser. I 
skrivandets stund (oktober 2008) är arbetet i full gång och alla vattenråd ännu inte bildade, 
därför kan man se detta dokument som en lägesbeskrivning – mitt i processen. Läsaren bör ha 
i åtanke att vattenrådsarbetet inte är ett projekt som ska avslutas, utan målet är att vattenråden 
blir väl förankrade och fungerar långt in i framtiden. Att arbeta med vattenråd innebär att vara 
en del i en process av ständigt lärande och det som beskrivs i detta dokument är hur vi ser på 
det idag. 
 
Om man vill skaffa sig en uppfattning om hur vattenrådsbildande kan gå till på en plats med 
små avrinningsområden och som saknar vattenvårdsförbund eller andra tidigare strukturer för 
vattenförvaltning, rekommenderas att läsa första stycket - Vattenrådsarbetet på Gotland. Den 
som däremot mest är intresserad av vilka metoder vi har använt hänvisas till avsnittet 
Demokratiska möten och processer. I detta stycke kan läsaren få konkreta tips på hur man 
bjuder in till och hur man lägger upp ett möte. Den sista delen, Tips och råd vid 
vattenrådsarbete, behandlar våra erfarenheter av vattenrådsarbetet och innehåller reflektioner 
kring vad som gått bra, det som varit svårt och vad vi lärt oss. 

 

Vattenrådsarbetet på Gotland 
”Det är full aktivitet i bygdegården. Ett 40-tal personer sitter i mindre grupper med 
kaffekopparna på borden och samtalar, vissa högljutt och andra mer försiktigt och trevande. 
De har av kvällens mötesledare blivit uppmanade att diskutera de frågor som de tycker är 
angelägna när det gäller vattnet i området. Diskussionerna handlar om vad man vill bevara, 
utveckla eller åtgärda, de handlar om speciella vattendrag och specifika platser och det är 
både konkreta idéer och mer övergripande åsikter som luftas. Så småningom skrivs de 
viktigaste punkterna ner på blädderblockspapper som grupperna har fått. Så samlas man åter i 
den stora ringen för att berätta för varandra vad man pratat om.”  
 
Detta beskriver en situation från ett stormöte som länsstyrelsen bjudit in till för att visa på 
möjligheten att bilda vattenråd för ett avrinningsområde. Denna gruppövning görs för att 
deltagarna ska få visa för varandra vad man vill med vattnet i området och skapa början till ett 
forum för vattenfrågor. Länsstyrelsen påpekar sedan att de frågor som kommer upp vid 
gruppdiskussionerna lämpar sig mycket väl att fortsätta behandla i ett vattenråd. 
 

Vattendirektivet 
EUs ramdirektiv för vatten infördes 2000 och 2004 delades Sverige in i fem vattendistrikt 
med vattnets gränser som ledstjärna. Södra Östersjöns vattendistrikt, där Gotland ingår, 
omfattar allt vatten som rinner till Södra Östersjön. Liksom alla andra EUs länder har Sverige 
                                            
1 Har på uppdrag av södra Östersjöns vattenmyndighet ansvar för vattendirektivet och därmed även 
vattenrådsarbetet på Gotland. 
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ett uppdrag att nå god status på allt vatten till 2015. Med detta som mål ska man övervaka, 
bedöma och kartlägga alla vatten, och med det underlaget ska åtgärdsplaner arbetas fram. En 
viktig del i den nya vattenförvaltningen är även att de som berörs ska ha möjlighet att delta i 
beslutsprocessen. Denna lokala samverkan kan ske genom vattenråd, det vill säga lokala 
vattenföreningar där de som bor och verkar inom ett avrinningsområde samarbetar. 
 

Vattenråd på Gotland 
Under våren 2007 hölls möten på åtta platser på Gotland där länsstyrelsen berättade om 
vattendirektivet, den nya vattenförvaltningen och om möjligheten att bilda vattenråd. Efter 
dessa möten togs initiativ på tre platser och med hjälp av länsstyrelsen bildades så småningom 
vattenråd för dessa områden. De omfattar Gotlands två största avrinningsområden Gothemsån 
och Snoderån, samt Östergarnslandet (Östra Gotlands vattenråd).  
 
I mars 2008 utökades beredningssekretariatet till tre personer och arbetet med att initiera 
vattenråd i andra områden på Gotland intensifierades. Möten hölls i fyra områden där inga 
initiativ till vattenråd hade tagits. En presentation om vattenkvaliteten i området 
kombinerades med att frågan om vattenråd lyftes. Efter detta bildades interrimsstyrelser eller 
arbetsgrupper i dessa områden och årsmöten med vattenrådens officiella bildande hölls under 
september för Närsån, Norra Gotland och Västra Gotland. Kartan nedan visar de sju 
vattenråden som finns eller är under bildande i dagsläget (2008-10-25). I dessa vattenråd finns 
LRF representerade, liksom dikningsföretag, Naturskyddsföreningen, kommunen, 
hembygdsföreningar, samfälligheter och privatpersoner. Uppdelningen av Gotland i dessa 
områden har av beredningssekretariatet bedömts innebära en hanterbar storlek. För att 
medlemmarna ska kunna jobba med de frågor man är mest intresserad av, har flera av 
vattenråden på sikt planer på att dela upp sig i mindre grupper kring specifika intressen och 
begränsade geografiska områden.  
 
 

 

Norra Gotlands 
vattenråd

Nordvästra 
Gotland?

Gothemåns vattenråd

Östra Gotlands  
vattenråd

Närsåns vattenråd

Snoderåns vattenråd

Västra Gotlands 
vattenråd

Vattenråd på Gotland

 
 
De vattenråd som idag har officiell status  
 
De vattenråd som idag har officiell status i och med att de är godkända av vattenmyndigheten, 
har redan börjat fungera som remissinstans i och med svar på ”Väsentliga frågor” 
(Vattenmyndigheten, 2008), några remisser gällande miljöprövning samt länets 
flerårsprogram för miljöövervakning. Beredningssekretariatet för Gotland har dessutom haft 

Bild 1. Områden för Gotlands vattenråd  
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god hjälp med utformandet av åtgärdsprogrammet för Gotlands vatten, vilket ska ut på remiss 
under 2009. Samverkan kring dessa frågor har givit länsstyrelsen en bred och rik bas till att 
formulera ett välgrundat åtgärdsprogram. Bilden nedan beskriver förenklat hur 
vattenrådsbildandet har gått till. 

 
Bild 2. Flödesschema över vattenrådsbildande på Gotland 

 

Demokratiska möten och processer 
I vattenmyndighetens handledning om vattenråd kan man läsa att ”delaktighet är grunden” 
och att ”alla brukare gynnas av att föra en dialog om hur resurserna skall användas och av 
att hitta långsiktiga lösningar”. Vidare skriver man att ”samverkan är en ständig process som 
innebär att följa med i diskussioner, komma med förslag, påpeka egna behov och vara lyhörd 
för andras synpunkter” (Vattenmyndigheterna, 2006). I Vattenråd – teori och praktik 
(Vattenmyndigheterna, 2007), kan man läsa att en viktig del av vattenrådsarbetet är lokal 
delaktighet och lokal förankring. Vidare ska man inkludera alla som berörs och utgå från 
lokala behov. Grundidéerna för vårt arbete med vattenrådsbildande är därför att allas kunskap 
lyfts fram – lokal kunskap i kombination med myndigheters, och att de som berörs får vara 
med i beslutsprocessen från början. Det är då mer sannolikt att besluten blir realistiska och 
efterföljs och att vi får en hållbar vattenförvaltning.  
 
Hur åstadkommer man då delaktighet och god samverkan? För att öka chanserna att uppnå 
detta mål kan man medvetet välja vilka former och metoder man använder i processen.  
 
Sedan några decennier pågår det både i Sverige och globalt ett arbete som syftar till att 
utveckla hanterbara metoder som ökar den medborgerliga delaktigheten i lokala 
utvecklingsprocesser av skilda slag. Det finns idag en rik skatt av beprövade metoder som ger 
förutsättningar för många intressenters delaktighet under processer och möten. Det handlar 

Stormöte 
Länsstyrelsen bjuder in till 
att prata vattenkvalitet och 
vattenråd. 1-2 möten hålls 
för varje område. 

Intresserade bildar 
interimsstyrelse 
Med stöd av länsstyrelsen 
förbereds bildandet och fler 
aktörer tillfrågas. 2-3 möten 
behövs innan man kan hålla 
årsmöte.  

Årsmöte  
Stadgar antas och 
vattenrådet bildas officiellt. 

Godkännande vattenmyndigheten 
Med stöd av länsstyrelsen utformar 
vattenråden ansökan till vattenmyndigheten 
och blir godkända som vattenråd. 



  

 6

dels om former, dels om förhållningssätt, där några nyckelord är dialog, tillit, transparens, 
medborgarskap samt nya demokratiska mötesformer (Setterwall, 2007).  
 
Hur stor delaktigheten blir bestäms mycket i själva mötet. En bra mötesform ökar chansen att 
allas olika perspektiv inkluderas. Om man skapar ett bra samtalsklimat där deltagarna vågar 
och vill yttra sig och får en känsla av att andra verkligen vill lyssna, går det bättre att 
gemensamt hantera kolliderande intressen. Om de flesta tycker att det finns möjlighet att bidra 
efter fallenhet och engagemang är det troligt att en gemensam vilja att delta i arbetet skapas. 
Dessutom ökar möjligheten att konstruktiva lösningsförslag formuleras av någon, och att det 
får stöd (Setterwall, 2007). Mer kunskap synliggörs och delas, och det gemensamma lärandet 
blir större. 
 
Nedan följer några konkreta metoder som används vid vattenrådsmöten på Gotland. Betonas 
bör dock att mötesledaren bör ha ett flexibelt förhållningssätt till dessa metoder. Det finns 
inga felfria metoder eller mötesformer och varje situation är unik och kräver lyhördhet och 
överväganden. 

• Mötesledare som ansvarar för mötesformen, att dagordningen följs samt att tiden hålls. 
Ibland kan det vara bra att ha en utifrån kommande mötesledare som inte har något 
eget intresse i mötets tema. 

• Möblering: Sitta i ring så att alla ser varandra och för att öka känslan av samhörighet. 
• Tid för tyst tänkande för att formulera sin åsikt. 
• Post-it-lappar som sätts upp på väggen till allas beskådan. Det kan framförallt i större 

grupper, ibland även i mindre, vara lättare att först skriva ner sina idéer än att 
presentera dem muntligen.  

• Det faktum att människor har mycket olika benägenhet att vilja/våga ta ordet i stora 
grupper hanteras. Tid tas till att minska anonymiteten genom att synliggöra vilka 
personer/grupper som är närvarande. 

• Brainstorm där alla förslag skrivs upp. 
 
En demokratisk process underlättas även av andra formfrågor, såsom inbjudans utformning 
och innehåll, var inbjudan är synlig, val av tid och plats för möten, om det skrivs om frågan i 
press etc. Exempelvis är det mycket viktigt hur inbjudan till ett möte formuleras, där man bör 
fråga sig vilka man vill nå, om alla är välkomna och om inte, varför det. Inbjudan bör vara 
tydlig, enkel och sann. Man ska också vara medveten om att den tid och plats man väljer 
också i viss mån möjliggör eller försvårar för olika personer att delta. Dessutom är tydlighet 
kring beslut och mandat av yttersta vikt genom hela processen. Förväntningar bör förvaltas, 
till exempel ska man vara tydlig kring vilka frågor som inte kommer att behandlas vid ett 
mötestillfälle. Uppstår konflikter bör dessa behandlas, de är oftast inte skapade av processen, 
utan får sitt uttryck i processen. Lägg inte locket på, men se till att dialogen går vidare. Här 
finns en stor fördel med utomstående mötesledare utan egna intressen i frågorna (Setterwall, 
2005).  

 

Tips och reflektioner 
Detta avsnitt bygger på beredningssekretariatets erfarenheter och tankar kring några av de 
metoder vi använder och ytterligare tips om vad man kan tänka på i vattenrådsarbete och 
andra samverkansprocesser. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av dokumentet.  
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Påverkansmöjlighet 
Om människor ser att det finns en möjlighet att påverka och att framföra sina åsikter, tror vi 
att man är mer intresserad av att delta. Därför har vi valt att bjuda in allmänheten till öppna 
stormöten. Var och en som är intresserad och känner sig berörd ska ha möjlighet att vara med. 
 
För att uppnå ett aktivt deltagande lägger vi upp möten på ett sätt som underlättar för alla 
deltagare att vara aktiva och ha möjlighet att uttrycka sin åsikt. Att möten är av en sådan 
karaktär ska även framgå i inbjudan och i all annan kommunikation utåt. 
 

Inbjudan, tid och plats 
Tyck till om vattnet i Närkån! 

Alla berörs vi av vattenfrågor på ett eller annat sätt – Du som yrkesverksam, privatperson, 
tjänsteman eller politiker är välkommen till ett möte om ditt vatten. 

 
Så börjar inbjudan till ett inledande stormöte om vattenkvalitet och vattenråd i Närsåns 
avrinningsområde på södra Gotland. Vi tror att det är viktigt att formulera inbjudan på ett sätt 
som gör att alla känner sig berörda och välkomna. Dessutom, som nämnts ovan, är det viktigt 
att man förstår att man har möjlighet att delta med åsikter och idéer, ”inte bara sitta tyst och 
lyssna på myndigheterna”, som en deltagare uttryckte ofta varit fallet vid liknande möten som 
myndigheter arrangerat. 
 
Inbjudan har synts i tidningarna, lokala annonsblad och som affischer på affärer. På Gotland 
har annonsen varit i tidningen en knapp vecka innan mötet, med påminnelse mötesdagen. 
Denna korta framförhållning fungerar bra på Gotland. De allra flesta möten har hållits på 
kvällen för att möjliggöra att så många som möjligt kan delta. Vi har för dessa möten försökt 
välja en plats som ligger lättillgänglig för människor över hela avrinningsområdet. Några 
gånger har vi försökt ta in anmälan till möten, vilket ogillats av deltagarna. Detta innebär 
svårigheter med att planera fika och lokal, men att anpassa sig till rådande ordning är viktigt☺  
 

Mötesformer 
Som beskrivits tidigare i dokumentet (Se Demokratiska möten och processer) bestäms graden 
av delaktighet mycket i själva mötet. Därför är vårt främsta tips att göra medvetna val kring 
vilka mötesformer man använder och reflektera över vilken betydelse dessa har för mötets 
utgång, samt över vad som fungerar i varje specifikt sammanhang. Genom att följa den 
principen försöker vi i Gotlands beredningssekretariat uppnå en långsiktighet och hållbarhet i 
vattenförvaltningen. 
 

Mötesledare 
Att ha en tydlig rollfördelning inför ett möte rekommenderas starkt. Det är en nästintill 
omöjlig uppgift att ensam ansvara för både innehåll och form. Som tjänsteman vid 
länsstyrelsen har man rollen som expert och ansvarig myndighetsperson och mängden frågor 
som man förväntas kunna svara på är stor. Att dessutom agera mötesledare som ser till att 
deltagarna håller sig inom ramen för mötet och hålla ordning på agenda och tid, kan innebära 
en krock mellan olika roller. Det förenklar väsentligt om någon har rollen som mötesledare så 
att övriga tjänstemän kan slappna av och fokusera på sakfrågan. Det tar även bort lite av 
spänningen när man inte behöver känna ansvar för att gå in och bryta långdragna inlägg och 
diskussioner. Den expertkunskap som länsstyrelsens tjänstemän besitter kommer då mer till 
sin rätt. Ibland kan det vara motiverat att hyra in en helt utomstående mötesledare. Detta 
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gjorde vi vid samråd om Väsentliga frågor (Vattenmyndigheten, 2008) och det fungerade 
mycket bra. 
 
Mötesledaren bör ha ett förhållningssätt som förmedlar en övertygelse om att ALLA har något 
värdefullt att bidra med (eftersom det är viktigt att alla perspektiv på de gemensamma 
angelägenheterna kommer fram).  
 

Möblering 
Vi har mycket god erfarenhet av att möblera salen med endast stolar i en ring. I den sittningen 
ser alla varandra, stämningen blir öppen och man pratar med varandra. Man kan inte ”gömma 
sig”, utan alla måste stå för vad de säger. Flera av de länsstyrelsetjänstemän som deltagit i 
dessa möten upplever det som mer bekvämt att sitta med i ringen än att stå framför deltagarna 
när man diskuterar något. När man befinner sig på samma fysiska nivå och kommer längre 
ifrån ”vi-och-dom-situationen”, känner man sig inte utsatt på samma vis och det är lättare att 
svara på frågor från deltagarna.  
 

Mötesverktyg 
Att använda sig av post-it-lappar när en grupp ska brainstorma kring något ämne har fungerat 
mycket bra. Gång på gång har vi överraskats av hur mycket engagemang som kommer till 
uttryck och hur många idéer som synliggörs när alla har samma möjlighet att delta. Alla 
bidrar, även de som kanske inte skulle ha sagt så mycket om man hade fört diskussionen 
endast muntligen. När man använder sig av lappar där deltagarna skriver ner sina synpunkter, 
blir allas idéer lika värdefulla. En annan fördel med detta verktyg är att det blir synligt för alla 
deltagare vad alla andra tycker och tänker. Det är inte bara den mest verbala eller den med 
starkast röst som hävdar sig. När alla har skrivit sina lappar och satt upp den på en vägg, 
pratar man tillsammans igenom vad som står och drar slutsatser och/eller beslutar. Ett 
alternativ till post-it-lappar är att alla får några minuter att tyst tänka igenom temat för 
diskussionen och skriva ner detta för sig själv. Sedan får alla i tur och ordning säga vad de 
skrivit. Exempel på frågor där vi använt denna metod är: ”Vilken representation bör 
vattenrådets styrelse ha?” och ”Vilka vattenfrågor är viktgast i vårt avrinningsområde?”. 
 
Ett sätt att synliggöra och tydliggöra vad man kommit fram till är att sammanfatta 
diskussionen på ett blädderblockspapper. Det kan vara givande att efter en, eventuellt rörig, 
diskussion tvingas sammanfatta vad man pratat om och ha något att samlas kring. Detta 
verktyg har vi använt för diskussioner i mindre grupper (4-6 personer) och de stora pappren 
fungerar bra för redovisning inför storgrupp. 
 
En talboll kan kan användas för att markera visuellt vem som har ordet och sätta talaren i 
fokus. Den som har bollen kan yttra sig utan att bli avbruten och bollen gör det lättare att 
koncentrera sig på den som har ordet. Bollen kan med fördelas skickas runt i en runda, till 
exempel som avrundning av ett möte. En pinne kan användas för att få en koncentrerad 
diskussion kring ett ämne. Pinnen ligger i mitten av ringen och den som vill säga något måste 
hämta pinnen och lägga tillbaka den när hon/han är färdig. Detta kan underlätta för en del att 
våga ta ordet och, på samma sätt som med bollen, vet man att man inte blir avbruten när man 
talar. 
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Bild 3. Vattenrådsmöte med mötesverktyget talpinne. Ska man få ordet gäller det att vara snabb… 
 

Aktiviteter 
Vi har goda erfarenheter av att i samband med vattenrådsmöten ordna någon form av aktivitet. 
Möten har kombinerats med åvandringar, förevisning av elfiske, information om våtmarker 
eller redogörelse för vattenkvaliteten i området. På så sätt ökas det gemensamma lärandet och 
trivseln i gruppen. 
 

Förankring och representativitet 
När vet man att man har en bred förankring? När kan man vara nöjd? Denna fråga mår bra av 
att hållas levande och diskuteras då och då. Man kan inte tvinga in någon i ett vattenråd, men 
man kan göra så mycket som möjligt för att visa på möjligheten att engagera sig. 
Uppbyggnaden av ett vattenråd är en process som tar lång tid och om man har lagt en bra 
grund kan man antagligen räkna med att ringarna på vattnet så småningom sprider sig.  
  
Det kan också vara bra att påminna sig om att de som engagerar sig och kommer på möten är 
de som har valt att göra det och att dessa just därför är ”rätt” personer. Det bästa för att få en 
långsiktig process är att bygga på positiva krafter och inte utesluta någon som vill vara med.  
 
Vi tror att det är av yttersta vikt att ha bra kontakt med ”tunga” vattenaktörer, därför kan det 
ge mycket att kontakta dem separat och bjuda in till vattenråden. På Gotland har 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) spelat en viktig roll. De har drivit frågan inom 
organisationen och deltagit aktivt på möten i alla vattenrådsområden. Ett tips från oss är 
därför att vid vattenrådsbildande i jordbruksbygder se till att samarbetet med LRF fungerar 
bra. Även kontakten med kommunerna (på Gotland kommunen) är viktiga att vårda i 
vattenrådsarbetet. Medlemmarna i vattenråden på Gotland är måna om att kommunen ska vara 
med. 
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I vattenmyndighetens handledning om vattenråd står att man ska sträva efter en jämn 
könsfördelning i vattenråden. Majoriteten av deltagarna på vattenrådsmötena är medelålders 
män. Vi har försökt att bjuda in så öppet som möjligt, men kanske skulle vi, om vi gjort 
annorlunda, ha kunnat få fler kvinnor och yngre aktörer att komma till mötena? Man får dock 
påminna sig att vi har att göra med gamla strukturer där männen traditionellt sätt ansvarar för 
frågor som hanterar mark och vatten. Detta är något vi funderar vidare över och vill satsa på  
framöver. 
 

Hur motiverar man medverkan i vattenråden? 
Varför vill länsstyrelsen att vattenråd bildas? Är det för att kunna glänsa inför 
vattenmyndigheten? Varför ska vi engagera oss? Sådana frågor dyker upp då och då när 
länsstyrelsen är ute i bygderna för att visa på möjligheten för lokalbefolkningen att starta 
vattenråd. Vi brukar svara att det handlar om att få en hållbar vattenförvaltning som alla tjänar 
på. För att besluten ska bli hållbara krävs det att de växer fram genom gemensam dialog där 
den lokala kunskapen kombineras med myndigheternas. Det har visat sig att om människor 
får vara med och bestämma och därmed känner att de ”äger besluten”, så är det mer sannolikt 
att lagar och förordningar sedan efterföljs. Dessutom innebär den nya vattenförvaltningen att 
den rika lokala kunskapen om vatten kommer med i besluten. Människor som bor i ett område 
och upplever vattnets förändringar besitter en enorm kunskap. De vet helt andra saker än 
länsstyrelsen kan mäta vid provtagningar. Genom vattenråden kan denna kunskap tas till vara 
i beslutsfattande och vi kan få åtgärder och förslag som är realistiska och hållbara. 
 
En medlem i ett vattenråd pekar på nyttan i att ha formella strukturer för samarbete kring 
vatten: ”De här frågorna har vi diskuterat varje sommar, nu samlas fler perspektiv och 
samtalet breddas.” (Här syftande på Gotlands grundvattenproblematik.) 
 

Länsstyrelsens nya roll 
Vattendirektivet innebär ett nytt arbetssätt där myndighetens roll förskjuts från styrande mot 
att stötta och underlätta för vattenråden att själva organisera sig. Det kan vara svårt för båda 
parter att hitta en balans i detta, då man tidigare sett tjänstemännen som uppifrån 
kontrollerande. För vattenrådsprocessen finns ingen given mall för hur man ska organisera sig 
och vilka frågor man ska arbeta med. Detta har vi upplevt både som positivt och som en 
utmaning. Fördelen är att vattenråden äger sin egen process och arbeta på ett sätt som passar 
deras specifika sammanhang. Det kluriga är att i uppstartsskedet stötta lagom mycket och att 
stå till svars för de fria strukturerna. Vattenråden styr, men vi på länsstyrelsen bistår dem med 
den hjälp de önskar. Parallellt med det utåtriktade arbetet är det också bra att klargöra och 
eventuellt arbeta med de interna strukturerna (inom länsstyrelsen), och att upprätta en 
långsiktig plan för hur vattenrådsarbetet ska fortskrida. Trots de lösa strukturerna för 
vattenråden är det viktigt att ha en öppen agenda, både gällande det man vet och det man inte 
kan svara på. Transparens i processen ger mindre överraskningar och underlättar samarbete. 
 
Att arbeta med vattenråd innebär att skapa tillit. Det är av stort värde att allmänheten får svar 
på sina frågor i den nära kontakten med länsstyrelsen, men det handlar också om förtroende – 
att de känner att myndigheten verkligen bryr sig och tar sig tid. Det finns nämligen hos många 
på Gotland en misstänksamhet mot myndigheter i allmänhet, som har sin grund långt tillbaka i 
tiden.  
 
Det måste få ta tid för länsstyrelsens tjänstemän att hitta sina nya roller. Nya kunskaper 
behöver utvecklas, till exempel i processledning, och stöd för detta gör stor nytta (Eksvärd et 
al, 2006).  
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Vattenrådens organisation 
Enligt vattenmyndighetens skrivelser (Vattenmyndigheten 2006 och 2007) har vattenråden 
frihet att organisera sig som de vill. Med tanke på att vattenråden på Gotland är relativt små, 
har länsstyrelsen på Gotland rekommenderat dem att bilda vattenråd som ideella föreningar. 
På så sätt tänker vi oss att vattenråden inte ska få för tung administrativ börda, utan de ska 
kunna ägna sig åt det de samlats kring, nämligen att prata vatten. För att underlätta för 
vattenråden har beredningssekretariatet tagit fram ett förslag till stadgar, som råden sedan har 
frihet att arbeta om så att de passar deras sammanhang. Stadgeförslaget återfinns i bilaga 1. 
 

Övrigt 
Vi i beredningssekretariatet har ju ett ansvar att finnas som resurs för vattenråden, vilket 
innebär att vi i möjligaste mån ska hjälpa dem i olika frågor. Utifrån vattenrådens önskemål 
ska vi under hösten bland annat göra en översiktlig kartläggning av vilka vattenrelaterade stöd 
som finns för vattenråden att söka och vi ska även beskriva vilken roll länsstyrelsen 
respektive kommunen har i vattenförvaltningen. Att lyssna på, och finnas som resurs för, 
vattenråden på deras villkor ökar förtroendet för oss och därmed deras vilja att engagera sig.  
Att samverka tar tid och energi. Vi i Gotlands beredningssekretariat tycker att det är mycket 
givande och roligt att vara ute och träffa engagerade medborgare, men ett stormöte per vecka 
räcker! (Om man inte har ett stort beredningssekretariat, vill säga.)  

 

Några avslutande ord 
Liksom andra delar av arbetet med vattendirektivet, är vattenråd något nytt. Vi provcyklar 
denna första omgång av den nya vattenförvaltningen (2003-2009) och vi lär oss efter hand.  
 
Vattenrådens officiella status är ännu som remissinstans till vattenmyndigheten, men vår 
förhoppning är att denna unika tillgång till lokal kunskap och chans till bred förankring ska 
utnyttjas även av andra. Olika avdelningar både inom länsstyrelsen och inom kommunen kan 
utnyttja vattenråden som bollplank, remissinstans, informationskanal osv. Vi vill att 
vattenråden ska vara den naturliga basen för diskussion och handling kring våra vattenfrågor. 
Ett väl fungerande vattenråd främjar dialogen kring vår gemensamma resurs vatten, innebär 
ett rikt samarbete och verkar därmed för en hållbar utveckling. 
 
För att hålla i längden måste vattenråden känna att det de gör och samlas kring har betydelse. 
Det är viktigt att vi som beredningssekretariat ständigt följer upp deras arbete, att vi fortsätter 
skicka remisser och att vi finns som resurs. Vi har nu ett stort ansvar och ett rikt förtroende att 
förvalta! 
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Kontakt 
Om du som läser vill veta mera är du välkommen att kontakta oss som jobbar med vattenråd 
på Gotland. 
 
Grundvattenexpert: 
Frida.Eklund@i.lst.se  0498-202117 
 
Ytvattenexpert: 
Peter.Landergren@i.lst.se  04989-292119 
 
Samordnare vattenråd, författare av denna skrift: 
Sofia.Scholler@i.lst.se  0498-292081 
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Sofia Scholler, 2008-10-25 
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Bilaga 1. Förslag till stadgar vattenråd 
§ 1 Föreningen/Vattenrådets namn 
 
§ 2 Föreningen/Vattenrådets geografiska verksamhetsområde inklusive vattenområden 
Avrinningsområde och därutöver vattenområden som avses ingå i verksamhetsområdet 
Tillägg av vattenområden kan göras efter beslut av styrelsen. 
Till föreningen/vattenrådet kan områdesavgränsade vattengrupper knytas vilka skall 
godkännas av styrelsen. Dessa områden kan ligga utanför vattenrådets ursprungliga 
verksamhetsområde. 
 
§ 3 Föreningsform 
Föreningen är en ideell förening. 
 
§ 4 Vattenrådets syfte 
Föreningens syfte är att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och att främja 
långsiktig biologisk mångfald om så är möjligt. 
 
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 
Verksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december. 
 
§ 6 Medlemskap 
Som medlem antas envar som är knuten till verksamhetsområdet antingen som boende, 
förening, verksamhetsutövare eller juridisk person. 
Ansökan om medlemskap sker till styrelsen som bereder frågan. Medlemskap är förenat med 
medlemsavgift som fastställs av Årsstämman. Årsstämman är beslutande om medlemskap. 
 
§ 7 Utträde och uteslutning 
Medlem som vill utträda ur föreningen/vattenrådet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat rådet. Medlem kan uteslutas om denne motverkar 
föreningens syfte. Uteslutning kan endast ske efter majoritetsbeslut i styrelsen. Vid lika 
rösträkning har ordföranden utslagsröst.  
 
§ 8 Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för föreningens/vattenrådets medlemsmatrikel, bidragsansökningar, beslut 
som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare 
och minst två ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare 
och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha mer än en post i styrelsen. Styrelsen 
väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av föreningen/vattenrådets räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en 
eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara 
medlem i föreningen/vattenrådet 
 
§ 10 Valberedning 
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en 
eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. 
 
§ 11 Ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. 
För att årsmötet skall anses vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas 
minst 14 dagar i förväg. 
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Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behörighet 
3. Val av mötets ordförande 
4. Val av mötets sekreterare 
5. Val av två personer att justera protokollet 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Ekonomisk berättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Ansvarsfrihet 
10. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 
11. Årets budget 
12. Val av styrelse 
13. Val av ordförande 
14. Val av revisorer 
15. Valberedning 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande 

 
§ 12 Extra årsmöte 
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen begär 
detta, skall styrelsen inom 28 dagar kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte 
kan den som krävt detta sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar 
meddelas minst 14 dagar i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i 
kallelsen behandlas. 
 
§ 13 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig. Om särskilda 
skäl föreligger kan annan person, som styrelsen utser, teckna förenings firma. 
 
§ 14 Rösträtt 
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur 
styrelsen rösträtt. 
 
§ 15 Röstetal 
En röst per medlem. 
 
§ 16 Stadgeändring 
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med minst 
två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges 
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av 
föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning 
(§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste 
vara ordinarie. 
 
§ 17 Upplösning 
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning skall 
behandlas måste framgå i kallelsen. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. 
Därefter skall föreningens tillgångar om möjligt gå till något vattenvårdsprojekt. Hur detta 
skall ske beslutas på det sista årsmötet. 


