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Protokoll nr 4 2021 
 
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Tisdag 12 oktober 2021, kl. 13.00–15.00 
 
 
 
Plats: Skypemöte 
 
 
Närvarande 
ledamöter 

Ej närvarande 
ledamöter 

Närvarande från 
vattenmyndighetens 
kansli  
 

Övriga deltagare 

Berit Högman Sara Nylund Joakim Kruse Daniel Gustafsson, 
länsråd 

Elisabet 
Andersson 

Anna Carlsson Oscar Ohlsson  

Johan Andersson  Lisa Dahlén  
Mats Bergmark  Fredrik Forsgren  
Bengt Blomqvist  Olov Eriksson  
Catharina Ekelund  Maria Elfving  
Veronica 
Lauritzsen 

 Daniel Knutsson  

Lennart 
Lindeström 

 Elin Stenros  

Jan Lahenkorva  Anna Stjärne  
  Chiquitita Kandel  

 
  



 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 

årets fjärde delegationsmöte. 
 

2 Genomgång och 
fastställande av 
dagordningen, föregående 
protokoll 
 

Dagordningen godkändes. Föregående mötesprotokoll lades 
till handlingarna.  

3 Presentation av ny 
medarbetare på kansliet 
(I) 
 

Maria Elfving presenterade sig som ny medarbetare på 
kansliet. 
 

4 Genomgång av material 
inför nationellt 
delegationsmöte den 20 
oktober. (I) 

Joakim Kruse tog upp de huvudsakliga justeringarna efter 
samrådet i underlagen till Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, 
MKN-föreskrift inför nationella delegationsmötet 20 oktober 
2021, se presentation 1. Delegaterna fick uppmaningen att 
granska dessa avsnitt lite extra.  
  
 

5 Diskussion och frågor (D, 
B) 

I samband med genomgången av punkt 4 fanns det utrymme 
för diskussioner, synpunkter och frågor.    
 
Beslut: Berit föreslår att kansliet bygger ut inledningstexten i 
förvaltningsplanen med budskapet att vattenmyndigheternas 
arbete är en del av ett större sammanhang. Vi visar att vi 
förstår både vår omvärld och vår egen roll i den. 
Delegationen biföll förslaget.    
 
Beslut: Lennart och Joakim har arbetat fram ett förslag på 
tillägg till förvaltningsplanen, se bilaga 1. Första delen av 
tillägget är tänkt för förvaltningsplanens kapitel 1 och ligger 
väl i linje med Berit förslag ovan. Övriga delar i tillägget kan 
införas i kapitel 7, eventuellt också i kapitel 10. Delegationen 
beslutade att ta upp tillägget på nationella delegationsmötet 
den 20 oktober för eventuell inkludering i fler distrikts 
förvaltningsplaner. Delegaterna fick fram till den 15 oktober 
på sig att granska tillägget och komma med skriftliga 
synpunkter. Därefter tar Joakim och Lennart fram ett förslag 
som delges övriga vattendelegationer senast den 18 oktober.   
 

6 Övriga frågor (I, B) Förlängda förordnanden. Regeringen överväger att 
förlänga förordnande för alla vattendelegater ett år. Detta på 
grund av att överprövning av åtgärdsprogrammet riskerar 
försena beslutsprocessen och regeringen vill då ha 
beslutsmässiga delegationer. 
Den delegat som av personliga skäl inte har möjlighet att sitta 
kvar 2022 bör avsäga sig uppdraget senast den 17 oktober. 



Ett särskilt meddelande om detta kommer att skickas ut till 
delegationen. 
 
Delegationsmöten 2022. Delegationen beslutade om följande 
datum för ordinarie delegationsmöten 2022:  

• tisdag den 15 mars 
• onsdag den 15 juni 
• onsdag den 19 oktober 
• onsdag den 7 december 

 
7 Kommande möten och 

avslut 
Påminnelse om kommande delegationsmöten: 

• Onsdag den 20 oktober, nationellt delegationsmöte, 
heldag (Skype). 

• Tisdag den 30 november, beslutsmöte, heldag i 
Härnösand med efterföljande middag. Anmäl till 
Fredrik om ni inte kan komma. 
 

 
 
 
 
 
 
Berit Högman   Fredrik Forsgren 
Ordförande    Sekreterare 


