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Vattendelegationen i Bottenvikens möte 
den 14 mars 2023, Sessionssalen Luleå 

Kallade Funktion Närvarande 
Lotta Finstorp Ordförande Ja 
Eva Mikaelsson Delegat Ja (Skype) 
Richard Holmgren Delegat Ja 
Eva Sundin Delegat Ja 
Andreas Drott Delegat Ja 
Gunilla Forsgren 
Johansson 

Delegat Ja 

Maria Wik-Persson Delegat Ja 
Jesper Stage Delegat Ja 
Johanna Söderasp Vattenvårdsdirektör Ja 
Jeanett Enstedt Sekreterare Ja 
Sofie Hannu Vattenmyndigheten Ja 
Susana Goytia Vattenmyndigheten Ja 
Marie Wennerbäck Vattenmyndigheten Ja 
Jonathan Fridesjö Vattenmyndigheten Nej 
Linda Keisu Vattenmyndigheten Nej 
Nora Lindell Vattenmyndigheten Ja 
Cecilia Sandström Vattenmyndigheten Ja 
Elin Spegel Vattenmyndigheten Ja 
Ida Määttä Vattenmyndigheten Ja 
Stina Johansson Vattenmyndigheten Ja 

1. Mötets öppnande
Lotta Finstorp förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. 
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3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

4. Val av justerare
Richard Holmgren utsågs till justerare för mötet. 

5. Välkomnande av nya delegater
Jesper Stage hälsades varmt välkommen. Kort presentationsrunda av 
delegater och närvarande från Vattenmyndigheten i Bottenviken. 

Vi saknar ännu beslut för tre delegater som är nominerade av SKR.  

6. Introduktion till vattenförvaltningen 2022 – 2027
Introduktion till vattenförvaltning. Johanna Söderasp tillsammans med 
medarbetare från kansliet gav en övergripande introduktion till 
vattenförvaltningen och hur vattendirektivets förvaltningsmodell har 
genomförts i Sverige och svensk lagstiftning.  

Johanna presenterade även vattenmyndigheternas gemensamma 
organisation och arbetssätt, tidplanen för förvaltningscykel 2022–2027 
och de olika momenten i arbetet som ska genomföras fram till beslut om 
reviderade miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 
2027.  

En gemensam genomgång och diskussion om roller och ansvar inom 
vattenförvaltningsarbetet. Särskilt fokus i diskussionen låg på 
vattendelegationens roll, ansvar och mandat och på samarbetet och 
kommunikationen mellan kansliet och delegationen inför och mellan 
delegationsmöten.  

Delegationens ställningstaganden: 
• Delegationen ställer sig positiv till den samarbetsyta för delegater

som Bottenvikens vattenmyndighet skapat för att underlätta
kommunikationen mellan kansliet och delegationen.

7. Läget i vattenförvaltningsarbetet
Johanna Söderasp med flera medarbetare gick igenom ”Läget i 
vattenförvaltningsarbetet mars 2023” som skickats ut inför mötet.  

Avslutade punkten med en diskussion kring vilka områden delegaterna 
ser att de gärna vill fördjupa sig inom under kommande möten 2023. 
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8. Arbetsordning och överlåtelse av uppgifter
Johanna Söderasp föredrog om arbetsordningen. Enligt 22 § i 
länsstyrelseinstruktionen ska det finnas en särskild arbetsordning eller ett 
särskilt beslut för vattendelegationens organisation och verksamhet. 
Bilaga 1 till arbetsordningen om Överlåtelse av arbetsuppgifter från 
vattendelegationen till Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt 
reglerar vilka uppgifter delegationen överlåter till vattenmyndighetens 
kansli att besluta om i enlighet med 14 § i förordningen om 
vattendelegationer. 

Delegationens ställningstaganden: 
• Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt ställer sig bakom

den tidigare beslutade arbetsordningen och beslutar att överlåta
arbetsuppgifter från Vattendelegationen till Länsstyrelsen i
Norrbottens län tillika Vattenmyndigheten i Bottenvikens
vattendistrikt enligt inför mötet bifogat och under mötet presenterat
underlag (bilaga 1 till arbetsordningen).

9. Samverkan distrikt 2023
Sofie Hannu och Ida Määttä berättade om samverkansarbetet på 
distriktet med fokus på samverkansplan för 2023 och den nya förfrågan 
om att utse vattenpolitiker i distriktet.  

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda. 

11. Planerade möten 2023
• 7 juni, delegationsmöte Umeå, inklusive exkursion Stornorrfors

kraftstation.

• 19 september, digital avstämning.

• 25–26 september, nationellt delegationsmöte, Bottenviken
anordnar. Mötet inleds med exkursion (eventuellt) och
gemensam middag den 25 september.

• 28 november, delegationsmöte (plats ännu ej bestämd).

12. Mötet avslutas
Ordförande Lotta Finstorp avslutade mötet. 
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Sekreterare/protokollförare 
Jeanett Enstedt och Sofie Hannu 

Granskare 
Protokollet har lästs igenom och godkänts av delegat Richard Holmgren, 
vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp och landshövding Lotta Finstorp. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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