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Vattendelegationens möte 2022-03-03, Medlefors Skellefteå 
Närvarande: 
Vattendelegationen: Lotta Finstorp, Eva Sundin (Skype), Katarina Eckerberg (Skype), Richard 
Holmgren, Maria Wik-Persson, Lena Goldkuhl, Gunilla Forsgren Johansson, Anderas Drott, 
Eva Mikaelsson 

Vattenmyndigheten: Johanna Söderasp (Skype), Yamini Lind, Hanna Lehman Silverlind 
(Skype), Maria Tranvik (Skype), Jonathan Fridesjö (Skype), Susana Goytia (Skype), Marie 
Wennerbäck, Nora Lindell, Elin Spegel (Skype), Jeanett Enstedt (Skype) 

1. Mötets öppnande 
Lotta Finstorp förklarar mötet öppnat. 

2. Välkomna 
Ordförande hälsar alla välkomna. Presentationsrunda med anledning av ny delegat Eva 
Mikaelsson.  

3. Godkännande av dagordning 
Eva Sundin anmäler en övriga fråga. Dagordningen godkännes. 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Val av justerare 
Gunilla Forsgren Johansson utses till justerare för mötet. 

6. Läget i vattenförvaltningen 
Johanna Söderasp med flera medarbetare presenterar vad som är aktuellt och på gång i 
vattenförvaltningsarbetet i en längre presentation. Det som tas upp är bland annat 
regeringens prövning av åtgärdsprogrammet, inklusive en diskussion kring olika 
scenarier för beslut om åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen beroende på 
innehållet i och tidpunkten för regeringens beslut. Andra punkter som tas upp är hur 
vattenmyndigheterna arbetar och planerar att arbeta under 2022 och prioriteringar under 
hela förvaltningscykel 2022-2027, aktuellt kring NAP-prövningarna och arbetet med 
vattenförekomstindelningen.  
Delegationens ställningstaganden: 

 Delegationen stödjer förslaget att ha ett kort extramöte i det fall Regeringen 
beslutar att inga ändringar i åtgärdsprogrammet är nödvändiga och inget 
ordinarie sammanträde är nära förestående. Om Regeringen meddelar att 
ändringar behövs, krävs en ny tidplan och beslut kan fattas vid ett ordinarie 
delegationsmöte. Vattenmyndigheten tar med sig den inriktningen. 
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7. Arbetsordningen och beslutsordning för Bottenvikens vattendelegation 
Johanna Söderasp går igenom huvuddragen i den gällande arbetsordningen och 
beslutsordningen för vattendelegationen i Bottenviken, vilka beslutades 2019. 
Dokumenten utgår ifrån förordning (2017:872) om vattendelegationer.   

8. Ärendeberedning 
Yamini Lind berättar om rutinerna kring ärendehantering samt läget i aktuella ärenden 
just nu. 

9. Diskussion kring arbetsordning och beslutsordning 
Diskussion mot bakgrund av föregående dagordningspunkter 7-8, med särskilt fokus 
kring om delegationen ser behov av översyn eller justeringar i arbetsordningen och/eller 
beslutsordningen, som i så fall kan arbetas in och beslutas vid nästa delegationsmöte 
den 22 juni. 
Delegationens ställningstaganden: 

 Delegationen önskar att få fortsatt löpande information om inkommande 
ärenden som idag, via ordinarie möten och större ärenden via mejl. Detta kan 
med fördel tydliggöras i dokumenten. Delegationen ser även att 
vattenvårdsdirektören och Landshövdingen fortsätter att kallar till extramöte 
vid behov. Vattenmyndigheten tar med sig delegationens inspel och ser över 
förslag till reviderad arbetsordning och beslutsordning inför nästa möte den 
22 juni.  

10. Övriga frågor  
Eva Sundin informerar om den omorganisation av Vatten- och fiskeenheten som sker på 
Länsstyrelsen Norrbotten. Från och med 1 maj blir Vattenmyndigheten en egen enhet på 
Länsstyrelsen och Johanna Söderasp blir ny enhetschef.  

11. Nästa möte  
Under 2022 har vattendelegationen möten: 
22 juni, ev. Umeå, inklusive exkursion vattenkraft. 
XX september (digital avstämning), kallelse kommer så fort datum är bestämt.  
22 september (nationellt delegationsmöte Kalmar) 
29 november, sessionssalen Luleå.  
Vattenmyndigheten tar med sig frågan om hur det blir med det nationella kanslimötet 
och återkommer.  

12. Exkursion Skellefteå Hamn 
Delegationen åker på en guidad tur i Skellefteå hamn. 

13. Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet och tackar för ett bra möte. 
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Protokollet är upprättat av vattensamordnare Hanna Lehman Silverlind och justerat av 
vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp, delegat Gunilla Forsgren Johansson, samt 
landshövding Lotta Finstorp.  
 
Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varav underskrifter saknas i dokumentet. 
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