
Gästriklands vattenråd  
Minnesanteckningar från möte 2019-02-14 i Gävle 
 
Närvarande: 
Eva Jackson, Ordförande, Gävle kommun 
Johan Rune, Sandviken Energi AB 
Per-Olof Uhrus, Mellanskog och Lantbrukarnas Riksförbund  
Inger Lindbäck, Gävle Energi AB 
Anna Hansson, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning 
Charlotta Kolmodin Holmberg, Gästrike Vatten AB  
Pirjo Gustafsson, Lantbrukarnas Riksförbund  
 

1. Val av sekreterare samt justerare (rullande schema) 
Pirjo Gustafsson valdes till sekreterare för mötet. 
 

2. Val av granskare för minnesanteckningar 
Charlotta Kolmodin Holmberg och Johan Rune valdes till granskare av 
minnesanteckningarna. 
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Ordförande gick igenom föregående mötesanteckningar som lades till handlingarna. 

 
4. Diskussion om val av ny ordförande  

Ordförande Eva Jackson framförde att hon vill att Vattenrådet hittar ny ordförande då 
hon i sitt nuvarande arbete inte har möjlighet att använda den tiden som hon själv 
önskar till ordförandeskapet. Mötesdeltagare var eniga om att det är lämpligt att en 
ordförande är en tjänsteperson från en kommun. Sandviken hade ordförandeskapet 10 
år, under en kortare period Ockelbo och sedan Gävle under ca 3 år. 
 
Samtliga deltagare i mötet tyckte att vattensamordnare Magnus Westerstrand i Gävle 
kommun skulle vara utmärkt kandidat att ta över ordförandeklubban. Mötesdeltagare 
menar att Magnus skulle vara en inspiratör i Gästriklands vattenråd men även att ett 
uppdrag som ordförande i Vattenrådet kan vara bra forum för dialog för en 
vattensamordnare och hoppas att Gävle kommunledningskontor kan se positiva värden 
i ett sådan uppdrag.  

 
5. Aktuellt från Länsstyrelsen Gävleborg 

 
Beredningssekretariatet hade lämnat skriftlig rapport till mötet.   
 

• De kunde inte närvara på dagen möte då man hade besök Vattenmyndighetens 
kansli som bl.a. informerar om den nya lagstiftningen kring undantag från MKN. 
Vattenmyndigheten (VM) har också en ambition att träffa kommunerna och 
prata om det. Beredningssekretariatet försöker samordna det med 
tillsynsvägledningsträffar för miljöinspektörer respektive planhandläggare. VM 



vill också träffa berörda kommunchefer, vilket man också försöker samordna 
med redan inplanerade chefsmöten. 
 

• Övrigt så håller man nu på med statusklassificering av länets vattenförekomster, 
dvs bedömning av hur vattnen mår. Arbetet pågår under våren och ska vara 
klart till sommaren. I höst väntar bland annat översyn av åtgärdsförslag i VISS, 
samt översyn av undantag från miljökvalitetsnormerna (MKN). 

 
• De arbetar också med hantering av de LOVA-ansökningar som kommit in.  

 
• En första årlig revidering av aktivitetsplanerna i VÅG är färdig och beslutad. Den 

kommer upp på hemsidan inom kort, och då kommer LST maila ut information 
om det, och en länk. 

 
• Man arbetar med att få ut prioriteringen av vatten för åtgärder, som  LST gjorde 

inom arbetet med VÅG (bilagorna), som GIS-skikt, så att handläggare på 
kommuner bland annat ska kunna få tillgång till dem via geodatakatalogen. 

 
Hemsidan 
Vattenorganisationer.se, där vattenrådets hemsida finns, håller på att göras om. Den 

nya webben skulle ha lanserats i december, men så blev det inte. LST har inte sett 

någon ny tidplan, men arbetet tycks rulla på. 

Personuppgifter  

I samband med att hemsidan görs om har Beredningssekretariatet fått en länk med 

information om vad som gäller för personuppgifter för föreningar och små 

organisationer: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-

sma-organisationer/.  

 

6. Ekonomi 
Eva Jackson redovisade att det finns 30 783 kr i kassan. Det finns även i år möjlighet att 
söka resterande belopp upp till 50 000 kr (alltså knappt 20 000 kr), från 
Vattenmyndigheten.  

 
 

7. Aktiviteter i verksamhetsplan för Vattenrådet för år 2017 med utblick mot 2018-

2019 

Mötet går igenom verksamhetsplanen och gör mindre revideringar.  

PowerPoint-versionen av vattenrådets verksamhetsplan med revideringar bifogas 
dessa minnesanteckningar. 

 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/


8. Övriga frågor  

Under övriga frågor informerade   
- Johan Rune om läget inom gruvdriften 
- Anna Hansson om en LOVA ansökan som Bollnäs kommun gjort med som gäller hela 

länet. 
- Eva Jackson om SKL vattenförvaltningsutredning med Helen Lejon som 

huvudsekreterare  
- Pirjo Gustafsson om satsningen med studiecirklar i Underhåll och förvaltning av 

diken med Jordbruksverket, LRF och Studieförbundet Vuxenskola  
 

Ovanstående aktiviteter delvis finns delvis med i den reviderade VP-planen (punkt 7) 
 

Vidare informerade Eva Jackson om att en hemställan om en omprövning av villkor i 
dom har lämnats till Mark- och miljödomstolen av Nilsson Kraft AB, Valbo. Företaget vill 
bli befriad från kravet att sätta ut 25 kg ålyngel eller vidta en annan fiskevårdande 
åtgärd till motsvarande kostnad enligt tillstånd för kraftverket Oslättfors, Testeboån.  
 

9. Godkänna att vara med på anteckningarna 
Alla mötesdeltagare godkänner att finnas med i minnesanteckningarna. 

 

10. Nästa möte 
Nästa möte blir den 5 september 2019 kl. 10-12 (kaffe 09.30).   

Plats Gävle Centralkonferens. 

 

 

 

Pirjo Gustafsson 

Sekreterare 
 


