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Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 11 

oktober 2013 i Uppsala stadshus 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Jansson hälsade alla välkomna till styrelsemötet.  

En kort presentationsrunda genomfördes eftersom Johanna Lindgren från 

Stockholm vatten som är ny deltog. Johanna kommer att ersätta Lars 

Lindblom i styrelsen. Johanna har ett förflutet bl a inom Svenskt vatten, som 

är branschorganisationen för VA. Johanna väljs formellt in i styrelsen vid 

årsstämman 2014.  

§2. Godkännande av dagordning 

En övrig fråga lades till och dagordningen godkändes. 

Närvarande  

  

Ordinarie  

Staffan Jansson, ordförande Västerås stad 

Magnus Arreflod Eskilstuna kommun 

Anders Karpesjö Järfälla kommun 

Patrik Waldenström Södertälje kommun 

Lars Bäcklund, vice ordförande Uppsala kommun 

Gunilla Lindgren Länsstyrelsen i Uppsala län 

Susanna Hansen, sekreterare Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Lars Lindblom Stockholm vatten 

Thomas Åhsberg Sjöfartsverket 

  

Tjänstgörande ersättare  

Karin Ek Länsstyrelsen i Stockholms län 

Gun Eriksson Stockholms läns landsting 

  

Ersättare  

Maria Gardfjell Uppsala kommun 

  

Adjungerad  

David Liderfelt Västerås stad/Mälardalsrådet 

  

Övriga  

Johanna Lindgren Stockholm vatten 
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§3. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll delades ut på mötet och lades till handlingarna. 

§4. Studieresa med Vätterns och Vänerns vattenvårdsförbund 18-19 

september 

De som deltog på studieresan med de andra vattenvårdsförbunden 

rapporterade därifrån. Alla har fått ett kort referat från resan utskickade per 

mejl, det bifogas också protokollet (bilaga 1) och läggs ut på hemsidan. 

 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

Studieresan var välorganiserad och trevlig. Bra med en blandning av teori 

och besök på plats. Informella kontakter kunde tas.  

 

I Eskilstuna har resan redan gett ringar på vattnet, genom att kommunen 

tagit initiativ till ett eget sjögullsbesök i Kungsör, som uppföljning på det 

som gjordes den 18:e september.  

 

Bra mötesforum med både formella och informella inslag. Frågan om vad vi 

kan driva gemensamt togs upp.  

 

Bra med samsyn kring sjöarna, det kan även leda till att en plats ges i 

politiken. 

 

Vad har vi för kontakter i Bryssel och EU? Finns det möjlighet för förbundet 

att ”köpa in sig” där? Vi behöver inventera vilka personer som finns och 

som jobbar med vatten i Bryssel. Skulle ge en beredskap för och ökade 

möjligheter att söka medel från EU.  

 

Vid mötet inom projektet Mälaren en sjö för miljoner 24 september bjöds en 

expert på EU-medel in till mötet. Mycket givande, men det krävs någon som 

är expert på området eftersom EU-medlen är svåra att sätta sig in i och 

ständigt förändras.  

 

Möjligheten att få kontakt med en EU-parlamentariker borde också 

undersökas, t ex Isabella Löwin. Kanske kan hon komma och besöka 

styrelsen och berätta om möjligheterna för förbundet?  

Länsstyrelserna har en stor kompetens när det gäller att söka och driva 

Life+-projekt, t ex MIA-projektet i Mälaren. 

Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra åt sekreteraren att undersöka vilka 

personer som finns i Bryssel som jobbar med vattenfrågorna, som vi 

eventuellt kan ha ett utbyte med.  
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§5. Lägesrapport: Mälaren – en sjö för miljoner och seminarieserien 

David Liderfelt som är projektledare för Mälaren en sjö för miljoner sedan 1 

oktober på halvtid, rapporterade från projektet. Projektet startas upp nu och 

ett möte genomfördes 24 september. Första steget är nu att utveckla 

projektplanen och att ta fram en aktivitetslista, en heldag med planering 

genomförs 18 oktober. En projektbank för Mälaren är påbörjad, den ska 

bättras på. Ett spår är att gå vidare med projektbanken för att hitta 

gemensamma åtgärdsprojekt som man kan söka medel för, en 

projektverkstad planeras i november. Länsstyrelserna kommer att ha 

möjlighet att söka medel för åtgärder hos HaV, det kan vara en möjlighet. 

En vattenkontaktlista kommer också att byggas upp, där man kan se vem 

som jobbar med vad i de berörda kommunerna. En politikerträff planeras 25 

oktober för att bl a bilda en politisk referensgrupp till projektet.  

Till att börja med har David börjat ringa runt till de kommuner som är 

medlemmar i projektet och det har varit positiv respons.  

Seminarieserien rullar på och det fjärde (av fem) seminariet är nu 

genomfört. Det handlade om dagvatten i den kommunala planeringen och 

var väldigt efterfrågat, ca 90 personer deltog. Det femte och sista seminariet 

i årets serie kommer att bli den 19:e november i Stockholm i samarbete med 

VAS-rådet. Små- och storskaligt VA är temat. Medlemmar i projektet 

Mälaren en sjö för miljoner får förtur till seminariet. 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

Det finns stora fördelar med att var med i projektet Mälaren en sjö för 

miljoner, bl a nästa år när ett nytt åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten 

kommer. EU kan komma med påtryckningar mot Sverige, Tyskland är inför 

rätta nu för sin enligt EU bristande prispolitik på vatten och Sverige står i 

tur.  

 

Uppsala kommun har inte sagt nej till projektet ännu, men inte tackat ja 

heller. Man har efterfrågat en konkretisering av projektet och följer nu 

utvecklingen.  

 

§6. Rapport från arbetsgruppen och andra möten 

Arbetsgruppen har inte haft något möte sedan förra styrelsemötet. Ett möte 

planeras 23 oktober, delvis tillsammans med Svealands 

kustvattenvårdsförbund. 
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Andra möten:  

Mälarens vattenvårdsförbund var på plats i Almedalen 2-3 juli och 

genomförde tillsammans med Mälardalsrådet ett seminarium ”Mälaren har 

växtvärk – utan vattenplanering begränsas tillväxten”. Seminariet finns 

filmat på http://bambuser.com/v/3708246 

Vattenvårdsförbundet har också deltagit aktivt vid Mälarkonferensen 29 

aug, sekreteraren berättade då om projektet Mälaren en sjö för miljoner och 

hade en utställning. Ett referat från konferensen finns här: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publika

tioner/2013/Malarkonferens_2013_SEMINARIEDOKUMENTATIONx.pdf 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

Det är svårt att avgöra vad deltagandet i Almedalen får för effekter för 

förbundet, men i år var det mycket tydligare att vattenvårdsförbundet var 

medarrangör vid seminariet vilket var bra.  

Någon stor medial uppmärksamhet har det inte blivit, men det knöts viktiga 

kontakter eftersom Mälarens vattenvårdsförbund, Havs- och 

vattenmyndigheten, miljödepartementet, Svealands kustvattenvådsförbund 

m fl var på plats. Seminariet har fått spridning via sociala medier, fr a 

Twitter. 

§7. Avstämning av ekonomi och projekt 

Sekreteraren redogjorde för pågående projekt och ekonomi. 

Basprogrammet – rullar på. ALcontrol genomför. Ingen avvikelse jämfört 

med budget. 

Seminarieserien – rullar på. Seminarie 4 av 5 genomfört. Blir dyrare än 

budgeterat pga stort intresse, men troligen marginellt. Mycket lyckad 

satsning. 

Scenariomodell för Mälaren – Vattenmyndigheten har tagit fram en 

scenariomodell för fosfor för Mälaren, så behovet av en insats från 

förbundets sida finns inte längre. Vattenvårdsförbundet har genomfört en 

utbildning. Medel sparades från 2012 (75 000 kr) för att lägga på projektet, 

men dessa kommer inte att behövas.  

Utökad spridnings- och scenariomodell för Mälaren – Norrvatten är 

ansvarig för att driva projektet. Inget besked ännu om hur det går och om 

Mälarens vattenvårdsförbund kan medfinansiera med 50 000 kr 2013.  

http://bambuser.com/v/3708246
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/Malarkonferens_2013_SEMINARIEDOKUMENTATIONx.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/Malarkonferens_2013_SEMINARIEDOKUMENTATIONx.pdf
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Metodutveckling för bedömning av fiske – rullar på. Förbundet 

medfinansierar (30 000 kr), projektet har börjat leverera resultat men inte för 

Mälaren ännu. Ingen avvikelse jämfört med budget. 

Fisk i Mälaren – Projektet inte upphandlat ännu, men ska igång innan 

årsskiftet, kanske i samarbete med SLU. Troigen ingen avvikelse från 

budgeten. 

Informationsbroschyr om främmande arter – det finns vissa broschyrer 

redan om främmande arter, bl a en om sjögull som Kungsörs kommun tagit 

fram. Den skulle kunna användas och tryckas upp i större upplaga. Osäkert 

om det blir någon avvikelse från budgeten. 

Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren – inte påbörjat ännu, 

men diskussion med länsstyrelsernas miljögiftsgrupp har förts. En 

upphandling måste göras innan årsskiftet. Troligen ingen avvikelse från 

budgeten. 

Diverse, oförutsett – i denna post ligger utöver vad som planerades bland 

annat framtagande av ny hemsida (ca 70 000 kr) och studieresan med 

Vänern och Vättern (ca 25 000 kr). Förbundet har fått löfte om bidrag från 

Vattenmyndigheten för genomförande av studieresan. Avvikelse från budget 

blir då ca 75 000 kr (en fördyring). 

På intäktssidan är det inga förändringar jämfört med budgeten, förutom 

bidraget från Vattenmyndigheten (se ovan). 

Sekreteraren bifogar den ekonomiska avstämningen till protokollet (bilaga 

2). 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

När det gäller broschyren om sjögull, så behöver den en ansiktslyftning 

(korta ned och lyft fram det viktigaste) innan den sprids. Det är viktigt att 

information om sjögull kommer ut, eventuellt särskilt riktat till de drabbade 

kommunerna.  

Vad är vattenvårdsförbundets roll när det gäller sjögull? Ta emot rapporter 

om arten? Ja, förbundet har möjlighet att ta emot rapporter och övervaka 

utbredningen och informera om arten. T ex lägga ut informationen i 

Artportalen. 

För att nå ut brett kanske man behöver utveckla en telefonapplikation. Vid 

spridning av broschyr bör redan befintliga kanaler användas, t ex 

kommunernas spridning av information till hushållen, samfälligheter mm. 

Fågelskådare och båtklubbar borde den också spridas till.  
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§8. Ny hemsida och grafisk profil 

Nya hemsidan är klar för lansering. Innehållet från den gamla hemsidan är 

överfört. Vi bör lansera den nya sidan och sedan jobba vidare med att rätta 

till eventuella brister.  

Förbundet har fått en offert på att ta fram en grafisk profil för förbundet, det 

skulle kosta ca 70 000 att få fram en sådan. Offerten innehåller förutom den 

grafiska profilen erbjudande om att ta fram mallar för t ex brev, visitkort, 

broschyr och rapporter.  

 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

Nya hemsidan bör lanseras så fort som möjligt.  

Förbundet är en så pass liten organisation så att man bör kunna ta fram en 

grafisk profil på egen hand. Störst behov är att få fram ny roll-up-

information och en mall för hur rapporter ska se ut. Det kan göras betydligt 

enklare och billigare, vi bör inte gå vidare med offerten. 

Vi borde bli synliga på Facebook och Twitter. 

Beslut: 

Vattenvårdsförbundet lanserar hemsidan så fort som möjligt. 

Vattenvårdsförbundet antar inte offerten om en grafisk profil. 

§9. Nytt övervakningsprogram för Mälaren 

En insats att påbörja revidering av övervakningsprogrammet gjordes i våras. 

Sekreteraren kommer att sätta igång arbetet igen så fort som möjligt, därefter 

måste en upphandling göras i år. 

 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

Har några stora förändringar gjorts jämfört med förra programmet? Nej, men 

en viss ambitionshöjning kan göras eftersom vi höjt avgifterna. Den kommer 

sannolikt att bestå i synoptiska mätningar i Mälarens alla delar, resultaten 

kommer många t ex kommuner till del. 

På kusten har man börjat med ett ”vitt blad” när det gäller det nya 

övervakningsprogrammet.  

Finns det krav på en revidering från t ex Havs- och vattenmyndigheten? Nej, 

det gör det inte men vi måste hålla oss till det gemensamma delprogrammet 

för ”Stora sjöarna”. Befintligt avtal om övervakning löper ut 2013, en ny 

upphandling behövs. 
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§10. Översyn av stadgarna och frågan om bildande av vattenråd 

Mälarens vattenvårdsförbund har i verksamhetsplanen tagit upp att en 

översyn av stadgarna ska göras. Bakgrunden var uppstarten av projektet 

Mälaren en sjö för miljoner och att förbundet därmed fick en något 

annorlunda inriktning än tidigare. Gällande stadgar för förbundet har inte 

reviderats sedan bildandet 1998 och är i vissa delar något omoderna. I 

samband med översyn av stadgarna skulle förbundet också kunna diskutera 

om man vill ta på sig rollen som vattenråd. Det är något som t ex både 

Vänerns och Vätterns vattenvårdsförbund gjort (på lite olika sätt).  

 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

Det är bättre att vara ett förbund än ett vattenråd. 

Förbundet kan ha syftet att vara vattenråd, utan att ombilda sig. Det är dock 

ganska osäkert vad ett vattenråd är och det ser olika ut inom landet men det 

är ändå ett vedertaget begrepp. Troligen har vattenvårdsförbundet redan den 

rollen idag genom att vara en aktör med många olika intressen inom 

Mälaren. Handlar kanske mera om att modernisera terminologin. 

 

Det finns andra delar i stadgarna som inte är så tydliga, t ex hur avgifterna är 

utformade och hur representationen i styrelsen ser ut. Styrelsens 

arbetsutskott utnyttjas inte idag.  

Vore bra med en genomgång, inte minst av ändamålsparagraferna.  

Vore bra om arbetsgruppen renodlas och tydliggörs. 

Vattenråd är till för lokal förankring, tveksamt om förbundet har möjlighet 

till det. Kan bli en svår roll. Stadgarna och sammansättningen i styrelse är 

viktig om man ska kunna utgöra vattenråd.  

Det är ett stort geografiskt område att hantera, i frågor som måste vara lokalt 

förankrade.  

Det är inte så mycket som är reglerat i stadgarna, t ex inte avgifterna. Inte 

heller vilka kommuner som ska vara representerade i styrelsen. Det är upp 

till styrelsen att avgöra hur vi arbetar.  

Den arbetsgrupp (Staffan Jansson, Karin Ek och Lena Vilhelmsson) som har 

i uppgift att se över avgifterna, skulle även kunna ta på sig att se över 

stadgarna.  

 

Beslut: 

Styrelsen uppdrar åt arbetsgruppen för översyn av avgifterna, att även se 

över stadgarna.  

§11. Kommande möten (2013) 
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Nästa styrelsemöte blir 3 december i Västerås. I samband med mötet blir det 

julbord. 

 

§12. Övriga frågor 

Förfrågan har inkommit från Västerås stad som ska göra en undersökning av 

miljögifter i Västeråsfjärden (i fisk och musslor). Vill vattenvårdsförbundet 

medfinansiera undersökningen? Totalt rör det sig om drygt 300 000 kr.  

 

Synpunkter och frågor under styrelsemötet: 

Vattenvårdsförbundet har inte någon strategi för hur den här typen av 

förfrågningar ska tas emot och vi genomför själva undersökningar inom 

miljögifter i år. Om förbundet ska medfinansiera sådana projekt bör alla 

eventuella aktörer med liknande projekt få information om att det är möjligt. 

Beslut: 

Vattenvårdsförbundet medfinansierar inte undersökningen. 

 

§13. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

I anslutning till mötet tackades två styrelseledamöter av. Dels Filippa Mayrhofer (Pfizer 

health), dels Lars Lindblom (Stockholm vatten). Filippa har bytt jobb (till Astrazeneca) och 

fortsätter därför inte i styrelsen. Lars är kvar på sitt nuvarande arbete men kommer inte att 

fortsätta i styrelsen, pga många åtaganden i sitt ordinarie arbete. Lars kommer dock att 

fortsätta i arbetsgruppen.  

 

Styrelsen tackade båda för ett engagerat arbete i Mälarens vattenvårdsförbund.  

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

  

  

Susanna Hansen Staffan Jansson 

Sekreterare Ordförande 

 

(OBS, det underskrivna originalet förvaras hos sekreteraren) 


