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Protokoll från styrelsemöte - Nissans Vattenråd, 2021-04-14 

Plats: TEAMS  

 

Närvarande: 

 Jenny Axelsson (ordf.), Halmstads kommun 

 Sofia Yngstrand, Halmstads kommun, (sekr./samordnare) 

 Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun 

 Christer Gustafsson, Gnosjö kommun  

 Roger Rohdin, Jönköpings kommun 

 Antonia Liess, Hylte kommun 

 Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun 

 Marie Montan, LRF 

 Henrik Jatkola, Statkraft 

 Samuel Söderblom, Stora Enso 

 Morgan Eriksson, Södra skogsägarna 

 Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm 

 Carin Lundqvist, Länsstyrelsen Jönköping 

  

Under mötet hälsades Sven-Olof Andersson välkommen till rådet, han ersätter Monica Fredin 

som tidigare varit Tranemo kommuns representant. 

 

§ 1 Godkännande av dagordning och val av justerare 

 Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

 Val av justerare: Henrik Jatkola  

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Beslut: Inga tillägg görs till föregående protokoll, vilket läggs till handlingarna. 
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§ 3 Aktiviteter pågående 

LOVA-ansökan information 

Styrelsen informerades om LOVA-ansökan och att vattenrådet tilldelats medel både 

för Halland- och Jönköping.  I ett första skede har 648 750 kronor beviljats  vilket avser 

75 % av bidraget för Halland. Resterande 25 % är 215 250 kronor och betalas ut när 

slutrapporten är granskad och godkänd av Länsstyrelsen. Beslutet finns att läsa på 

vattenrådets webbplats. 

För Jönköpings del får vattenrådet 60 000 kronor i ett inledande skede vilket avser 

steg 1, dvs inventeringen. Resterande medel kan sökas och eventuellt beviljas när 

sträckor för önskad kartering är fastställda. 

Skulle alla medel som vattenrådet önskar beviljas landar de egna kostnaderna på 

300 000 kronor. Dessa medel fördelas över tid mellan 2021 – 2024 och kan också 

investeras i eget arbete av styrelsens medlemmar. 

Ett inledande möte med konsulter har genomförts och ytterligare ett är planerat till 

den 21 april. Därefter kan projektet påbörjas vilket är glädjande! 

 

Nya webbplatsen – info och uppdatering 

Webbplatsens struktur har ändrats utefter önskemål från föregående möte. Vi tittar 

på webben och styrelsen informeras om att visst arbete kommer krävas gällande 

fliken ”Miljötillståndet”. Det finns många vattenförekomster (>170 st) inom 

avrinningsområdet och styrelsen kommer så småningom behöva ta ställning till vilka 

som ska visas på webben. I dagsläget visas bara några enstaka för att få en bild över 

hur det kan se ut. Alla vattenförekomster finns i VISS och detta får diskuteras vidare 

och vara en kommande utvecklingsfråga på webben. 

En plats för stora digitala handlingar efterfrågades för att undvika platskrävande 

utskick via e-post. Sofia stämmer av med leverantören om det är möjligt att styrelsen 

får tillgång till en sida för stora handlingar som inte visas externt på webben. 

Glöm inte sprida webbplatsen som finns på följande länk: 

https://nissan.vattensamverkan.se/ 

 

Redovisning av inlämnade svar på frågorna: 

1. Vem är ni? 

2. Varför är ni med i vattenrådet? 

3. Vilken är den största utmaningen för er kopplat till Nissan? 

https://nissan.vattensamverkan.se/
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 Alla deltagare fick presentera sig , sin organisation och prata kring frågeställningarna. 

 Det var givande och intressant och ordföranden konstaterade att rådet är 

 en härlig samling med mycket kompetens från olika håll! 

§ 4 Ekonomi och redovisningsfrågor 

Redovisning för 2020 års verksamhet samt budget för 2021 års verksamhet har 

lämnats in till vattenmyndigheten. Detta i enlighet med beslut från föregående möte. 

Styrelsen har fått ta del av handlingarna via e-post före mötet. 

§ 5 Myndighetsinformation 

 Länsstyrelsen i Jönköping informerade om ett mindre Lova-projekt i Jönköping som 

 fått medel till att åtgärda lättare vandringshinder för fisk.  

 Carin lovade också att kolla om vattenrådet kunde få ha en länk till sin webbplats från 

 VISS. 

§ 6 Övrigt 

 Samråd med Vattenmyndigheten 

 Diskussioner fördes kring samrådet och problematiken kring hur man som vattenråd 

 kan åstadkomma ett yttrande som representerar alla då det finns många olika 

 perspektiv. Vattenrådet beslutade dock att lämna ett yttrande och att synpunkter 

 från styrelsen behöver komma in till samordnaren senast fredagen den 16 april. 

 Yttrandet kommer stämmas av med styrelsen veckan därpå och därefter skickas 

 in till Vattenmyndigheten.  

 Yttranden 

 Vattenrådet har fått möjlighet att yttra sig över Ulricehamns nya översiktsplan. 

 Styrelsen beslutar att avstå från att yttra sig. 

 Det bestämdes också att vattenrådet behöver ta fram en ”krav-specifikation” över 

 när det är lämpligt att vattenrådet yttrar sig och inte. Det finns många olika 

 infallsvinklar i frågor som rör Nissan och det är viktigt att rådet lämnar yttranden 

 som alla kan stå bakom. Vi funderar vidare och tar upp detta framöver. 

 

§ 7 Kommande mötesdatum 

 Onsdag den 2 juni (styrelsemöte + årsmöte) 

 Onsdag den 1 september 

 Onsdag den 17 november 
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Ordförande tackade för visat intresse och bra diskussioner och avslutade styrelsemötet!  

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Jenny Axelsson    Henrik Jatkola 

Ordförande     Vice ordförande 

 

 

 

 

_________________________  

Sofia Yngstrand 

Samordnare 


