PROTOKOLL
2022-03-23

STYRELSEMÖTE
Datum:
3 mars 2022
Närvarande: Göran Tengelin, Boo Östberg (tom. pkt. 10), Jenny Lundström, Torbjörn Larsson, Erik Wall, Anders Hartman, Nils Fall, Karolina Viklund, Christoffer Hallbäck (adj) och
Zahrah Lifvendahl
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötet öppnas
Vice ordföranden öppnar mötet.
2. Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben
Boo Östberg (t.o.m. punkt 10) och Erik Wall (fr.o.m. punkt 11) valdes till mötesordförande. Jenny Lundström valdes till justerare. Styrelsen beslöt att protokollet ska läggas ut
på förbundets hemsida efter justering.
3. Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.
Styrelsen beslutar att adjungera Christoffer Hallbäck vid dagens möte.
4. Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
5. Rapport från grupperna och VD
a. Vattenkvalitetgrupp
Se punkt 8 nedan.
b. Vegetationsunderhåll
VD har inlett en förnyad ramavtalsupphandling tillsammans med Uppsala kommun
och Uppsala vatten. VD återkommer till styrelsen och arbetsgruppen för vegetationsunderhåll när ett förfrågningsunderlag finns framtaget.
Styrelsen har tidigare diskuterat följande: Som förberedelse inför beskärningen genomfördes en överflygning för att markera fallna träd och VD har kontaktat respektive
markägare med förfrågan om de har möjligt att ta bort träden. Det är dock få markägare som har återkommit eller vidtagit åtgärder för att ta bort träd.
På uppföljningsmötet i arbetsgruppen framfördes ett förslag att avsätta en post i budgeten för röjning av träd. Detta utifrån att det är rimligt att markägarna på respektive
delsträcka gemensamt finansierar trädröjningen. Detta skulle i så fall kunna ingå i
nästa upphandling (gällande ramavtal löper ut inför säsongen 2023).
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Eftersom detta förslag skulle påverka förbundets budget så är det en fråga för årsstämman att ta ställning till. Frågan väcktes på mötet om förbundet kan ta bort träd
som ägs av enskilda markägare rent juridiskt.
VD har stämt av frågan om möjligheten att undanröja hinder (fallna träd mm) inför
vassklippning, med en jurist på Uppsala kommun. Dennes tolkning av lagstiftningen
är att förbundet inte har möjlighet att vidta åtgärder på annans fastighet utan medgivande från fastighetsägaren. Utifrån detta är det inte relevant att förslå stämman att avsätta medel i budget.
En överflygning för att identifiera hinder kommer att genomföras under våren 2022
och kontakt kommer att tas med respektive fastighetsägare innan vassklippningen påbörjas.
På mötet lyftes frågan om samverkan med ideella föreningar för att undanröja hinder.
Utifrån de juridiska hindren enligt ovan kan även detta vara svårt att genomföra utifrån
att varje enskild fastighetsägare måste kommuniceras. VD tar dock med sig förslaget i
de fall det är en möjlig lösning.
6. Vattenförvaltning – rapportering projekt
Inget nytt att rapportera.
7. P-damm och kalkfilterbädd Åsby 1:2
Projektet är av intresse för förbundet.
Styrelsen beslutar att: Vattenförbundet projektleder åtgärderna och går in med medfinansiering enligt utskickat förslag.
8. Extra provtagning 2022–2023
Styrelsen har tidigare gett arbetsgruppen för vattenkvalitet i uppdrag att ta fram förslag på
tillfälligt utökad provtagning utifrån att provtagning bör genomföras inom samtliga kommuner inom avrinningsområdet. Utvärdering av denna provtagning blir ett underlag för en
eventuell revidering av det ordinarie provtagningsprogrammet.
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag och fått en offert från SLU (se bilaga).
Styrelsen beslutar att: genomföra en extra provtagning enligt förslaget och antar offerten
från SLU. Samt att detta läggs in i budgetförslaget till stämman.
9. Kommunikationsprojekt Björklingeån
Projektet är intressant men frågan är vem som bör vara drivande. VD har fått en inbjudan
till dialog med Länsstyrelsen i frågan.
Styrelsen beslutar att: inte avsätta medel i budget för detta.
10. Fördjupad studie fiskväg Ekeby kvarn
Frågan är av intresse för vattenförbundet men frågan är om förbundet är den som bör vara
drivande.
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Styrelsen beslutar att: inte avsätta medel i budget för detta.
11. Budget och medlemsavgifter 2022–2023
Styrelsen beslutar att: föreslå stämman att anta budgeten med de justeringar som hanterats
ovan samt en utökning av rörliga projektmedel med 50 000 SEK.
12. Principer för medfinansiering
Styrelsen beslutar att: föreslå stämman att utöka förbundets möjlighet till medfinansiering
av projekt med upp till 20 % av totalkostnaden. Detta kan komma att justeras när upparbetat kapital når en nivå som stämman anser vara en rimlig nivå. Styrelsen återkommer i frågan om strategi för användning av upplupet kapital.
13. Inför årsstämman
Stämman hålls den 7 april på Stadshuset i Uppsala.
I samband med stämman hålls ett seminarium, i år på temat fria fiskvandringsvägar. Anders Larsson, Thyréns kommer att presentera projektet Livet i Fyrisån.
14. Remiss: Vägledningar för kraftigt modifierade vatten
Styrelsen beslutar att: Vattenförbundet avger inget yttrande i detta läge då remissen endast
avser vägledning för bedömning. Förbundet kan komma att avge yttrande i senare skede
då bedömning av enskilda anläggningar/områden genomförs.
15. Samråd: Uppsala Vattens biogasanläggning
Styrelsen beslutar att: Vattenförbundet avger inget yttrande i detta läge då samrådet innehåller relevanta aspekter som ska hanteras vid tillståndsprövning och MKB. Förbundet
kan komma att avge yttrande i ett senare skede vid själva tillståndsprövningen.
VD återkopplar till Uppsala vatten.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor
17.Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Boo Östberg
Mötesordförande

Jenny Lundström
Justerare

Erik Wall
Mötesordförande
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Elektroniska underskrifter
Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer
Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och
uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje
underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via
valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det
utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.
Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument,
följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna
originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Boo Östberg
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Knivsta kommun
Datum och tid: 2022-03-25 18:17:16 UTC
Transaktions-ID: 1df0018edb534b568649c0d265aa8240

Underskrift 2

Namn: Erik Wall
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Cytiva Sweden AB
Datum och tid: 2022-03-27 07:04:25 UTC
Transaktions-ID: e11f8c9abd744374ae84374e9ce0a6d3

Underskrift 3

Namn: Jenny Lundström
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2022-03-28 13:26:06 UTC
Transaktions-ID: b07355df44f54bf6b8d787f9aac4d7f1

f99604f1-d6e3-4935-8c7d-1622927c0813

