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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar i vattenrådet har under året varit 40 och har varit oförändrat under året. 
Medlemmar i vattenrådet är: 
 

Karlskoga kommun Karlskoga Miljö AB  Cleano production AB  

Degerfors kommun Karlskoga Vattenkraft AB  Miljöbolaget i Svealand AB  

Filipstads kommun Region Örebro län Moelven Valåsen AB  

Gullspångs kommun Västra Götalandsregionen Eurenco Bofors AB  

Hällefors kommun Outokumpu Stainless AB  Cambrex Karlskoga AB  

Laxå kommun Fortum Generation AB  Ovako Hellefors AB  

Storfors kommun Scana Steel Björneborg AB  Springwire Sweden AB  

Töreboda kommun Saab Bofors Dynamics Sveaskog Skogsbruk 

Vansbro kommun Icopal AB  Sävenfors produkter AB  

Ludvika kommun Bharat Forge Kilsta AB  AB Zinkano  

Svensk vattenkraftförening Nolsokna byalag Karlskoga Naturskyddsförening 

Skagerns FVOF SNF Gullspång Karlskoga Hembygdsförening 

Privatperson - Sif Eklund Rämens FVOF  Trösas FVOF 

LRF Grythyttan   

 
Styrelsen 

Styrelsens sammansättning under 2017: 
Person Organisation Roll Vald för period 
Liselotte Eriksson Karlskoga Kommun Ordförande 2017-2018 
Kajsa Gustavsson Cambrex Karlskoga AB Vice ordförande 2016-2017 
Sophia Ohlsson Miljöbolaget i Svealand Ledamot 2016-2017 
Allan Myrtenkvist Hällefors kommun Ledamot 2017-2018 
Mattias Lagergren Karlskoga Miljö AB Ledamot 2017-2018 
Thomas Backelin Storfors kommun Ledamot 2016-2017 
Kent Gustavsson Region Örebro län Ledamot 2016-2017 
Sif Eklund Hembygdsföreningen Ledamot GVR 2017-2018 
Göran Pettersson Karlskoga Kommun Ersättare (Liselotte) 2017-2018 
Katarina 
Hundermark/Patrik 
Krekula* 

Ovako Hellefors AB Ersättare (Kajsa) 2016-2017 

Håkan Larsson Storfors kommun Ersättare (Thomas) 2016-2017 
Rune Andersson Sveaskog Förvaltnings AB Ersättare (Kent) 2016-2017 
Torbjörn Parling Filipstads kommun Ersättare (Allan) 2017-2018 
Tomas Nermark Degerfors kommun Ersättare (Mattias) 2017-2018 
Sylve Johansson Fortum Generation AB Ersättare (Sophia) 2016-2017 
Lars Rosén LRF m.fl. Ersättare GVR (Sif) 2017-2018 

   



   

 
 

*Katarina Hundermark meddelade inför årsmötet 2017 att hon tillfälligt kunde sitta med i 
styrelsen tills Ovako Hellefors AB anställt en ny miljösamordnare. Patrik Krekula, 
nyanställd miljösamordnare på Ovako Hellefors AB, valdes in i styrelsen med fyllnadsval 
vid styrelsemötet den 29/8 2017. 
 
Revisorer har varit Boo Thuvander och Leif Gustavsson med ersättare Marie Johansson 
Gadde. Av styrelsen utsedd kassaförvaltare var Bengt Adolfsson (Karlskoga miljö AB) och 
sekreterare Matilda Norberg. 
 
Styrelsens roller: 
Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten. 

   
Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte. 

   
Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder. 

   
Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för 

förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. 
Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder. 
   

Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att 
närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. 
Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten 
och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie 
ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att 
kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god 
kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på 
styrelsemöten. 

Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar 
 
 
Vattenrådgivare 

Förbundet och rådet har gemensamt en anställd vattenrådgivare. Från och med 1 maj är 
vattenrådgivaren anställd på 100%. Första delen av året var tjänsten på 50%. 
Vattenrådgivarens huvudsakliga arbetsuppgifter är: 
 

• Samordning av rådet och förbundets verksamhet  
• Sekreterare med tillhörande administrativa uppgifter 
• Beredning inför och verkställande av styrelsens och årsmötets beslut 
• Utveckling av förbundets SRK (samordnad recipientkontroll) samt samordning av 

genomförandet av SRK. 
• Projektledning av åtgärdsprojekt och andra projekt i linje med förbundet och rådets 

stadgar och styrelsens beslut (inklusive handledning av exjobb) 



   

 
 

• Planering och genomförande av aktiviteter i rådet och förbundets regi 
• Strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling 
• Omvärldsbevakning och nätverkande inom rådet och förbundets 

verksamhetsområde 
• Delta i konferenser, informationsdagar etc för GVVF och GVRs räkning 
• Marknadsföring och ansvar för hemsidan och dess innehåll 
• Medlemskontakt – aktivt uppsökande och kundtjänst 
• Hantering av inkommande remisser 
• Ansvarig för samordningsmöten med medlemskommunerna 2 gånger per halvår 

samt vid behov 
 
 
Verksamhet under 2017 

Sammanträden 

Under 2017 har hållits ett årsmöte (19/4), och sju styrelsemöten (7/2; 28/3; 8/5 -extrainsatt; 
31/5; 29/8 18/10; 28/11). Protokoll finns utlagda på rådets hemsida. 
 
Efter årsmötet gjordes ett uppskattat studiebesök vid Våtsjötorps kraftverk, där ett omlöp 
för fiskvandring och naturvårdsanpassning inrättats. Nils-Olof Eriksson, ägare till 
kraftverket och omlöpet guidade.  
 
Med anledning av att årsmötet gav styrelsen i uppdrag att vidare utreda och ta beslut om en 
eventuell utökning av vattenrådgivartjänsten, hölls ett extra styrelsemöte den 8/5. Vid det 
mötet beslutades att tjänsten skulle utökas till 100% från och med 1 maj 2017.  
 
Kommunturné 

Under 2016 genomförde vattenvårdsförbundet och vattenrådet en kommunturné. Projektet 
fortsatte under 2017 med ett besök hos Ludvika kommunstyrelse.  
 
Projekt Trösälven 
Under 2017 har projektet Trösälven fortsatt att drivas i vattenrådets regi. Under etapp 1, 
2016, togs ett lokalt åtgärdsprogram fram. Detta har under 2017 varit på remiss hos berörda 
instanser och många relevanta kommentarer har inkommit. Dessa kommer tas hänsyn till i 
det fortsatta arbetet med Trösälven. Under 2017 har även etapp 2 i projektet genomförts. 
Detta har omfattat 4 elfiske samt 2 kräftfisken i de norra delarna av Trösälven. Dessa 
genomfördes för att undersöka fisksamhället och för att undersöka förekomsten av 
flodkräfta i systemet. Resultaten är samanställda i en rapport som finns tillgänglig på 
vattenrådets hemsida. Konsult Tomas Jansson har anlitats för att genomföra etapp 2. 
 
Projekt Bjurbäcksälven 
Vattenrådet har sökt och fått medel från länsstyrelsen i Värmland för att ta fram ett lokalt 
åtgärdsprogram för Bjurbäcksälven, del av Bergslagskanalen, Storfors kommun. Projektet 



   

 
 

löper åren 2017-2018. Under 2017 har konsult Tomas Jansson varit anlitad för att ta fram 
underlagskunskap och beskriva förutsättningarna för åtgärder i Bjurbäcksälven. En 
delrapport har sammanställts och finns tillgänglig på rådets hemsida.  
 
Sammantaget har rådet sökt och fått 250 000kr för åtgärdsprojekt under 2017 (observera att 
dessa medel även avser viss verksamhet under 2018).  
 
Samrådsinstans 

GVR har under året lämnat yttranden på flera samråd och remisser, se nedan. (yttrande har 
lämnats tillsammans med Gullspångsälvens vattenvårdsförbund): 
 

• Tillståndsansökan vattenkraftverk Långban/Blockenhus 
• Tillståndsansökan regleringsdammar i Nätsjön/Tomsjöarna 
• Remiss ”utmaningar för Hållbart Västra Götaland”  
• Tillståndsansökan fiskodling Kedjeåsen 

 
Samverkansträffar 

En viktig del av rådets verksamhet är samverkan, både att delta i och själv anordna. 
Följande samverkansaktiviteter har genomförts under 2017:  
 

Datum Samverkansaktivitet 

3/2 Vattenrådens dag Värmland (arrangör länsstyrelsen Värmland) 
9/3 Älvgruppsmöte (arrangör länsstyrelsen i Örebro) 
22/3 Vattenrådens dag i Göteborg (arrangör vattenmyndigheten i 

Västerhavet) 
25/4 Vattenrådgivarträff – mellansvenskt nätverk för vattenrådgivare 

(arrangör Hjälmarens vattenvårdsförbund) 
17/5 Informationsträff om vandringshinder (arrangör länsstyrelsen i 

Värmland) 
1/6 Inbjuden föreläsare till Lonnhyttans FVOF (arrangör LFVOF) 
7/11 Vattensamordningsträff Örebro (arrangör länsstyrelsen i Örebro) 

 
Under 2017 startade vattenrådet upp en grupp för kommunsamverkan vatten. Första träffen 
hölls 13/11 och alla kommunmedlemmar i rådet var inbjudna. Representanter från 8 av 10 
kommuner fanns på plats. Vatten berör många olika funktioner inom kommunerna och på 
plats vid träffen fanns tjänstemän från fysisk planering, VA, miljötillsyn och 
miljösamordning. Vid träffen identifierades flera olika behov av samverkan för 
kommunerna och många konkreta tips och idéer framkom. Kommunsamverkan kommer 
fortsätta under 2018.  
 
Övrigt 

• Hemsidan har under året hållits uppdaterad med aktuella händelser, protokoll etc. 



   

 
 

• Under 2016-2017 har vattenrådgivaren genomgått en projektledarutbildning med 
tillhörande certifiering. 

  
 
Ekonomi 
Årets inkomster och utgifter, samt ingående och utgående balans framgår av bifogad 
resultat- och balansräkning.  
 
Rådet redovisar ett positivt resultat om 293 tkr främst beroende av bidrag till projekt som 
inte är avslutade samt lägre kostnader för samordnare/sekreterare än budgeterat. 
Resultatet redovisas som skuld till medlemmarna samt ej avslutade projekt och uppgår 
totalt till 462 tkr. 
 
Arbetsplan för vattenrådet år 2018 
 
• Etapp 3 kommer inledas för Trösälven, där initiering av åtgärder vid utloppet till 

Hållsjön och efterföljande vägtrumma står på tur. Projektet drivs vidare i samarbete 
med länsstyrelsen i Örebro.  

• Framtagande av det lokala åtgärdsprogrammet för Bjurbäcksälven fortgår och under 
2018 kommer ytterligare undersökningar genomföras. Utifrån dessa tas eventuella 
förslag till åtgärder fram. Ett samverkansmöte ska också hållas under andra delen av 
2018. 

• En vattendragsvandring kommer troligen genomföras om ett bra upplägg kan tas fram. 
Eftersom vi nu haft projekt som sträckt sig mer norrut var förslaget att titta söderut på 
alternativ för vattendragsvandringen, exempelvis Hovaån eller Skagersholmsån.  

• Vid flera tillfällen har rådet diskuterat att arbeta mer gentemot skolor med 
informationsinsatser eller liknande projekt. Ett utarbetat koncept för detta har inte 
lyckats tas fram, bland annat med tanke på antalet skolor inom avrinningsområdet och 
den arbetsinsats det kommer kräva. En fortsatt diskussion hur ett sådant projekt skulle 
kunna läggas upp kommer föras under 2018.  

 
Under året planeras några aktiviteter i samverkan med Gullspångsälvens 
vattenvårdsförbund. Dessa är:  
 
• Förslag på nyhetsbrev från GVVF/GVR till medlemmar och andra intresserade 

kommer tas fram och lanseras under 2018. I nyhetsbrevet behöver hela verksamheten 
belysas, både rådets och förbundets. Det kan också finnas ett värde att lyfta goda 
exempel från medlemmarna.  

• Utredning om och eventuellt framtagande av profilprodukter kommer ske 2018.  
• GVVF har positiv erfarenhet av att handleda det exjobb som genomförts under 2017. 

Förslag till fler exjobb tas fram under 2018. I detta kan också medlemmar presentera 
förslag som går i linje med rådet och förbundets verksamhet. 



   

 
 

• Laxå och Vansbro kommun har inte fått besök genom kommunturnén. Ett nytt försök 
att få kontakt med dessa tas 2018.  

• Beredningssekretariaten på länsstyrelsen kommer statusklassa alla vatten under 2018 
och kan behöva underlag och hjälp från förbundet och rådet. 

• Styrelsen kommer under året arbetar med värdegrund, vision, syfte och mål för 
verksamheten.  

• Rådet och förbundet ska fortsätta vara en aktiv remissinstans och även fortsätta med 
det nätverkande och omvärldsbevakning som byggts upp under åren. 

 
Under 2018 kommer det hållas 1 årsmöte och ca 6 styrelsemöten 
 
 
Karlskoga  
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Liselotte Eriksson 
Ordförande 

Karlskoga kommun 

Kajsa Gustavsson 
Vice ordförande 

Cambrex Karlskoga A B 
 
 
 
 
 

 

Allan Myrtenkvist 
Hällefors kommun 

 

Thomas Backelin 
Storfors kommun 

 
 
 
 
 
 

 

Mattias Lagergren 
Karlskoga Miljö AB 

 

Kent Gustavsson 
Region Örebro län 

 
 
 
 
 
 

 

Sophia Ohlsson 
Miljöbolaget i Svealand 

 

Sif Eklund 
Karlskoga Hembygdsförening 

 


