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Bakgrund  

Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) hanterar enligt nuvarande 

ordning beslutet att anta årets kontrollprogram (inkl budget för detta 

program) vid årets årsmöte, normalt under april innevarande år. 

Upphandlingen av entreprenörer som ska genomföra mätningar etc 

bör upphandlas tidigare än så, nämligen i god tid innan mätsäsongen 

drar igång. Flera skäl talar för att beslutet om kontrollprogram bör 

fattas tidigare än vi gjort hittills, och gärna i god tid innan årsskiftet. 

1. Upphandlingen av utförarna av mätningar etc. bör upphandlas i god tid 

innan mätningarna ska utföras. 

2. En upphandling i god tid ger oss tid för utvärdering, och en bättre 

konkurrenssituation.  

3. Risken för sena överklaganden minskar genom att eventuella 

överklaganden inkommer inom 10 dagar från ”tilldelningen”. Om då 

upphandlingen sker under hösten hinner den juridiska processen klaras av 

innan mätsäsongen börjar.  

Därför föreslår styrelsen att beslutet om detaljerna till 

vattenvårdsförbundets kontrollprogram delegeras från Årsmötet till 

Styrelsen, som har att fastlägga detaljerna i kontrollprogrammet, 

samt utföra upphandlingarna för detta inom ramen för den 

kontrollprogramsbudget som fastlagts av Årsmötet i april året innan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Föreslag till Beslutsstruktur  

Inför årsmöten presenterar styrelsen Innevarande års 

kontrollprogram (inkl dess budget), och samtidigt en prognos för 

kommande års kontrollprogram och budget (Budgetplan för 

kommande år).  

Årsmötet tar då ett beslut om den övergripande omfattningen  

för kommande års kontrollprogram, och den budgetram som följer 

med detta program.  

Styrelsen fastlägger sedan under hösten detaljerna kring 

kontrollprogrammet inom den ram som årsmötet fastlagt.  

Styrelsen genomför (genom PoU-gruppen) de förfrågningar och 

upphandlingar som omfattas av kontrollprogrammet.  

Styrelsen rapporterar sedan vid kommande årsmöte beslutad 

kontrollprogram och dess budget.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att Årsmötet delegerar till GÄVVF:s Styrelse att 

fastlägga detaljerna i Kontrollprogrammet, och att upphandla de 

entreprenörer som ska genomföra mätningarna, inom ramen för den 

budgetram för Kontrollprogrammet som fastlagts av Årsmötet. 

 

Göteborg 2020-04-23 

 

För Göta älvs vattenvårdsförbunds Styrelse, genom  

Johan Löfgren 

Ordförande i Göta älvs vattenvårdsförbund 


