
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:   Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 13:30 

Plats:  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg 

 

Närvarande: 

Ordinarie styrelseledamöter 

Ronnie Ljungh, ordf. (MP)  Göteborgs Stad 

Evalotta Stolt, v. ordf.  Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB 

Thorsten Larsson (M)   Alingsås kommun 

Johan Löfgren (M)   Göteborgs Stad 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Maria Tornvall    GKN Aerospace Sweden AB 

 

Suppleanter 

Ragnar Davidsson   Ragn-Sells Heljestorp AB 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

Anna Östlund    GR 

 

Övriga deltagare 

Christina Andersson   GR, praktikant 

 

Dagordning 

§1.  Mötet öppnas 

Ordförande Ronnie Ljungh öppnar mötet.  

§2. Godkännande av dagordningen 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§3. Val av justeringsperson 

Styrelsen väljer Evalotta Stolt till att justera mötesprotokollet. 

§4. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
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§5. Meddelanden 

• Anna Östlund, tidigare Vattenfall, blir kollega med Monica i vattenvårdsförbunden. 

Hon kommer även att administrera Göteborgsregionens luftvårdsförbund och 

kalkningen i 11 av GR:s 13 medlemskommuner (ej Göteborg och Lilla Edet). 

• Nationell utredning Översyn av miljöövervakningen (Dir. 2017:58), redovisning 

30/11 2018, Monica träffade huvudsekreteraren från Regeringskansliet den 26/1. 

• Stör-träff nr 2 på Naturhistoriska 22/2, återintroduktion av stör i Göta älv. 

• Data från Storm Central-Water Log finns nu på hemsidan. 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

§6. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO  

 

Göta älvs vattenråd:  

• Vattenrådet har sökt LOVA-medel från Länsstyrelsen till projekt för kartläggning av 

källor till fosforläckage samt att undersöka lämpliga åtgärder för att minska 

fosforläckage. Ingår i samarbete med LRF även rådgivning för markägare. 

Upphandling av undersökning och utredning pågår.  

Säveåns vattenråd:  

• Det diskuteras en sammanslagning mellan vattenrådet och Anten Mjörn-kommittén. 

Tidigare har Alingsås ansvarat för detta nätverk bestående av Alingsås, Lerum och 

Vårgårda i samverkan med FVO och LRF, men en sammanslagning med vattenrådet 

efterfrågas. Finansiering och inriktning på verksamheten utreds för närvarande.   

Mölndals vattenråd:  

• Arbetet med deltagande som pilotprojekt i Interreg-projektet Water Co 

Governance fortsätter, tillsammans Himleåns och Ätrans vattenråd samt ytterligare 

fyra europeiska länder (Danmark, England, Tyskland och Nederländerna). 

Handlingsplan för arbetet finns framtagen. Pågår till och med år 2019. 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

§7.  Information från bokslut 2017 

Det budgeterade underskottet bliv mindre än förväntat, pga att vissa 

specialundersökningar blivit fördröjda. Mätstationerna utmed älven har inte 

underhållits i planerad omfattning då de bytts ut, vilket också gett minskade 

underhållskostnader. Avtalet med Kretslopp och Vatten behöver ses över till följd av 

minskade underhållskostnader.Planen är att hålla eget kapital om ca 500 kkr. 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

http://stormcentral.waterlog.com/public/VVF
https://www.havochvatten.se/en/swam/eu--international/international-cooperation/watercog/about-watercog.html
https://www.havochvatten.se/en/swam/eu--international/international-cooperation/watercog/about-watercog.html
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§8. Årsberättelse 2017 

Styrelsen hade inga synpunkter på förslaget till Årsberättelse 2017.  

Ett bolagsnamn behöver ändras till Ragn-Sells Avfallsbehandlings AB.  

Styrelsen beslutade 

att godkänna förslaget till Årsberättelse 2017. 

§9. Specialundersökningar 2018 

Bottenfauna 2017-2018 

Utförs av Medins. Har hittills varit svårt att utföra provtagning i Mölndalsån p g a högt 

vattenstånd. Har även utförts åt Akzo Nobel i Bohus och Orkla (Göteborgs kex) i 

Kungälv. Rapport kommer så snart som möjligt. Presentation på årsmötet 

upphandlad. 

 

Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 2018 

Utförs i samarbete med Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, 

sjöarnas FVO och Länsstyrelsen. Upphandling pågår, gick ut 2018-02-19. 

 

Miljögifter i sediment 2018 

Provtagning utförs på 2 lokaler i Göta älv - Dösebacka och Röda sten/Tångudden. 

Utförs av Cowi på uppdrag av BVVF. Undersökningen genomförs var 5:e år. 

 

Önskemål om eDNA fr PoU-gruppen.  

Provtagning skulle eventuellt kunna samordnas med Tidans vattenförbund. Finns 

tyvärr inte utrymme för mer i budget.      

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

§10. Resultat från telefonintervjuer med förbundets medlemmar  

Christina Andersson, f.d. praktikant fr GU föredrog resultaten från intervjuerna. 

Vissa saker på förbundet behöver förändras. Länkar på hemsidan behöver uppdateras 

och vara klickbara. Efterfrågas med populistisk information, kan ev ersättas med 

nyhetsbrev. Innehållet i informationen anses som mer viktig än hur den presenteras. 

Informationsbrev kan vara ett sätt att visa förbundets verksamhet. Frågorna som 

ställdes i enkäten är bra och väcker mycket funderingar. Presentationen från 

För nästa år behöver hemsidan förnyas, eller är det hela kommunikationspaketet som 

behöver uppdateras. 

Styrelsen beslutade 

att AU får i uppdrag att utreda hur resultaten från enkäten kan omsättas i praktiken. 

Redovisas sannolikt på septembermötet. 
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§11. Samordnad provtagning i Säveån och Mölndalsån 

Göteborg (Kretslopp och vatten) vill samordna provtagning i Säveån och Mölndalsån 

med GÄVVF för uppföljning av vattendirektivet. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna förfarandet. 

§12. Verksamhetsplan 2017  

Styrelsen hade inga synpunkter på förslaget till Verksamhetsplan 2018. 

Styrelsen beslöt 

att lägga fram förslaget till Verksamhetsplan 2018 för årsmötet. 

§13. Diskussion kring budget för 2018 och budgetplan för 2019 

Förslaget till budget för 2018 och budgetplan för 2019 var utsänt inför mötet och 

föredrogs. Önskemål om förkortningar i budgetförslaget ska förtydligas. 

Kontrollavgiften räknas årligen upp med KPI. 

Tillsynsmyndigheterna har tittat över vilka företag som medverkar i 

recipientkontrollen. Det ör myndigheternas uppgift att se till att aktuella verksamheter 

har erforderlig recipientkontroll. Förbundet kan bara tillhandahålla verksamheten och 

en god verksamhet som möter rätt behov. 

Styrelsen beslöt 

att anteckna informationen till protokollet samt att lägga fram budget för 2018 och 

budgetplan 2019 för slutgiltigt beslut på årsmötet den 19 april 2018. 

§14. Företagsrepresentant till Valberedningen 

Nanna Bergendahl, Chef på Miljö och Utredning, på Renova kommer representera 

företagen i valberedningen. 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

§15. Företagsrepresentant till AU 

Hur går vi vidare med arbetet? Någon från styrelsen behöver gå in i AU. Frågan är om 

det behövs? Frågan lyfts på årsmötet, möjligen kan en annan medlem ingå som inte 

ingår i styrelsen. Kan Svedavia vara med i AU? En fråga för valberedningen att 

hantera efter årsmötet. 

Styrelsen beslutade 

att platsen hålls vakant tills någon intresserad kan medverka. 
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§16. Fortsatt planering inför årsmötet 2018 

Årsmötet anordnas även i år i samarbete med Bohuskustens vattenvårdsförbund 

(BVVF) och hålls torsdagen den 19 april, vilket tagits fram gemensamt av 

arbetsutskotten inom GÄVVF och BVVF. 

 

Årsmötet hålls i lokalen Trädgår´n i Trädgårdsföreningen i Göteborg, lätt att ta sig till 

om man kommer med tåg eller buss samt parkering nära på Heden. 

 

Förslag till upplägg: 

kl. 09:00-10:30 Årsmöte + konstituerande styrelsemöte för GÄVVF 

kl. 10:30-11:00 Fika 

kl. 11:00-13:00 Seminarier 

kl. 13:00-14:00 Lunch 

kl. 14:00-15:30 Årsmöte + konstituerande styrelsemöte för BVVF 

 

Förslag på föredrag:  

* Fintrådiga makroalger, utredning (Mats Lindegarth, GU) 

* Bottenfauna Göta älv (Carin Nilsson, Medins Havs och Vattenbiologi) 

* eDNA (Alexander Eiler, MF)  

* Stören (Dan Calderon) 

§17. Övriga frågor 

• Till nästa årsmöte fundera på mer ingående information om själva förbundets 

verksamhet.  

• SGI föreslås få en inbjuden till ett styrelsemöte för att informera om den 

medel som tilldelats till skredförebyggande åtgärder. 

• AU behöver fatta beslut om upphandlingen rörande limnologisk undersökning 

av Anten och Mjörn. 

Styrelsen beslutade 

att AU får i uppdrag att fatta beslut om specialundersökningen av Anten och Mjörn. 

§18. Kommande möten för Styrelsen och Arbetsutskottet 2018 

Sammanträdestider för styrelsen 2018:  

• Torsdag 19 april, konstituerande vid årsmötet på Trädgår’n 

• Torsdag 27 september kl. 13.30 på GR 

• Torsdag 6 december kl. 13.30 på GR 

Sammanträdestider för Arbetsutskottet 2018: 

• Tisdag 3 april kl. 13:30 på GR 

• Torsdag 6 september kl. 13:30 på GR 

• Torsdag 15 november kl. 13:30 på GR 

 

 

 

http://img.konferensanlaggningar.se/Admin2015/CustomerPresentation.aspx?id=KCnDUcEBG+qrlBtN2T9shA==&z=y#A180475
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Antecknat av 

 

 

Monica Dahlberg  

 

Justeras 

 

 

Ronnie Ljungh     Evalotta Stolt  

 

 

 

 


