
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Fredagen den 5 december 2014, kl. 13:00 

Plats:  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

  Gårdavägen 2 i Göteborg (Rum: Hållö - 260)  

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter 

Ann-Christine Andersson, ordf.  Göteborgs Stad 

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

Tomas Nilsson   Göteborgs Stad 

Carl-Erik Bergsén   Alingsås kommun 

Leif Mowitz    GKN Aerospace Sweden AB 

Marie Andersson   AstraZeneca AB 

Christian Forsäng   Ale kommun 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Kaj Johansson    Mölndals stad 

 

Suppleanter 

Ann-Christine Tornebjer Torslid Trollhättans Stad 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

§ 1. Godkännande av föredragningslista 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 2. Val av justerare 

Till justerare valdes Kaj Johansson. 

§ 3. Meddelanden 

 Monica informerade om att ny planeringschef är tillsatt på GR. Det blir Maria Sigroth 

som nu är Samhällsbyggnadschef i Lerum som kommer att börja sin tjänst på GR efter 

nyår. 

 Monica har fått hjälp av Tomas Nilsson i styrelsen att börja ta fram ett upphandlings-

underlag för tjänsten att bygga ett nytt system för förbundets databas där samtliga 

analysdata läggs in. Då arbetsbelastningen varit stor har Monica tyvärr inte hunnit 

slutföra detta men hoppas kunna göra det under 2015. Rapporten över vattendrags-

kontrollen 2014 kommer troligtvis att tas fram med det gamla systemet.  
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Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

§ 4. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO 

Vattenråden inom Göta älvs ARO (Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd) 

kommer den 20 november gemensamt att hålla ett seminarium på Miljöförvaltningen i 

Göteborg kring vattenförvaltningen med fokus på åtgärder och miljökvalitetsnormer 

(MKN) lokalt inom Göta älvs ARO. För samtliga vattenråd kommer det mellan den  

1 november och 30 april pågå ett intensivt arbete med att sätta sig in i och svara på 

Vattenmyndighetens samråd. 

Inom Säveåns vattenråd pågår ett projekt där man under 2015 ska ta fram informationsskyltar 

kring vattenfrågor och vattenrådet som ska placeras på lämpliga platser längs ån där människor 

vistas. För delfinansiering (50 %) av skyltarna kommer har man sökt LONA-bidrag från 

Länsstyrelsen. Kommunerna längs ån samt Mjörns FVO går in med resterande medel. 

Mölndalsåns vattenråd fortsätter med att ta fram en prioriteringslista av de åtgärden man 

anser är viktigas att genomföra för att Mölndalsån skall uppnå god status. Kopplat till 

denna skall en handlingsplan för vattenrådet tas fram.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

§ 5. Rapport från elfisket i Göta älv sommaren 2014 

Båtelfiskeundersökningar i Säveån och Göta älv utfördes under tre dagar i juni 2014. Syftet 

var att erhålla en översiktlig bild av fisksamhällenas utseende. 

Under totalt 1,5 resp. 4,8 timmars effektivt elfiske fångades totalt i Säveån och Göta älv  

15 olika fiskarter. Totalt fångades 333 respektive 572 fiskar motsvarande i genomsnitt  

4 respektive 2 fångade fiskar per minut i de båda vattendragen vardera. Vanligast före-

kommande fiskarter i fångsterna var mört, löja och abborre. Fångster av den rödlistade ålen 

förekom i de båda vattendragen och skrubba fångades vid Surte relativt långt upp i Göta älv. 

Sammantaget visar resultaten av dessa undersökningar att fångsten per tid och antal arter 

fångade var högre i Säveån och i Göta älvs nedre delar än i övre delarna av Göta älv. 

Konsultens erfarenheter av dessa och tidigare års undersökningar visar att monitoring av 

stora vattendrag med hjälp av båtelfiske och fångst per ansträngning är en tillämpbar 

metod för kvalitativa och semi-kvantitativa bedömningar av fiskbestånd i stora rinnande 

vatten. Förändringar i artförekomst, föryngring och andra trender bör på sikt kunna 

bedömas med hjälp av metoden. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 
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§ 6. Förslag till upplägg för uppdatering av skriften ”Fakta om Göta älv” 2015 

Förslaget är att en uppdatering av skriften görs under 2015. Frida Eriksson som praktiserat 

på Miljöförvaltningen i Göteborg och även kommer att praktisera på Akzo Nobel i Bohus 

föreslås bli den som håller i pennan. Hon har fått goda vitsord och då hon varit med på 

möten både med förbundets PoU-grupp och i vattenrådet har hon satt sig in i förbundets 

verksamhet och de frågor som är aktuella gällande Göta älv.  

Frida skulle i så fall anställas på viss tid/projekt av Göteborgsregionens kommunalförbund 

(GR) och vattenvårdsförbundet köper sedan hennes tjänst av GR. GR är vidtalade och har 

godkänt detta. GR föreslår att Frida får en bruttolön på 25 000 kr per månad. Kontrakt får i 

så fall skrivas med GR. 

Innan styrelsen tar ett slutgiltigt beslut vill man ha bättre underlag på vad det skulle bli för 

kostnad för layout av rapporten (så som det utfördes 2005) samt vad Fridas lön skulle kosta 

förbundet per månad (inkl. lön, arbetsgivaravgift och OH). 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att ge Monica i uppdrag att till nästa möte ta fram underlag på kostnad för layout inför  

     tryck av skriften samt lön till Frida. 

§ 7. Förslag till Limnologisk undersökning i Östra Nedsjön sommaren/hösten 2015 

Förslaget till upphandlingsunderlag var utsänt med kallelsen och anses därmed föredraget. 

Styrelsen godkände förslaget. Monica skickar ut anbudsförfrågan så snart som möjligt efter 

styrelsens möte. 

Styrelsens arbetsutskott får i delegation att utse vem av anbudsgivarna som skall få uppdraget.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att godkänna förslaget till upphandlingsunderlag till anbudsförfrågan; samt 

att styrelsens arbetsutskott får i delegation att utse vem av anbudsgivarna som skall få  

     uppdraget. 

§ 8. Sävelångens Fiskevårdsområdesförening (FVO) ansöker om medlemskap i Göta 

älvs vattenvårdsförbund fr o m 2014 – Hur rekrytera fler medlemmar? 

Sävelångens FVO har ansökt om att få bli medlemmar i Göta älvs vattenvårdsförbund fr o m 

2014. Då 2014 snart är slut betalar de bara halv medlemsavgift för det året och sedan full 

avgift fr o m 2015.  

För att ta redan på vilka övriga potentiella medlemmar som finns i avrinningsområdet bör vi 

kontakta tillsynsmyndigheterna (Lst och kommunerna) inom ARO.  

Monica har sedan mötet kontaktat i första hand Lst för att se om vi kan få ut en förteckning 

över verksamheter med utsläpp (process-, kyl- och dagvatten) till recipient.  
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Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att godkänna att Sävelångens FVO blir medlemmar i Göta älvs vattenvårdsförbund fr o m  

     2014 

§ 9. Rapport från mötet med Ragn-Sells AB den 14 oktober 2014 

Representanter från Au (Evalotta, Claes och Monica) träffade Ragn-Sells den 14 oktober på 

deras anläggning i Heljestorp och diskuterade ingående hur deras verksamhet ser ut.  

Det framkom då att de nu inte överstiger gränsvärdet för rapporteringskrav av 

emissionsdeklaration till Naturvårdsverket. De skulle då hamna i en lägre klass med 

andelstal 2 istället för 4 som gällde när vi inför beslutet beräknade kontrollavgiften utifrån 

2012 års uppgifter i emissionsdatabasen. Med löfte om att de kommer att få den lägra 

kontrollavgiften valde de att stanna kvar som medlemmar i förbundet. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

§ 10. Planering inför årsmötet i april 2015? 

Förbundets årsmöte hålls i år den 29 april. Föredragen samordnas med Bohuskustens 

vattenvårdsförbund och kommer att ha tema kring mikroskräp och strandskräp samt att vi 

kommer att få resultat från den sedimentundersökning som utfördes längs Bohuskusten och i 

Göta älv 2006 och 2011. 

Föredrag och årsmöten hålls i Sjömanskyrkan i Göteborg. Vi kommer också att få en guidad 

rundvandring på Sjöfartsmuseet som ligger alldeles bredvid. På Sjöfartsmuseet kommer vi 

också kunna se delar av utställningen ”OUT TO SEA? The Plastic Garbage Project” som 

visades där våren 2014. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

§ 11. Mötestider för styrelsen och arbetsutskottet 2015. 

Styrelsen 

 Fredag 6 mars kl. 13.00 (vecka 10) 

 Onsdag 29 april Förbundsmöte kl. 09:00, Styrelsemöte kl. 14:00 (vecka 18) 

 Fredag 25 september kl. 13.00 (vecka 39) 

 Fredag 4 december kl. 13.00 (vecka 49) 

 

Arbetsutskottet 

 Fredag 27 februari kl. 09:00 (vecka 9) 

 Torsdag 2 april kl. 09:00 (vecka 14) 

 Fredag 11 september kl. 09:00 (vecka 37) 

 Fredag 20 november kl. 09:00 (vecka 47) 
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Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2015 

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

§ 13. Nästa möte 

Fredagen den 6 mars. 13:00 på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

Gårdavägen 2 i Göteborg 

 

Göteborg dag som ovan 

Monica Dahlberg 

Justeras 

Ann-Christine Andersson     Kaj Johansson 

ordf. 


