
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:   Onsdagen den 27 april kl. 15:00 

Plats:  Världskulturmuseet i Göteborg  

 

Närvarande: 

Ordinarie styrelseledamöter 

Ronnie Ljungh (MP)   Göteborgs stad 

Evalotta Stolt    Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB 

Marie Andersson   AstraZeneca AB 

Kaj Johansson (S)   Mölndals stad 

Lennarth Nilsson (M)   Ale kommun 

Tomas Nilsson (M)   Göteborgs stad 

Anneli Papadopoulos   Vargön Alloys AB 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

 

Suppleanter 

Edvard Molitor   Göteborgs Hamn AB 

Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) Trollhättans Stad 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

Frida Eriksson    GR 

 

Dagordning 

§1a Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen godkänner föredragningslistan.  

§1b Val av suppleant i styrelsen 

Evalotta föreslår att utse Ragnar Davidsson från Ragn-Sells i Heljestorp till suppleant i 

styrelsen.  

 

Styrelsen beslöt 

att välja Ragnar Davidsson till suppleant i styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

 

§2. Val av justerare 

Styrelsen väljer Elisabet Stadler till justerare.  
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§3. Meddelanden 

Monica informerade kort från årsmötet med Vänerns vattenvårdsförbund, som Frida 

var med på.  

Ytterligare information finns att läsa här 

 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse    

 

§4. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO  

Ingen ny information finns att lämna sedan senaste styrelsemötet 

 

§5. Sammansättning av arbetsutskott och arbetsgrupper.  

Styrelsen utsåg följande personer att ingå i: 

 

Arbetsutskott 

Ronnie Ljungh   Göteborgs Stad 

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

Claes Wångsell   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Monica Dahlberg, sekr.  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Frida Eriksson    Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

 

Program och utvärderingsgruppen 

Ronnie Ljungh   Göteborgs Stad 

Evalotta Stolt    Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB 

Gunnar Johansson   SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk 

Mikael Asplund   Miljö- och teknikförvaltningen, Lilla Edets kommun 

Olof Bergstedt   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Klara Eklund    Miljöförvaltningen, Göteborg 

Ragnar Lagergren   Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Monica Dahlberg, sekr.  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Frida Eriksson    Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

 

Styrelsen beslöt: 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att utse ovanstående personer ingå i arbetsutskott och program- och 

utvärderingsgrupp.  

 

§6. Databas/Datavärdskap  

Styrelsen informerades om arbetet med att göra en översyn av medlemmarnas behov 

av att det finns en databas hos GÄVVF samt att det tas fram en årlig rapport från 

undersökningarna inom kontrollprogrammet.  

 

http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/sv/organisation/pages/arsmote.aspx/


 

3 

SLU som är datavärd har ju tillgång till data om dock med viss fördröjning under 

förutsättning att vattenvårdsförbundet rapporterar in data dit. Skall förbundet behålla 

tjänsten med att ha en databas behöver den uppdateras då den i dag har dålig 

funktionalitet pga ålderdomligt system.  

 

Tanken är att ta reda på vilket behov som finns hos medlemmarna, vilket värde de ser 

med medlemaskapet samt om det finns intressenter utanför medlemskretsen som vill 

ha tillgång till data. Ska förbundet behålla data enbart för medlemmarna eller ge bort 

data till de som är intresserade? Ett av värdena med medlemskapet är ju att man kan 

vara med och påverka vad som provtastas och var.  

Inom Au pågår ett arbete med att ta fram en projektplan och ett frågeunderlag till 

medlemmarna. 

 

Styrelsen beslöt: 

 

§7. Översyn av förbundets policy 

Sedan stadgarna uppdaterades 2015 har man sett ett behov av att göra en översyn av 

förbundets policy så att den stämmer med den verksamhet förbundet bedriver. 

Arbetsutskottet arbetar med att ta fram ett förslag. 

 

Styrelsen beslöt: 

 

§8. Medlemsvärvning  

Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen för medlemsvärvning anser det bättre att 

ansvaret för att se till att verksamheter sköter sin recipientkontroll tas av resp 

tillsynsmyndighet (länsstyrelse och kommuner) än att förbundet aktivt arbetar med 

medlemsvärvning. Däremot så ska förbundet se till att myndigheterna har den 

information som behövs för att kunna informera om hur man blir medlem.  

 

Arbetsgruppen för medlemsvärvning har haft kontakt med länsstyrelsen som är 

tillsynsmyndighet och fått gehör för detta arbetssätt. Länsstyrelsen vill också att 

förbundet rapporterar in till länsstyrelsen om vi har några avhopp av medlemmar. 

Kontakt har också tagits med kommunerna som är tillsynsmyndighet för de mindre 

verksamheterna. För att underlätta informationen om förbundets verksamhet har en 

informationsbroschyr tagits fram som har distribuerats till länsstyrelsen och 

kommunerna. 

 

Styrelsen beslöt: 

att anteckna informationen till protokollet.  

 

§9. Övriga frågor.  

Ronnie tog upp frågan kring regeringsuppdraget till HaV att analysera och föreslå hur 

verksamhetsutövares kontroll av vattenrecipienter kan förbättras. 

att anteckna informationen till protokollet.  

att anteckna informationen till protokollet.  
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På dagens föredrag visade Elisabeth Sahlsten från HaV på att deras huvudinriktning är 

att alla som påverkar är med och betalar övervakningen genom att: 

• Alla som påverkar betalar in en vattenkontrollavgift utifrån påverkansgrad – 

schabloner 

• Vattenmyndigheten tar fram övervakningsprogram 

• Delas ut villkorat bidrag till utförare av övervakningen. 

Naturvårdsverket har under 2016 i uppdrag att utreda detta vidare – återstår att 

invänta resultat…  

Hur kommer detta att påverka vattenvårdsförbunden? GÄVVF bevakar frågan 

Edvard kommenterade att det vore ett mer rättvist system då man får med även de 

som inte är med nu. 

Styrelsen beslöt: 

att anteckna informationen till protokollet.  

 

§10. Nästa sammanträde 

 Måndag 26 september kl. 13.00 på GR  

 Fredag 9 december kl. 13.00 på GR  

 

 

Monica Dahlberg 

 

Justeras 

 

 

 

Ronnie Ljung      Elisabet Stadler

  


