Protokoll
Styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund
Tid: Tisdag 24 september 2019, kl 13:30-15:45.
Plats: Göteborgsregionen (GR)
Närvarande
Gunnar Johansson

Essity AB, Edet bruk

Ragnar Davidsson

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB

Thorsten Larsson

Alingsås kommun

Ove Wiktorsson

Kungälvs kommun

Hans Lundin

Mölndals stad

Rolf Gustavsson

Ale kommun

Viktoria Edvardsson

Renova AB

Evalotta Stolt

Nouryon AB

Johan Löfgren

Göteborgs stad

Gertrud Ingelman

Göteborgs stad

Monica Dahlberg

GR

Maria Axbrink

GR

Per Bolin

SGI, Delegationen för Göta älv

1.

Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordf. Johan Löfgren

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

3.

Val av justeringsperson
Evalotta Stolt vice ordförande utses till justeringsperson

4.

Föregående mötes protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna

5.

Information om Delegationen för Göta älv – Per Bolin, SGI.
Delegationen arbetar med utredningar och åtgärder för att minska skredrisken längs
Göta älv. Pers presentation bifogas med protokollet.

Ordförande:
Johan Löfgren, E-post: johan.lofgren@politiker.goteborg.se
Sekreterare:
Monica Dahlberg, E-post: monica.dahlberg@GRkom.se
Kansli:
Göta älvs vattenvårdsförbund, www.gotaalvvvf.org
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund, Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
Besök: Anders Personsgatan 8, Telefon: 031-335 50 00, Fax: 031-335 51 17

Org. Nr:
PlusGiro:
Bankgiro:

857203-3861
52 47 33-3
5342-3133

Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
6.

Meddelanden
•

Delegation från Kina var på besök 17/9 och ville veta hur VVF arbetar.

•

Göta älvs vattenråd ordnade Vattendragsvandring vid Välen 19/9. Välbesökt.

•

Göteborgsregionen tillsammans med Sportfiskarna, 8-fjordar och Länsstyrelsen
Västra Götaland söker projektmedel hos Vinnova för ökad genomförandetakt och
effektivitet vad gäller åtgärdsimplementering i vattenfrågor. Vattenvårdsförbunden
kommer att bjudas in till en första träff för eventuella inspel eller om någon
medlem har särskilt intresse i det fall ansökan om medel godkänns.

Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
7.

Förslag till justeringar av kontrollprogrammet inför 2020 och framåt
PoU föreslår:
•

Ta alla sjöprovtagningar udda år och bara augustiprovtagning jämna år. Om vi
2020 tar bort alla sjöprovtagningar utom den i augusti och ev vinter (om is) sparar
vi 34 000 kr

•

Möjlighet finns till förlängning av befintligt avtal med Synlab/Medins för 2020

•

Sänka kadmium från 0,01 µg/l till 0,003 µg/l utan extra kostnad. Rel mätosäkerhet
ökar från 30% idag till 100%

Inför nästa upphandling (provtagning 2021) vill Renova se över om det är möjligt med
mer metallprovtagning i älven. Idag tas en del av SLU, men det är få provpunkter.
Frågan tas med PoU.
Styrelsen beslutade
att godkänna de föreslagna justeringarna av kontrollprogrammet.
8.

Info om läget gällande specialundersökningar för 2019
(utförs av andra än GÄVVF)
eDNA-undersökning
Drivs av GU. Jämförelse med förbundets nätprovfiske i Mjörn. Per Sundberg GU
meddelar att de har börjat analysera proverna från Mjörn och ska återkomma så fort
han får tillbaka resultat från analysen.
Miljögifter i vatten 2019 (uppföljning Råvattenkampanj 2017)
Provtagningen i full gång.
Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
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9.

Specialundersökningar 2020
Finns avsatt 100 000 kr i budgetplanen för 2020.
PoU har diskuterat:
•

Makrofytinventering i älven för att bl a utreda förekomst av smalbladig vattenpest.
Vattenpesten ställer till det i dricksvattenintaget. Dock mycket omfattande för hela
älven och oklart om det är förbundets roll.

•

Båtelfiske i älven. Finns dock många olika metoder idag och metodutveckling är
inte förbundets roll. Bör även invänta eDNA-undersökningen som utförs av GU.

•

Ta fram data för vatten med oklar statusklassning. Ragnar tar fram lista på de
vattenförekomster som nu har oklar statusklassning.

AU och PoU anser att inget av förslagen är helt rätt.
Styrelsen avvaktar med beslut.
10.

Översyn av årsrapportens utförande, rapport från PoU-gruppen
Årsrapportens nuvarande utformning har bestått länge och är relativt otillgänglig för
gemene medlem. Förslag att handla upp årsrapporten från konsult har därför kommit
upp. Förslag från AU att lägga specialundersökningarnas pengar på detta under 2020.
Under styrelsemötet kom förslag dels att ta bort årsrapporten helt och fokusera på
publicering på hemsida. Dels att nästkommande årsrapport görs som föregående år
och vänta med upphandling tills kontrollprogrammet ska handlas upp för 2021.
Till nästa styrelsemöte kommer Maria ta fram en sammanställning av svar vad gäller
årsrapporten i enkätundersökningen från 2014, samt sammanställa de olika förslagen
om hur vi kan gå vidare för ställningstagande vid nästa styrelsemöte.

11.

Ekonomi
Nytt avtal med GR avseende kanslitjänster
GR initierar denna förändring av avtal då nuvarande avtal är till åren samt vill ha
likadana avtal för organisationer som köper tjänster av GR. Avtalet sägs upp senast
juni för att det nya ska gälla fr o m årsskiftet. Därmed kommer det nya avtalet att
börja gälla först 2021 om GR säger upp det nu.
Diskussion om detta fortsätter kommande styrelsemöten.
Tid på året för budgetbeslut
Beslut om budget fattas nu på årsmötet i april då ett kvartal av året budgeten avser
redan gått. Förslag att hantera denna fråga som Bohuskustens vattenvårdsförbund
gjort genom att fatta beslut om budgetram för nästkommande år på årsmötet, med
beslut om att detaljbudget delegeras till styrelsen för beslut på hösten året innan.
Frågan diskuteras vidare på kommande möte.
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12.

Kommunikation
Nyhetsbrev
Att återuppta utskick av nyhetsbrev kan vara ett försök till mer kommunikation med
medlemmar och kontinuerligt visa på värdet av medlemskap i förbundet. Nyhetsbrevet
kommer att tas fram inom GR och planeras att skickas ut två ggr om året med ett
första utskick snarast.
Presentation
Kansliet tar fram en kort presentation för förbundet att visa till exempel för ledning
hos medlemmarna, som visar på värdet av förbundet och vad vi gör.

13.

Vakant företagsrepresentant i valberedningen
Styrelsen ombeds att fundera på denna fråga till nästa sammanträde.

14.

Övriga frågor.
•

Bohuskustens vattenvårdsförbund har lagt fram frågan om de båda
vattenvårdsförbunden gemensamt ska skriva ett brev till Länsstyrelsen med
uppmaning om att de bör säkerställa att recipientkontroll utförs av verksamheter
med utsläpp till vatten, både direkt som tillsynsmyndighet, men också genom sitt
uppdrag med tillsynsvägledning för kommunerna som i sin tur är tillsynsmyndighet
för flera objekt. Styrelsen beslutar att gå vidare med förslaget.

15.

Nästa möte med styrelsen
Nästa möte är 10 december kl 13:30 på GR

Antecknat av
Maria Axbrink och Monica Dahlberg

Justeras

Johan Löfgren

Evalotta Stolt
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