
 

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      Org. Nr: 857203-3861 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund, Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   PlusGiro: 52 47 33-3 
Besök: Anders Personsgatan 8, Telefon: 031-335 50 00, Fax: 031-335 51 17    Bankgiro: 5342-3133 

 

Protokoll 

Styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid: Tisdag 10 december 2019, kl 13:30-15:00. 

Plats: Göteborgsregionen (GR) 

Närvarande: 

Johan Löfgren    Göteborgs stad (ordf.) 

Evalotta Stolt    Nouryon AB (vice ordf.) 

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 

Maria Tornvall    GKN Aerospace 

Mikael Sundström   Trollhättans stad 

Monica Dahlberg    GR 

Maria Axbrink    GR 

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 mötesprotokoll 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna 

5. Meddelanden 

• Göta älvs vattenråd söker extramedel för utökad provtagning inom fosforprojektet. 

Fokuserar först på delavrinningsområdet för Sköldsån. 
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• Klart med finansiering från 5 av 6 kommuner till Säveåns vattenråd vilket ger ett 

årligt birag på 396 000 kr/år. Bara beslut från Borås med 4000 kr/år kvar. 

• Vattenmyndigheten har ansökt om förlängning av Interreg-projektet Water Co 

Governance där Mölndalsåns vattenråd ingår t o m 2021. Medverkan i projektet 

har gett vattenrådet möjlighet att utföra flera informationsprojekt (Inventering av 

lämpliga miljöer för undervisning av skolklasser, Skyltar vid vatten inom ARO samt 

information till politiker och tjänstepersoner om vattenrådets roll och vad man kan 

bidra med i form av kunskap i t ex planprocesser) 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

6. Justeringar av kontrollprogrammet inför 2020 

Förlängning med Synlab/Medins för 2020 klart och de justeringar som godkändes på 

styrelsemötet senast är avstämda och godkända av konsulten: 

• Ta alla sjöprovtagningar udda år och bara augustiprovtagning och ev isprovtagning 

jämna år 

• Sänkt rapporteringsgräns för Cd  

• Förslag till förändring av kontrollprogram 2021-2023 från Renova är utökade 

metallanalyser i älven. Behöver diskuteras i PoU-gruppen inför upphandling av nya 

kontrollprogrammet. Eftersöker inspel från Renova och andra intressenter om 

förslag på metaller, provpunkter etc för att kunna diskutera detta i PoU. 

Upphandlingen startar i början av hösten 2020 för att minska risk att beslut blir 

försenat om det skulle bli överklagat.  

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet; samt 

att ge PoU-gruppen i uppdrag att ta fram förslag till kontrollprogram för 2021-2023 

7. Info om läget gällande specialundersökningar för 2019 (utförs av andra än 

GÄVVF) 

• eDNA. Tog prover i Mjörn 12/5 (5 lokaler med 4 prover i varje). Finns nu hos 

SciLife för sekvensering (står i kö). Avvaktar med Anten tills de fått resultaten fr 

Mjörn 

• Miljögifter i vatten 2019 (uppföljning Råvattenkampanj 2017). Samordnas av 

Kretslopp- och vatten (KoV) i Göteborg. De har nu fått samtliga analysrapporter 

från labbet. Utkast till rapport för granskning beräknas vara klart vid årsskiftet. 

KoV vill ha GÄVVF som utgivare, då de ser nuvarande finansiering bara som en 

anpassning till budgetläget. 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

http://www.gotaalvvvf.org/download/18.2efa9f0816076f4b328fbdb/1513847193317/Rapport+R%C3%A5vattenkampanj+2017.pdf
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8. Specialundersökningar 2020/2021 

Finns 100 000 kr budgeterat för 2020. Inga självklara undersökningar föreslagna. 

2021 är Limnologisk undersökning av Landvettersjön och Rådasjön inplanerat (10 år 

sedan sist). 2011 kostade denna 165 kkr, (inkomna anbud var då på 165-300 kkr). AU 

föreslår att spara pengarna inför limnologisk undersökning 2021 då det är lite oklart 

hur dyrt detta blir. Monica skannar möjligheten till medfinansiering fr Lst och FVO 

(provfiske) samt ev Mölndal och KoV i Göteborg då Rådasjön är vattentäkt för dessa.  

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet; samt 

att föreslå för årsmötet att medel budgeterade för specialundersökningar 2020 istället  

     flyttas till den limnologiska undersökning av Landvettersjön och Rådasjön som ska  

     utföras 2021. 

9. Valberedningen, vakant företagsrepresentant 

Evalotta har varit i kontakt med Svenskt näringsliv, men inte hittat någon kontakt 

med kännedom om företagen här än.  

 

Alla medlemmar uppmuntras att leta efter någon som kan ta rollen. 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

10. Översyn av årsrapportens utförande (Handling bifogas)  

Styrelsen beslutar att till årsmötet 2020 ta fram en slimmad årsrapport inom kansliet. 

Avvaktar med beslut om hur man vill göra framåt tills man ser hur den blir. 

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

11. Kommunikation 

• Nyhetsbrevet har krånglat lite, men vi fortsätter jobba på att alla ska nås av det. 

Kansliet lägger även upp en länk för att följa nyhetsbrevet på vår hemsida.  

• PPT-presentation om förbundets verksamhet har tagits fram. (Handling bifogas). 

Efter färdigställande läggs den ut i pdf-format på hemsidan, och skickas ut som 

Powerpoint till medlemmarna för att de ska kunna anpassa till organisationen.  

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

12. Ekonomi 

• Nytt avtal med GR avseende kanslitjänst (Handling bifogas) gäller fr 2021 

Ger en ökad kostnad jämfört med budgetramen för 2020 på 50 000 kr/år.  

Beslut om nytt avtal läggs in i bugetprocessen genom budgetramen för 2021 som 

läggs fram på årsmötet i april 2020.  
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Styrelsen beslutade 

att det nya avtalet läggs in i bugetprocessen genom budgetramen för 2021 

• Tid på året för budgetbeslut (Beslutshandling BVVF bifogades)  

Förslag: Årsmötet tar beslut för budget innevarande år och budgetram för 

kommande år, men delegerar till styrelsen att ta beslut om detaljerna i 

kontrollprogrammet för kommande år. Detta för att inte som nu ibland behöva 

börja upphandla en undersökning innan det är beslutat.  

Styrelsen beslutade 

att föra vidare frågan till årsmötet med en beslutspunkt på föredragningslistan 

13. Brev till Länsstyrelsen tillsammans med BVVF (Handling bifogas) 

Förslag från GÄVVF att försöka boka ett möte istället för att skicka brev. Förslag att ha 

med Ragnar från vattenavdelningen på Lst, samt från någon från tillsyn/miljöskydd 

som en överbryggning.  

Styrelsen beslutade 

att delegera till Arbetsutskottet att hantera frågan 

14. Övriga frågor. 

• Monica har blivit kontaktad av Ingenjörer för miljö, IfM. Vill att Monica ska komma 

på seminarium de anordnar i samarbete med Länsstyrelsen och berätta om 

förbundet och förhållandena i Göta älv.  

Har inte fått mer info än så. Monica återkommer när hon vet mer.  

Styrelsen beslutade 

att anteckna informationen till protokollet. 

15. Mötestider för Arbetsutskottet och Styrelsen 2020 (Handling bifogas) 

• 24/9 flyttas till 30/9.  

• Ragnar lobbar för att flytta årsmötet för Luft i väst så att de inte krockar med vårt 

eftersom många kan vilja gå på båda.  

 

 

Antecknat av 

Maria Axbrink och Monica Dahlberg 

 

 

Justeras 

 

 

 

Johan Löfgren     Evalotta Stolt 


