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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund
Tid: Måndagen den 19 september 2Ot6 kl. 13:30-15:30
Plats: Västvattens styrelselokal på Västgötavägen 30 i Uddevalla
Nüruarande ledamöter:
Mats Brodefors
Berne Petersson
Bengt-Åke Andersson

EJ

näruarande ledamöter:

Göteborgs stad

Hans Schub

Tanums kommun

Tjörns kommun
Kungälvs kommun

Petra Rönnholm

Göteborgs stad

Sofia Westergren

Stenungsunds kommun

Anna-Lena Heydar

Uddevalla kommun

Eva Wallin

öckerö kommun

Ulla Buhr

Orust kommun
Göteborgs Hamns AB

Ann-Sofi Sefton-Johansson

Strömstads kommun

Eva Abrahamsson

Sotenäs kommun

Curt Olsson

Lysekils kommun

Leif Högberg

Munkedals kommun

Edvard Molitor

Näruaronde ersättare:
Göte Carlsson

Göteborgs stad

lngela Frössling

INOVYN

Bo Pettersson

Stenungsunds kommun

MihkelLaks

Volvo personvagnar

Hilbert Eliasson

Sotenäs kommun

Agneta Stenberg

Orkla Food Sverige AB

lnge Löfgren

Lysekils kommun

Göteborgs stad
Tanums kommun

Royne Hansson

Västvatten AB

rsätta re :
Christina Löwenström
Louise Thunström

Katarina Bjelke

Västvatten AB

Claes Jansson

Tjörns kommun

Monica Dahlberg

GR

Jan Hansson

öckerö kommun
Kungälvs kommun
Strömstads kommun
Uddevalla kommun
Munkedals kommun
Orust kommun

Et nä rua ra n d e

övrigd deltagare:

e

Pierre Rehnlund
Lena Martinsson
Ca

rl-Joha n Sernestra nd

Alf Siversson
Anders Hygrell
Ma rie-Louise Joha nsson

Borealis

Karl-Emil Mattsson
Annika Utgenannt

GRYAAB

Morgan Bråse

Klädesholmen Seafood

Preemraff Lysekil

Mötet inleddes med att VA-chefen Royne Hansson och VA-rådgivaren Katarina Bjelke från
Västvatten AB www.vastvatten.se informerade om bolagets verksa m het.
Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal och Uddevalla
kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och
avloppsverksamheter. Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning,
stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter. Det lokala
infl¡andet består då varje kommun bestämmer ide egna kommunbolagen; Färgelanda Vatten
AB, MunkedalVatten AB respektive Uddevalla Vatten AB. Varje kommunbolag äger sitt VA-nät
och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor för den egna
kommunen. Huvudkontoret för Västvatten är beläget i Uddevalla.
( P rese ntati on bifoga s p rotokol I et)
Bohr¡sk¡stens vattenvårdsförbund
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Dagordning

1. Mötet öppnas
Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.
2.

Godkännandeavdagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

3. Val av justeringsperson
Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar till att justera mötesprotokollet.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5.

Meddelanden
Monica informerade om att Ryaverket i Göteborg fått krav från Länsstyrelsen att ompröva
sitt tillstånd. Ansökt verksamhet bedöms i stort utgå från befintlig anläggning och antalet
anslutna personer samt inkommande flöden 2030 baserat på prognoser från de sju
ägarkommunerna; Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och partille.
Synpunkter kan lämnas till och med den 7 oktober 20L6.

o

Monica lämnade det sorgliga beskedet att styrelseledamoten Curt Olsson från Lysekils
kommun har avlidit under en resa till Tanzania. lnge Löfgren ersätter Curt till dess att
Lysekils kommun utsett en ny ledamot.

o

Styrelsen beslutar

att t¡ll protokollet anteckna lämnad redogörelse

6.

översyn av medlems- och kontrollavgifter
Mats förklarade principerna bakom det förslag som tagits fram av arbetsutskottet.
En handling som förklaror detta var tiven utstind inför möteL
Tyvärr hade det i det utskickade förslaget (tabellen) missats att lägga till det vid förra mötet
beslutade tillägget med ¡terligare en nivå på O,Lyoför de minsta verksamheterna.
Den korrekta fördelningstabellen bifogas med protokollet.
Styrelsen önskade få ut nuvarande beräkningsnyckeln för kommunernas medlemsavgifter.
Den ligger som en bilaao till stadaarno på förbundets hemsidø sømt bifogas med protokollet.
Styrelsen önskade att kansliet tar fram en sammanställning över de tillsynsavgifter som
tillsynsmyndigheterna i form av Länsstyrelse och kommuner tar ut av verksamheterna.
Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt
att ge kansliet i uppdrag att sammanställa vilka tillsynsavgifter som tillsynsmyndigheterna tar
ut av verksamheterna.
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7.

Sammansättning av styrelsen
Arbetsutskottet arbetar med en översyn av styrelsens sammansättning. Motivet är dels att det
ibland är svårt att få så många att komma att styrelsen är beslutsför och dels bör fördelningen i
styrelserepresentationen bättre spegla medlemmarnas ekonomiska andelar iförbundet iform
av medlems- och kontrollavgifter. Då en översyn av dessa sistnämnda görs bör även
styrelsesammansättningen ses över.
Arbetsutskottet föreslår en minskning av antalet styrelseledamöter med en fördelning mellan
kommuner och företag med 6 resp 5 ledamöter för att få ett udda antal. Arbetsutskottet
kommer att träffa valberedningen och därefter återkomma med ett konkret förslag.
Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

8.

Budget/Ekonomi
Monica informerar om utsänd ekonomisk rapport för januari-augusti, handlingen var även
utsänd inför mötet.

Bohuskustens vattenvårdsförbund visar för perioden jan-aug 2016 ett resultat på -58 kkr. Den
huvudsakliga förklaringen till det negativa resultatet är att provtagningskostnaderna varit högre
än budgeterat. Länsstyrelsen betalar en del av provtagningskostnaderna för årets
miljögiftsundersökning istället för att som tidigare utlovat lämna bidrag varför det saknas en
budgeterad intäkt på 130 kkr.
Omsättningen jan-aug är 2 667,9 kkr. lntäkterna avser den del av årets intäkter som utgörs av
medlemsintäkter och recipientkontroll. Provtagningskostnader jan-aug utgörs av 2 L74,5 kkr
och prognosen för året är något högre kostnader än årsbudgeterat värde. Kostnader avseende
konsultarvoden GR avser faktiskt utfört arbete enligt avtal avseende jan-aug. Styrelsearvoden
avser fasta arvoden till ordförande och vice ordförande avseende jan-aug samt arvoden till
styrelsen vid möten under perioden.
Kvarvarande eget kapital efter justering för periodens resultat (jan-aug) är 577,2kkr.
För att underlätta administrationen ska reseräkningar skickas in senast 3 månader efter

respektive styrelsemöte samt att utbetalning sker 2 gånger per år.
Styrelsen beslutar

att t¡ll protokollet anteckna lämnad redogörelse

9.

Kontrollprogram/Upphandlingar 2016
inför mötet och föredrogs av Monica

En handling var utsänd

-

Upphandling för flygfotografering av fintrådiga alger avslutades i juni och uppdraget gick
till Marine Monitoring som har utfört detta under sommaren. Rapport kommer senast
den 23februari 20t7.

-

Upphandlingen av miljögifter i biota fick göras om efter sommaren då inga av de
inkomna anbuden ijuni uppfyllde samtliga skallkrav. Upphandlingen är nu klar och
uppdraget t¡llföll Marine Monitoring.

-

Avtal klart med DHI ang beräkning av Kväve- och Fosfortillförseltill Bohuskusten
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Avtal klart med Göteborgs universitet ang provtagning och analys av mjukbottenfauna
vid fem stationer 2Ot6. Rapporten skall tas fram av Länsstyrelsen
Framtagande av underlag pågår för miljögifter i sediment2OLT-2018 m rapport 20L9
Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

10. övriga frågor

o

Ökningen av skarv och säl i kustbandet diskuterades. Man ifrågasatte att det finns ett
jaktförbund på skarv då den är så talrik.

o

lnformerades om att man sett en ökning av ålgräs men att den är täckt av fintrådiga
brunalger. Samtidigt går havs- och vattenmyndigheten (HaV) ut med pressmeddelande om
att man ser en oroväckande utveckling för ålgräset.

o
o

Kopplingen mellan övergödning och ett klimat iförändring diskuterades liksom att det råder
brist av vitamin 81 (tiamin) hos många organismer. Tiaminbrist sägs orsaka beteende- och
reprodu ktionsstörningar hos djur.

BWF bör närma sig vattenrådet för att bl a få en tydligare rollfördelning mellan
organisationerna och diskutera hur medlemmarna i resp organisation bör vara
representerade.

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

11. Nästa möte med styrelsen
Nästa styrelsemöte är måndagen den 28 november 20L6 kl 13:30-15:30 på GR i Göteborg.
12. Mötet avlutas
Ordföranden avslutar sam manträdet

Monica Dahlberg - Sekreterare

Mats Brociefors

- Ordföra

Anna-Lena Heydar

e
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Justerare

