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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund
Tid: Måndagen den 4 december 20L7
Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8 i Göteborg
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Dagordning

1.

Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

c/o Göteborgsregionens kommunalförbund

Tel: 031-335 50 00
Fax: 031-335 51 17

Box 5073

www.bwf.se

s40222 cÖreaoRc

info@bwf.se
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3. Val av justeringsperson
Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar till att justera mötesprotokollet

4.

Föregående mötesprotokoll
Förtydligas att Bengt Bivrin inte var med på mötet i september.
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

5.

o

Meddelanden
Rekrytering Regionplanerare med inriktning Vatten, Kalkning och Luft pågår.
Misja Melin hjälper Monica så länge med viss adm., t ex skriva anteckningar.

a

Två statliga utredningar pågår med bäring på vattenvårdsförbundets och vattenrådets

verksamhet:
- "översyn av miljöövervakningen" (Dir. 2017:581med Åsa Romson som utredare. Tar upp
nationell, regional och lokal miljöövervakning, i den sistnämnda ingår bl a den SRK som
bedrivs av vattenvårdsförbunden. Uppdraget skall redovisas den 30 november 2018
- "översyn avvattenförvaltningens organisation" (Dir. 2OL7:961med Carolina Adelsjö som
utredare. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2OLg.
Tanken var att få med HaV och/eller Länsstyrelsen till kommande styrelsemöte för att
diskutera just detta men de hänvisar till ovanstående utredningar, som de inte vill
förekomma, och ber att få återkomma efter att de redovisats.
a

Mats informerade om att Miljö- och klimatnämnden i Göteborg har beslutat att ha vatten
som fokusområde 2019.

o

Boel Lanne som är ordförande i vattenrådet för Bohuskusten träffade på Arbetsutskottet på
senaste mötet.
Rollen för vattenrådet är inte helt tydlig, blir förhoppningsvis klarare efter ovanstående
utredningar. De får samverkansbidrag från Vattenmyndigheten. Får sedan söka extra medel
fr t ex länsstyrelsen om man vill göra något projekt. VRBK svarar bara på
Vatten myndighetens rem isser.
Fokus för VRBK:s arbete hittills har varit på "kunskapshöjning och ökad kommunikation
mellan vattenrådet, vattenmyndigheten och vattenrådets olika intressenter". Dvs VRBK
interagerar aktivt med kustkommuner, verksamhetsutövare och ideella miljöorganisationer
för att sprida kunskap om vattendirektivet och arbetet med det. VRBK väljer
ämnesområden, ordnar seminarier runt dessa och summerar kunskap.

Vill göra det möjligt för fler att ha båten på land för att slippa fler bryggor som påverkar
kusten negativt. Det skulle även minska behovet av giftiga båtbottenfärger.
söker medel till projekt för att kunna plocka upp gamla nät och hummertinor.

Vattenvårdsförbundets roll som utförare av Samordnad recipientkontroll (SRK)tydligare.
Gör sina informationsinsatser via årsmötet. Finns det något vi kan lösa gemensamt mellan
BVVF och VRBK?
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vill få ut BVVF:s resultat för att de ska bli mer tillgängliga. De kan tänka sig att peka på
lämpliga åtgärder med BVVF:s data som grund.

VRBK

viktigt ämne att via t ex seminarium belysa med
hjälp av någon som är kunnig inom området?
Kan de båda org. tillsammans välja något

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet

6.

Sammansättningen av styrelsen inför 2018 - sammankallande i valberedningen,
lngrid Andreae deltar
lngrid som är ny i valberedningen presenterade sig. Hon sitter som Göteborgs representant
även i valberedningarna för Göta älvs vattenvårdsförbund och GR.
gicks igenom. Förtydligas med att beslut fattas på årsmötet 2018 men träder i
o m 2019. Bör även förtydligas att det rekommenderas att kommunerna arvoderar både

Förslaget

till brev

kraft fr
ledamöter och ersättare i BVVF:s styrelse. Om arvoderingen övergår från BWF till kommunerna
kommer medlemsavgiften att sänkas i motsvarande grad. Brevet skickas till kommunernas
valberedningar samt t¡ll KS för kännedom.
lnkom synpunkter om att ett av de föreslagna klustren har fyra kommuner (Sotenäs-MunkedalLysekil-Uddevalla). Föreslogs att dela på klustret men frågan är då hur, då kommunerna inom
klustret samarbetar på olika sätt via gemensam miljönämnd och via Västvatten AB?
V¡kt¡gt att var och en av de kommunala ledamöterna i styrelsen informerar valberedningarna
sina respektive kommuner om den tänkta förändringen. Vid årsmötet kommer de som utses
som ombud att få ta del av handlingarna.

i

viktigt att styrelserepresentanterna informerar KS/KF i sina resp kommuner i övrigt om
vattenvå rdsförbundets verksam het.
Också

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet; samt
att ge Monica i uppdrag att efter föreslagna justeringar skicka brevet till kommunernas
valbered ningar med kopia

till

Kom m unstyrelserna

7.

Info om kontrollprogram/upphandlingar
- Hvdrografi och Växtplankton:
Nuvarande upphandling gäller för 2015-2018. PoU-gruppen träffades L3/LO. Då de inte ser
något behov av förändring i delprogrammet, förordar de att vi så som avtalet tillåter, förlänger
avtalet med SMHI 1+1 år fram till 2O2O.
De tycker dock vi kan ta bort optionen med månadens alg som kostar 4000 kr/år.
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Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet; samt
att förlänga avtalet med SMHI t o m 2020 med undantag för månadens alg som tas bort.
- Miliösifter i sediment
7-2018 m raooort 2OL9:
lngen överklagan avseende Förvaltningsrättens beslut har inkommit från MMAB. Vi har därför
tecknat avtal med COWI som fick tilldelningen.
Pga av förseningarna med ett halvår i och med överprövningen tillförvaltningsrätten och deras
långa handläggningstid gör de kortare och kallare dagarna nu på hösten att konsulten inte
kommer att hinna allt som planerats 2OL7. Planeringsmöte med PoU-gruppen 13/10 som anser
att Stenungsundsområdet bör prioriteras pga av medlemmarnas behov. De inriktar
provtagningen på de stationerna. Resten (Brofjorden, BWF + Göta älv) görs våren 2018.
Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.
- Fintrådisa aleer 2017:
Hade vid mötet ännu inte fått kontakt med Lars-Harry på HydroGlS för att få tag på de saknade
flygfotografierna för 2OO4-2OI1.
Hor efter mötet fått kontakt och hon sa då ott hon kan leverero bilderna till BWF men att det
tar honom 2 dagar (76 timmar) ó 1 200 kr = 79 200 kr att göro detto.
Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet; samt
att ge HydroGlS i uppdrag att leverera de flygfotografier som saknas (2O04-2OII) till en kostnad
av 19 200 kr.

ukbottenfa
Har fortfarande inte fått rapporten från Lst ang provtagningen 2015 och
20L6. Rapporten skall vara klar men ligger nu för layout på Lst.
Provtagnin g2Ot7 är klar, genomgång av insamlat material beräknas vara klart hos GU våren
201_8.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet
Tillförsel av närinssä mnen till Bohuskusten:
Rapport 1998-2015 klar och publicerad på hemsidan. Ny offert från DHI för rapport med tillägg
av åren 2016 & 2017 utförs 20L8 och levereras i början av 2019.(se pkt 8).
-

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.
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8.

Budget/ekonomi
Ekonomisk rapport t o m oktober (Handlins bifosas)
Rapporten var utskickad med kallelsen och anses därmed föredragen. Den stora skillnaden
mellan denna och förra rapporten t o m augusti är att en del av provtagnings- och
analyskostnaden för miljögifter i sediment flyttas frân 2Ot7 t¡ll 201-8.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga till handlingarna

Offert från DHI för delorosram "Tillförsel av närin ssâ mnen L9 9A-)O17. utförs 2O18
Har inkommit offert från DHI om att lägga tilltvå ytterligare år (20t6-20t7)till nuvarande serie.
De vill ha 58 150 kr för detta. Då det tidigare kostat 37 500 kr för varje års tillägg blir det
billigare per år om vi tecknar avtal för två år samtidigt.
Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet; samt
att godkänna offerten från DHl.

9.

Årsmöte
Styrelsen anser att BWF även 2018 ska ha årsmöte tillsammans med Göta älvs
vattenvå rdsförbu nd.
Förslae

till uppläee

kl. 09:00-L0:30
kl. 10:30-11:00
kl. L1:00-13:00
kl. 13:00-14:00
kl. 14:00-L5:30

Årsmöte + konstituerande styrelsemöte för GÄWF
Fika

Seminarier
Lunch
Ärsmöte + konstituerande styrelsemöte för BWF

Lämpliga ämnen till seminarierna kan vara:
- eDNA
- Bottenfauna Göta och Nordre älv (GÄvvf) + Mjukbottenfauna {BWF)
- Föredrag om vattenråd vattenvårdsförbundens roller (Vattenmyndigheten t ex Hanna
Tornevall). Dock osäkert om det går att ordna medan ovan nämnda utredningar pågår
- Mikroplast m miljögifter i musslor
- Utredning fintrådiga alger - Mats Lindegarth, GU
Doodle till de båda förbundens Arbetsutskott för att hitta datum för årsmötet i mitten av april
10. övriga frågor
lnga övriga frågor togs upp
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11. Tider

för sammanträden med styrelsen 2018 (Handling bifogas)

De föreslagna tiderna gicks igenom. Monica skickar ut inbjudningar via Outlook

för både

styrelse- och Arbetsutskottsmöten.
Hans Schub från Tanum föreslår att styrelsen är hos dem vid mötet den 7 mars. Han vill gärna
bjuda in företaget Catxalot i Havstensund som har byggt upp sin verksamhet kringtång. .

Vem tar 21 september?

12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Monica Dahlberg - Sekreterare

Mats Brodefors

-

nde

Anna-Lena Heydar
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