
 FÖREDRAGNINGSLISTA  

 2019-09-13 

Sammanträde med Svealands 
Kustvattenvårdsförbunds styrelse  

Tid Torsdagen den 13 september 2019 kl. 9.30 

Plats SKVVF:s kansli, Södermalmsallén 36, 5 tr, Stockholm. 
Lokal ”Brunnsviken” 

 

Styrelsen  

1. 
 

 
 

Sammanträdet öppnas 
Val av sekreterare och justerare av dagens protokoll samt godkännande 
att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan. 

 

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Kort presentation av styrelsensledamöter och från 
förbundssekreteraren en dragning om  förbundets verksamhet 
 

 

4.   Tidigare protokoll 
- Styrelsemöte 22/3 
- Årsmöte 29/4 
- Konstituerande styrelsemöte 
- Beredningsgrupp 29/8 2/9 
 
Korrigeringar årsmötesprotokoll 
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Bilaga 4 
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5.  Ekonomi. Information   

6.  Fyllnadsval 
 

Bilaga 6 

7.  Sammansättning beredningsgruppen 
Förslag från presidiet 
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8.  Översyn informationsinsatser -Svealandskusten 
Inkommen punkt från SIKO om en hearing eller på annat sätt födjupad 
förankring av rapporten i kommunerna och hos övriga medlemmar. 
 

• Information från förbundssekreteraren om förslag 
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9.  Information 
a) Kontaktombudsmötet 11 oktober 
b) Ny hemsida. Möjghet till medskick och synpunkter på utkast 
 

 

10.  Övriga frågor  

11.  Avslut  
Nästa styrelsemöte 15/11 kl.  13.00-14.30 
vid Himmerfjärdsverket, Botkyrka.   
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Styrelsen 190913 

Korrigeringar årsmötesprotokoll 

Korrigeringar 
Årsmötesprotokoll konstituerande sammanträde: 
Johan Krogh och Catrin Bergenståråhle var närvarande. 
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Styrelsen 190913 

Fyllnadsval 

Stockholms stad  
Ordinarie Jonas Nilsson (M)  
Ersättare Alexandra Ostback (M) 

Avsägelser 
Region Stockholm Pia Vallgårda (C) 
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190913 
Styrelsen 

Beredningsgruppens sammansättning 

Presidiet föreslår ändringar i representation i beredningsgruppen. För att stärka representationen 
från medlemskommunerna föreslås att beredningsgruppen ska bestå av ytterligare två ledamöter 
från dessa med hög expertkunskap inom vattenvårdsarbete. Förslaget innebär att beredningruppens 
sammansättning inte ska öka i antal ledamöter då erfarenhet från t.ex. Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund visar att en grupp bestående av 7-9 ledamöter utgör en välfungerande grupp och 
ger en dynamik och spridning i expertis utan att arbetet försvåras av praktiska omständigheter.  

I dagsläget representeras förbundets 22 kommuner av två kommuner (Nacka kommun och 
Stockholm stad). Länsstyrelserna är representerade av tre ledamöter.   

Presidiet föreslår följande: 

Beredningsgruppen ska bestå av 9 ledamöter ar fördelas följande: 

Kommuner 

1 ledamot kommun 

1 ledamot kommun  

1 ledamot kommun (Nacka kommun) 

1 ledamot kommun (Stockholm stad) 

Övriga medlemmar 

1 ledamot Stockholms Universitet (DEEP) 

Länsstyrelser 
1 ledamot Länsstyrelser 

Företag 

1 ledamot företag (Käppala) 

1 ledamot företag (SKB) 

1 ledamot (Stockholm Vatten & avlopp) 
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  190913 
Styrelsen 
 

Nuvarande:  

 

 

Kommuner 

 1 ledamot kommun (Nacka kommun) 

 1 ledamot kommun (Stockholm stad) 

  

 Övriga medlemmar 

1 ledamot Stockholms Universitet (DEEP) 

1 ledamot Stockholmsuniversitet (Östersjöcentrum) 

  

Länsstyrelser 
 
1 ledamot Länsstyrelser 

1 ledamot Länsstyrelsen i Uppsala 

1 Ledamot Länsstyrelsen i Sörmland 

  

Företag  

1 ledamot företag (Käppala) 

 1 ledamot företag (SKB) 

 1 ledamot (Stockholm Vatten & avlopp) 

 

 

 

Förslag till beslut: 
 

Styrelsen godkänner förslag till ändringar i representation i beredningsgruppen. 



Till styrelsen  190913 

Förslag från kansliet om ”Svealandskusten -seminarium” 

”Svealandskusten” med rapporteringen av mätresultaten utgör mycket av förbundets stolthet och 
som även är en stor andel av budgeten. Magasinet är både efterfrågat och omtyckt, och mycket av 
anledningen anses vara des aktuella ämne men också den proffsiga utformning som rapporten har. 
För oss som medlemsorganisation är det självklart att bygga vidare på det som medlemmarna anser 
de har nytta av.  

Avstämning med medlemmar och beredningsgruppen gör att kansliet lägger fram följande förslag för 
styrelsen: 

En gång om året ska beredningsgruppen arrangera en ”Svealandskusten- seminarium”. Detta 
seminarium skulle innehålla en mera fördjupad presentation av mätresultaten men på programmet 
även ha föreläsare som tex. artikelförfattare eller representant från Svealandskustens 
medlemspresentation.  

Bakgrunden till förslaget: 

- Mätresultaten presenteras vid årsstämman med en presentation av Jakob Walve från
DEEP.  Det tidsutrymme som ges där är begränsad för att inte säga pressat och
sammanträdet är endast för ombud och styrelsen, ej bransch aktiva tjänstepersoner eller
övriga tex media.

- Genom att ha ett utökad seminarium kan man även fånga in synpunkter på rapporten
från medlemmar som kopplas till förslaget från styrelseledamot om en ”hearing” i
kommunerna tex genom att delar av seminariet är för medlemmar endast.

Beredningsgruppen och kansliet ansvarar för att varje år arrangerar totalt två kontaktombudsmöten. 
Vi föreslår att det kontaktombudsmötet som är under våren läggs till maj/juni månad men ersätts av 
detta för att täcka in kontaktombud såväl som övriga intresserade så som tjänstepersoner 
verksamma inom berörda områden för att lyssna till mätresultat för att presentera rapporten och då 
även att det är öppet för icke medlemmar. Antal tryckexemplar som räcker i dagsläget och vi har 
även genom den nya hemsidan som kommer på plats för avsikt att sprida rapporten mera digitalt.  

Förslag till beslut: 

Styrelsen ger i uppdrag till kansliet och beredningsgruppen att starta arbetet med att arrangera 
seminarium baserad på ”Svealandskusten”. 
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