FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-03-30

Styrelsen

Sammanträde med Svealands
Kustvattenvårdsförbunds styrelse
Tid

Torsdagen den 30 mars 2017, kl. 10.00 – 12.00

Plats

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

Ärenden
1.

Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av föredragningslista och att dagens protokoll får läggas ut på
hemsidan.
3. Tidigare protokoll
- Styrelsen protokoll 2017-02-09, justerat
- Beredningsgruppens protokoll 2017-02-28, justerat

Bilaga 1
Bilaga 2

4. Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 3

5. Ekonomi, bokslut 2016

Bilaga 4

6. Ekonomiuppföljning
7.

Inför förbundsstämman 26/4 2017

Bilaga 5

8. Information ang. ansökningar till Landsting och Länsstyrelse ang ”Lokalt
åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgård”
9. Ansökan till Stockholms läns Landstings Miljöbidrag
”Regionalt planeringsunderlag för båttoaletter i Stockholms, Södermanlands och
Uppsala län”

Bilaga 6

10. Översyn av taxor

Bilaga 7

11. Remiss ”Fritt fram i Tyresån”
12. Val av ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund stämma 2017-2018
13. Informationsinsatser
a) Baltic Sea Future 6-7 mars, www.BalticSeaFuture.org, dokumentation
b) Kontaktombudsmöten
c) Planerade medlemsbesök
d) Årsrapport och pressmeddelande
14. Övriga frågor
15. Avslut. Nästa möte torsdag 21/9 kl. 10.00 – 12.00
Postadress Svealands Kustvattenvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon 08-58 00 21 01
E-post goran.andersson@skvvf.se Hemsida www.skvvf.se Organisationsnummer 802409-5195

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 4

Resultaträkning
Belopp i kr
Huvudintäkter
Serviceavgifter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Öresutjämning

2016

2015

2014

3 330 076
51 180
98 199
9
3 479 464

3 148 622
49 700
335 773
10
3 534 105

3 076 538
49 600
212 600
9
3 338 747

-317 429
-79 827
-876 051
-2 300 000
-3 573 307

-225 000
-63 303
-870 968
-2 200 000
-3 359 271

-225 000
-68 879
-884 289
-2 100 000
-3 278 168

Rörelseresultat

-93 843

174 834

60 579

Kursförlust
Avskrivningar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Återföring periodiseringsfond
Avsättning periodiseringsfond

0
0
270
0
117 886
0

0
0
452
-183

-10 087
0
175
0

-43 829

-12 852

Resultat efter finansiella poster
Årets skatt
Årets resultat

24 313
-5 411
18 902

131 274
-28 927
102 347

37 814
-8 482
29 332

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Styrelsens (m m) kostnader
Övriga externa kostnader
Miljöövervakning
Rörelsens kostnader

Not

1

Balansräkning per 2016-12-31
Not

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Summa

0
0

0
0

0
0

Summa

211287
211 287

419 000
419 000

265 750
265 750

0
208 720
208 720

50 475
94 943
145 418

0
67 203
67 203

Summa

703 285
703 285

822 017
822 017

527 464
527 464

Summa tillgångar

1 123 292

1 386 435

860 417

809 215
18 902
828 116

706 867
102 347
809 214

677 535
29 332
706 867

0
0

117 886
117 886

74 057
74 057

Summa

257327
17 849
20 000
295 176

384 006
10 659
64 670
459 335

660
14 763
64 070
79 493

Summa skulder och eget kapital

1 123 292

1 386 435

860 417

Belopp i kr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier

2

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Kortfristiga fordringar
Förutbet kokstn o upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

3

Kassa och bank
Plusgiro

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

4
Summa

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

5
6

Not 1

2016

2015

2014

36 025
9 950
2 800
8 826
6 989
15 237
79 827

28 617
8 250
2 800
9 108
3 393
11 135
63 303

33 300
9 000
2 800
10 061
1 150
12 568
68 879

2016-12-31
18 990
0
18 990

2015-12-31
18 990
0
18 990

2014-12-31
18 990
0
18 990

-18 990
0
-18 990
0

-18 990
0
-18 990
0

-18 990
0
-18 990
0

2016-12-31
57 190
149 952
1 578
208 720

2015-12-31
33 674
59 961
1 308
94 943

2014-12-31
54 119
12 228
856
67 203

2016-12-31
0
0
0
0

2015-12-31
61 205
12 852
43 829
117 886

2014-12-31
61 205
12 852

2016-12-31
0
8 943
8 906
0
17 849

2015-12-31
0
5 732
4 927
0
10 659

2014-12-31
0
7 712
7 051
0
14 763

2016-12-31
0
20 000
20 000

2015-12-31
44 670
20 000
64 670

2014-12-31
44 070
20 000
64 070

Styrelsens kostnader

Fasta arvoden
Sammanträdesarvoden
Revisorers arvoden
Mötesförtäring
Bilersättning
Arbetsgivareavgift + löneskatt

Not 2 Inventarier
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
AnskaffningsvärdeUB
Avskrivningar IB
Årets avskrivning
Avskrivningar UB
Bokfört restvärde
Not 3 Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordran ( prelskatt-skatteskuld)
Momsfordran
Övrigt

Not 4 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 2014, återförd
Periodiseringsfond tax 2015, återförd
Periodiseringsfond tax 2016, återförd

Not 5

74 057

Övriga skulder

Avräkning moms skuld
Källskatt
Arbetsgivaravgift
Övriga kortfristiga skulder

Not 6
Upplupna kostnader/förutbet
intäkter konto

Sthlms Universitet
Öhrlings, revisionskostnader

Ordinarie ledamöter i Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse
Kjell Jansson (M), ordförande

Kristian Krassman (S), vice ordförande

Lars Skytt (S)

Britta Bergström (S)

Erik Östman (C)

Tomas Eriksson

Ulrik Kautsky

Ann‐Sofie Ördén

Anneli Carlén

Cathy Hill

KALLELSE

Bilaga 5

2017-04-26

Årsmötesombud och ersättare
F k förbundsstyrelse och beredningsgrupp

Årsmöte i
Svealands kustvattenvårdsförbund
Du är utsedd att representera din organisation vid Svealands
Kustvattenvårdsförbunds årsmöte som ordinarie ledamot eller som ersättare.
Välkommen till en intressant eftermiddag på Saturnus konferens, Hornsgatan
15, i Stockholm!
En förteckning över valda ombud till stämman finns på vår webbsajt
www.skvvf.se. Där finns även en förteckning över medlemsorganisationernas
kontaktombud, dvs de tjänstemän som förbundet närmast har kontakt med
hos er.
Tid

Onsdagen den 26 april 2017, kl. 13.00 – 15.00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T‐banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt
fram till fastigheten.
Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se

Lokal

Bellman

Presentationer:
Årets presentation hålls av Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2020.
2010 påbörjades arbetet med storskaliga kustzonsprogram Levande kust, ett
demonstrationsprojekt i Björnöfjärden, en vik i Värmdö kommun, där olika
åtgärder testas för att lösa problem orsakade av övergödning. Projektet
avslutas 2017, och erfarenheterna sammanfattas i en bok som beskriver hur
övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar.
Jakob Walve, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi, miljö och
botanik, berättar sedvanligt om fjolårets mätningar med koppling till den nya
årsrapporten Svealandskusten 2017 som lanseras vid årsmötet.

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5tr
Kontakt:
förbundssekreterare Göran Andersson
tel 08-5800 2101, e-post: goran.andersson@skvvf.se
www.skvvf.se , www.svealandskusten.se
org.nr 802409-5195
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ÄRENDEN
Årsmöteshandlingar sänds med ett senare utskick (senast vecka 15) och kommer även
finnas tillgängliga på förbundets hemsida www.skvvf.se .

1

Årsmötet öppnas

2

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

3

Val av två justerare tillika rösträknare

4

Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade
medlemmar

5

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

6

Fastställande av föredragningslista

7

Föregående års årsmötesprotokoll

(utsänds)

8

Anmälan av protokoll från styrelsen år 2016

(utsänds)

9

Verksamhetsberättelse 2016

(utsänds)

(Hemsidan 2017-01-10
Kallelse 2017-03-27)

10 Revisorernas berättelse

(utsänds)

11

(utsänds)

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
versamhetsberättelsen avser

12 Fastställande av verksamhetsplan för 2017

(utsänds)

13 Fastställande av arvoden

(utsänds)

14 Fastställande av avgifter för 2018

(utsänds)

15 Fastställande av budget för 2017 samt preliminär budget för 2018

(utsänds)

16 Nya medlemmar

(utsänds)

17

(utsänds)

Fyllnadsval till styrelsen

18 Propositioner och motioner
19 Övriga anmälda frågor
- Årsrapport Svelandskusten 2017. Presentation av Jakob Walve,
Stockholms Universitet, Inst. för ekologi, miljö och botanik.

20 Stämman avslutas
Meddela mig, helst före 20 april, om du avser delta eller ej.
Göran Andersson, goran.andersson@skvvf.se, 08-5800 21 01

Bilaga 6
2017-01-24

Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från
fritidsbåtar i Stockholms, Södermanlands och
Uppsala län
Sammanfattning
Projektets syfte är att genom en funktionell syn på toalettavfall från båtar och genom
samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och regionplaneorgan möjliggöra en förbättrad
hantering av toalettavfall från fritidsbåtar på ett hållbart sätt inom regionen. Med toalettavfall
från fritidsbåtar avses dels båtlatrin och dels landtoaletter. Kunskap och erfarenheter från
experter och nyckelaktörer skall tas tillvara. Fritidsbåtar rör sig i skärgården oaktat
kommungränser och andra administrativa system och därför behövs en regional överblick och
underlag. Projektets mål är ta fram principerna för detta underlag som ska kunna användas i
kommunala översiktsplaner och regionala planer.
Resultatet från projektet kommer att sammanställas i en rapport och kommer även att
presenteras på ett öppet seminarium som Kustvattenvårdsförbundet/Transportstyrelsen
anordnar och bjuder in till.
Sökande är Svealands kustvattenvårdsförbund, SKVVF, som har medlemskommuner i
Stockholms, Södermanlands och Uppsala län samt ett antal medverkande regionala och
nationella myndigheter, företag och intresseorganisationer.
Bakgrund
Den 1 april 2015 infördes förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Detta förbud
gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag
(TSFS 2012:13). Fritidsbåtshamnar är skyldiga att ha mottagnings-anordningar för att ta emot
avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13). Hamnarna får täcka sina kostnader för
avfallsmottagningen genom att ta ut en allmän avgift, till exempel i form av båtplatsavgift,
hamnavgift och gästhamnsavgift. Ansvarig för efterlevande av dessa regler är
Transportstyrelsen medan ansvaret för omhändertagande av det uppkomna
avfallet/avloppsfraktionen när det kommer till land hamnar hos kommunen.
Idag saknas fortfarande tömningsstationer på många platser/fritidsbåtshamnar och
utbyggnadstakten är långsam. Tidigare har exempelvis LOVA-bidrag kunnat sökas för att
bygga mottagningsstationer för båtlatrin men då den nya lagstiftningen trädde i kraft medges
detta inte längre. Idag uppstår det tyvärr ofta svårigheter eller stora ekonomiska konsekvenser
för fritidsbåtklubbar som vill anordna en tömningsstation. Det är inte tydligt vem/vilka som
ansvarar för båttoaletter i den kommunala organisationen och det saknas vägledning för hur
man på ett hållbart, miljösäkert och kostnadseffektivt sätt kan lösa hanteringen av den
uppsamlade båtlatrinen.
Utbyggnad av tömningsstationer för båtlatrin är en aktuell fråga men även att det saknas
toaletter på land är en fråga som behöver lyftas fram i planeringen. En stor del av
fritidsbåtarna saknar båttoalett ombord och för att dessa båtägare inte ska använda skog och
vatten för sina toalettbehov är frågan om landtoaletter av stor betydelse. Det är inte självklart
hur ansvarsfördelningen för landtoaletter ser ut på regional eller på kommunal nivå.

Lokaliseringen av tömningsstationer och landtoaletter har av förklarliga skäl utgått från
förhållanden i respektive kommun. Men behovet av att ta om hand toalettavfall från
fritidsbåtar är snarast en funktionell fråga som inte följer administrativa gränser. Förenklat
kan man ställa frågan om exempelvis innehållet i båttoaletter ska tas om hand i
hemmahamnen i kommunen eller i målpunkter i skärgården, samt var landtoaletter bäst ska
placeras. Liknande utveckling kan ses på många andra områden, exempelvis kollektivtrafik
som från början var ett kommunalt åtagande, som idag hanteras regionalt. Det ställer givetvis
andra krav på planering, överenskommelser, upphandling, roller och ansvar.
En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, har varit ute på samråd.
Denna plan omfattar mark- och vattenområden i Stockholms län. Även i kringliggande län
finns olika former av regionala planer. Riktlinjer och rekommendationer för kust och skärgård
bör kompletteras med hur toalettavfall från båtar tas om hand i den fysiska planeringen.
Ett regionalt projekt kan ha nytta av och ta del av utredningar som tittar på lokala
förhållanden, tekniska frågor samt erfarenhetsutbyten på internationell nivå. Särskilt intressant
är erfarenheter från ett pågående LOVA-projekt i Stockholms län som behandlar lokala frågor
om båtlatrin. Dessa erfarenheter kan med fördel tillgodogöras på en regional, funktionell nivå
i den fysiska planeringen. Detta gäller även för annan hantering av avfall, t ex toaletter på
land och källsortering.
Önskvärda tillstånd för projekt och åtgärder kopplat till toalettavfall från båtar skulle kunna
beskrivas på följande sätt:
Kort sikt/2016

2017-2019

Lång sikt/2030

Nationell
nivå

Bra information,
nationell kartläggning,
effektiv tillsyn

Fungerande
affärsmodeller och
avgiftssystem

Regional
nivå

Redovisa funktionella
samband

Ett regionalt
planeringsunderlag
för kommuner
(Regionala projekt)
Utbyggnad av
mottagningsstationer
samt landtoaletter

Allt toalettavfall från
fritidsbåtar
omhändertas på ett
hållbart sätt
(Nationella projekt)
Regional samverkan
mellan aktörer

Lokal nivå Mäta innehåll, tekniklösningar, informationsmaterial, register över
hamnar/platser,
acceptans (Lokala
projekt)

Ingår i kommunens
normala VA-rutiner

Syfte
Projektets syfte är att genom en funktionell syn på toalettavfall från båtar och genom
samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och regionplaneorgan möjliggöra en förbättrad
hantering av toalettavfall från fritidsbåtar på ett hållbart sätt inom regionen. Kunskap och
erfarenheter från experter och nyckelaktörer skall tas tillvara. Underlaget kommer främst att
vara riktat till regionala och kommunala planerare. På sikt bör underlaget användas till RUFS,
ÖP och kommunernas VA-planer.

Mål
Projektets mål är att ta fram principerna för ett regionalt planeringsunderlag för toalettavfall
från båtar i Stockholms län för att öka förutsättningarna att ta om hand avfall från båttoaletter
på ett hållbart sätt.
Underlaget ska även kunna vara vägledande för regional planering i Södermanlands och
Uppsala län. Alla deltagande aktörer och kommuner, som ansvarar för den fysiska
planeringen, i de tre regionerna ska kunna ha nytta av underlaget.
Projektbeskrivning och metod
Projektet kommer att genomföra aktiviteter som består i:
-

Utreda rörelsemönster och målpunkter för fritidsbåtar
Identifiera ansvarsförhållanden mellan centrala, regionala och lokala
myndigheter
Ta fram principerna för ett regionalt planeringsunderlag om båttoaletter
Anordna seminarium i slutet av projektet med en öppen och bred inbjudan

Metoderna består i:
-

Insamling av data från befintliga register
Intervjuer med organisationer för båtägare och aktörer i skärgården
Exempelberäkningar på regionalnivå
Workshop för att sammanställa erfarenheter

Beskrivning av aktiviteter
1. Utreda rörelsemönster och målpunkter för fritidsbåtar i ett regionalt perspektiv. I första
hand kommer befintliga uppgifter att användas, exempelvis hamnregister, logg från gästhamnar, och omsättning. Underlag kan även hämtas från tre kommuner i pågående LOVAprojekt och generaliseras för hela regionen. Sammanfattningsvis består aktiviteten i:
a) Insamling av data från befintliga register
b) Intervjuer med organisationer för båtägare och aktörer i skärgården, ex vis
Skärgårdsstiftelsen och Svenska båtunionen
c) Exempelberäkningar på regional nivå
2. Identifiera ansvarsförhållanden mellan centrala, regionala och lokala myndigheter och
identifiera vilka planeringsinsatser som gör mest nytta för omhändertagande av
toalettavfall från båtar. Aktiviteten kommer att utgå från resultatet från LOVA-projektet
och ytterligare kunskap kommer att inhämtas genom:
a) Workshop(s) för att sammanställa erfarenheter av och potentiella problem och
möjligheter med att hantera tömning/mottagning funktionellt i stället för inom
kommunens administrativa gräns.

b) Intervjuer med regionala och nationella nyckelaktörer i frågan. Exempel på aktörer som
inkluderas i intervjustudien är: valda personer på KSL,TRF på SLL, Länsstyrelsen,
Avfall Sverige, Transportstyrelsen, eventuellt även Naturvårdsverket, SKL och Svenskt
Vatten.
3. Ta fram principerna för ett regionalt planeringsunderlag om toalettavfall från båtar. I detta
ingår
a) hur den regionala nivån bör organisera arbetet
b) hur ansvaret är fördelat/bör fördelas och
c) lämpliga lösningar på de praktiska och ekonomiska aspekterna av att omhänderta
toalettavfall från fritidsbåtar, baserat på ovanstående aktiviteter.
4. Anordna ett seminarium i slutet av projektet med en öppen och bred inbjudan.
Målsättningen är att nå ut till och intressera regionala myndigheter och organisationer,
båtklubbar, kommuner, och nationella aktörer som har ansvar för eller arbetar med
frågor kopplade till toalettavfall från fritidsbåtar.
5. Projektledning. Förberedelser och återkoppling av projektmöten, workshop och
seminarium. Tid- och resursplanering. Ledning av arbetet.
Resultat
Projektet kommer att leverera en rapport med principerna för hur ett planeringsunderlag kan
se ut för lämplig lokalisering av platser för mottagande av båtlatrin, förutsättningar för detta
samt ansvarsförhållanden. Detta kan medverkande kommuner och aktörer använda i
respektive planering, exempelvis översiktsplanering och regionplanering.
Resultatspridning
Projektets resultat kommer att spridas via ett öppet seminarium där även andra kommuner och
regionala aktörer utanför Stockholms, Södermanlands och Uppsalas län kan ta del av
underlaget och erfarenheterna.

Tidplan
Projektet beräknas pågå mars 2017- mars 2018. Projektet påbörjas så snart medel beviljats
(ansökan februari 2017). Fokus på båtsäsongen 2017.

Aktivitetsplan
Externa tjänster
(timmar)
Aktivitet 1: Insamling av
data, Intervjuer,
Exempelberäkningar
Aktivitet 2: Workshop(s),
Intervjuer
Aktivitet 3: Regionala
nivån, Ansvar, Lösningar
Aktivitet 4: Anordna
slutseminarium
Aktivitet 5:
Projektledning/projektmöten
Summa timmar
Timkostnad
Summa kostnad

90
90

Uppskattad tidsåtgång
kommuner m fl. *
(timmar)
100 (1, 3, 4)
100 (5)

50

50 (2, 3, 4)

40

50 (5)

40

50 (5)

290
1000 kr/h
290 000 kr

400
700 kr/h
280 000 kr

Kostnader

Lokal, mat
20 000 kr
Lokal, mat
20 000 kr

40 000 kr

*1) Kommun, 2) Länsstyrelse, 3) Transportstyrelsen, 4) SLL/TRF, 5) Alla deltagare

Budget
Projektets totala budget beräknas till 610 000 kr, fördelat på:
 Personalkostnader ( Kommuner, Transportstyrelsen, länsstyrelse(r), TRF, timkostnad
beräknad till 700kr/h): 280 000 kr
 Konsultarvoden (beräknat till 1000kr/h): 290 000 kr
 Kringkostnader Arrangemang av öppet slutseminarium: 20 000 kr
 Workshop(s) under Aktivitet 2: 20 000 kr
MB-bidrag söks 290 000 kr för Total kostnad 610 000 kr. Se kostnadsbudget kopplad till
aktivitetsplan. Utöver detta räknas med att Transportstyrelsen och SKVVF ombesörjer
kostnader för lokal och mat för Workshop i Aktivitet 2.

Organisation(utkast, förankring pågår)
 Projektdeltagare:
Vaxholms kommun
Värmdö kommun
Norrtälje kommun
Haninge kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Nyköpings kommun
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Båtunionen
Transportstyrelsen
 Referensgrupp
SLL/TRF
Region Uppsala
Regionförbundet Sörmland
Boverket
Naturvårdsverket
Havs- och Vattenmyndigheten
Sweboat
Skärgårdsstiftelsen
 Projektledning
Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF
Konsult för projektledning, utredningar, intervjuer, seminarium och workshop(s)
 Beräknad tidsåtgång
Deltagare från kommuner etc. i Stockholms län ca 40 tim.
Deltagare från övriga län ca 20 tim.
Referensgrupp ca 20 tim.
Konsult 290 tim.
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE MEDLEMS‐ OCH SERVICEAVGIFTER
I samband med den av förbundsstämman beslutade översynen av
styrelsesammansättning och stadgar finns det anledning att samtidigt se över dagens
medlems‐ och serviceavgifter för förbundets medlemmar.
I synnerhet gäller det medlemmar i kategorin ”Övriga medlemmar” där de årliga
avgifterna f n varierar för medlemsorganisationerna.
Kommuner, företag och statliga myndigheter, betalar idag en momspliktig
medlemsavgift (1 000 kr/år) samt därutöver en icke momspliktig serviceavgift som
varierar i storlek. För t ex kommuner beräknas den totala årliga avgiften utifrån
kommunens invånarantal, f n 1,05 kr/invånare och år. Avgifterna ändrades senast vid
årsstämman 2012 med början fr o m 2013.
Förslag till beslut:
Kansliet föreslår styrelsen att
‐ till förbundsstämman 26/4 2017 föreslå ändrade medlems‐ och serviceavgifter för
medlemskategorin ”Övriga medlemmar” fr o m 2018 enligt förslag i tabell 1.

Kjell Jansson

Kristian Krassman

ordförande

vice ordförande

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36
Kontakt: förbundssekreterare Göran Andersson
tel 08-5800 2101
e-post: goran.andersson@ksl.se
www.skvvf.se

Tabell 1

Nuvarande avgift
medlems‐ service‐
avgift
avgift
Mälarens Vattenvårdsförbund
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Tyresåns vattenvårdsförbund
Baltic Sea 2020
SIKO (Skärgårdens
Intresseföreningars
Kontaktorganisation)
Skärgårdsstiftelsen
Östra Svealands
Fiskevattenägareförbund
Svenska Båtunionen
Stockholms universitets
Östersjöcentrum
VAS‐rådet (Rådet för vatten‐ och
avloppsamverkan i Stockholms län)
Håll Sverige Rent

S:a

Förslag
medlems‐ service‐
avgift
avgift

1 000 kr
1 320 kr
1 000 kr
1 320 kr

6 600 kr
‐ kr
6 600 kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr

1 750 kr
1 750kr
1 750 kr
1 750 kr

1 320 kr
1 320 kr

‐ kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr

1 750 kr
1 750 kr

1 320 kr
1 320 kr

‐ kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr

1 750 kr
1 750 kr

1 000 kr

6 600 kr

1 000 kr

1 750 kr

1 320 kr
1 320 kr

‐ kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr

1 750 kr
1 750 kr

13 560 kr

19 800 kr
33 360 kr

11 000 kr

19250 kr
30 250 kr
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Val av ombud till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma
I syfte att utveckla och stimulera ett nära samarbete mellan de båda större
vattenvårdsförbunden inom Norra Östersjön vattendistrikt är Svealands
Kustvattenvårdsförbund och Mälarens vattenvårdsförbund sedan flera år medlemmar hos
varandra.
De båda förbunden byter t ex erfarenheter av såväl projekt inom miljöövervakning och
åtgärdsarbete som förbundsadministrativa rutiner.
Tisdagen den 9 maj håller Mälarens vattenvårdsförbund sin årsstämma på Sätra Gård i
Upplands-Bro. Programmet är ännu inte klart, men det är troligt att man vid stämman
kommer informera om kommande arbete inom LIFE IP-projektet ”Mälaren – en sjö för
miljoner” som under hösten 2016 beviljades medel för ett projekt som totalt omsätter
300 Mkr.
Förslag till beslut:
Kansliet föreslår styrelsen
- att utse förbundssekreterare Göran Andersson som ombud vid Mälarens
Vattenvårdsförbunds årsstämma 2017 och 2018.
- att begära ärendet omedelbart justerat

Kjell Jansson

Kristian Krassman

ordförande

vice ordförande

Delges: Mälarens Vattenvårdsförbund, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län, Ingrid
Hägermark, 721 86 Västerås

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36
Kontakt: förbundssekreterare Göran Andersson
tel 08-5800 2101
e-post: goran.andersson@ksl.se
www.skvvf.se
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Östersjöns kustkommuner i fokus:
Missa inte Baltic Sea Future där framgångsrika åtgärder,
innovationer och finansiering för en hållbar utveckling i
Östersjöregionen ska diskuteras.
Kongressen är den första i sitt slag och har som mål att samla alla Östersjöregionens kommuner kring det globala miljöarbetet och Agenda 2030, med fokus på havet.

– Östersjöregionen har goda förutsättningar att bli en framgångsrik
modell för ett hållbart samhälle. Men då måste de lokala krafterna i
hela regionen mobiliseras och ges möjligheter att samarbeta.
Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets
Östersjöcentrum. Initiativtagare till Baltic Sea Future

– Behovet av åtgärder för att minska belastningen på Östersjön är
uppenbart. Var och hur är svårare. Som regel saknas tillräcklig
kompetens vid enskilda kommuner, men kan erhållas genom samverkan
och samarbete mellan flera kommuner.
Göran Andersson,
Förbundssekreterare, Svealands kustvattenvårdsförbund
Talare och utställare vid Baltic Sea Future

Baltic Sea Future ger dig möjlighet att:
•
•
•

Hitta finansiering och företagsamarbeten för gröna utmaningar
Ta del av framgångsrika miljöcase från andra kommuner
Upptäcka innovativa verktyg och tekniska lösningar för miljöförvaltning

Läs mer och anmäl dig på www.balticseafuture.org
Möt oss på Stockholmsmässan 6-7 mars,
Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara Hav.
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Municipal collaboration for effective marine
environmental monitoring in the Stockholm
archipelago
Göran Andersson
Svealands Coastal Water Management Association
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The Coast of Svealand and the Archipelago
•
•
•
•
•
•

22 coastal municipalities in 3 counties (Uppsala, Stockholm, Södermanland)
2 million inhabitants, of which 1 million in Stockholm
Approximately 30,000 islands and islets
167 water bodies, most of them eutrophic
Catchment area = Northern Baltic Sea River Basin District
Significant influence of Lake Malaren and 12 other river basins along the
coast.
• Upwelling of deep water from the open Baltic Sea.
Complex relationships with flows both vertically and horizontally and in
multiple directions between water bodies.

The municipality's duties and requirements
Environmental monitoring. Support for the work with
• Water Framework Directive
• Sweden's environmental objectives
• Spatial planning
• Municipal environmental inspections of hazardous activities
• etc.

Difficult, expensive, resource‐intensive. Need for coordination!
In 2000 the Svealands Coastal Water Management Association was formed.
51 member organizations: All 22 coastal municipalities, major industries, NGOs, and
others.
Economy
Municipalities: 0,11 EUR per inhabitant and year. Total: 400 000 EUR/year.
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• Basic program
July and August: Nutrients,
Chlorophyll, Secchi depth,
oxygen, salt, temperature,
(phytoplankton)
• The county administrative
boards measuring
program
• Coordinated recipient
control and environmental
monitoring

Total: about 190 stations

Analysis and evaluation
University of Stockholm
• Perform samplings
• Analyzes and evaluates the results
• Compiles and reports
• The data forms a basis for research
at the university
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Reporting
• Annual reports.
Articles that evaluates the measurements
on the coast and highlights current research
projects in the region.
‐ Analysis of causes and trends
‐ Presentations for politicians and officials
• Processed data on the website
www.svealandskusten.se
• Original data is provided to
‐ Member organizations
‐ Research projects
‐ And the national database for marine data

Consensus for collaboration
• High quality of measurements
and evaluations
• Basis for action based
on modern research
• Common and coherent description
of the status and impact
of the entire coastal section
• Descriptions of major importance
for political decisions

Ecological status for the coast
of Svealand 2007‐2012
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Inspiration and information for
environmental work
• The Association provides a platform for information sharing and learning
• Better opportunities to highlight current issues for many players
• Node for new joint projects
‐ Have the opportunity to seek funding from various players
‐ Increased opportunities to participate in major projects and together with
other partners

Welcome to visit our exhibition!
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