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Beredningsgruppen den 7 mars 2019 
 
Tid & plats:    torsdag 7 mars kl. 9.15 
   Storsthlm Fatburen Plan 5 Södermalmsallén 36,  
   Stockholm 

Närvarande ledamöter:    
Cinthia Tiberi Ljungqvist (ny) Länsstyrelsen Södermanland 
Joakim Lücke    Stockholm Vatten AB 
Linda Kumblad   Östersjöcentrum/ SU 
Sara Villner (ny)   Käppalaförbundet  
Birgitta Held-Paulie  (Skype) Nacka kommun 
Olle Hjerne    Svensk Kärnbränslehantering AB 
Jakob Walve    DEEP/ Stockholm Universitet 
Katarina Forslöw   Stockholm stads miljöförvaltning 
 

Frånvarande ledamöter:   
 
Ingrid C. Wänstrand   Länsstyrelsen Uppsala 
Christina Berglind    Länsstyrelsen Stockholm 
Carl Rolff    Östersjöcentrum/ SU 

 

 

 

 

Kansliet Frida Eik Kvarnström  förbundssekreterare SKVVF 

 

 

Justerare Olle Hjerne 
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PROTOKOLL  

 

§ 1 Sammanträdet öppnas. Ordförande, sekreterare, justering 
av dagens protokoll samt godkännande av att dagens 
protokoll får läggas ut på hemsidan 
 
Förbundssekreteraren öppnar mötet och hälsar välkommen. Till 
ordförande samt sekreterare väljs Frida Eik Kvarnström. Olle 
Hjerne accepterar att vara justerare till dagens protokoll.  

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 
Godkänns med en extra inkommen punkt om datarapporteringen 
till SMHI från Jakob Walve. 

 Presentationsrunda 
 
Cintia Tiberi Ljungqvist - Länsstyrelsen Sörmland. Ny ordinarie 
ledamot i beredningsgruppen. 

  
Linda Kumbald - Östersjöcentrum, Stockholms Universitet. Ersätter 
Carl Rolf. 
 

 Joakim Lücke - Stockholm vatten och avfall. Limnolog och arbetar 
med ett parallelt recipient program, Vattenrapporten.  
 

 Katarina Forslöw - Vattenenheten, miljöförvaltningen stockholm 
stad. Ansvarar för Brunnsviken, Lilla Värtan m.fl 
 
Jakob Walve - DEEP, Stockholms universitet. analyserar 
miljöövervakningsprover åt kustvattenvårdsförbundet, Syvab m.fl. 
Tillhandahåller årsrapporten.  

  
Olle Hjerne - Skvensk Kärnbränslehantering. Systemekolog med 
ansvar för akvatiska frågor. Arbetar även med analyser av den 
långsiktiga säkerheten för SKBs slutsförvarsanläggningar. 

  
 Birgitta Held Paulie - miljöstrateg i Nacka kommun  

 

§ 3 Protokoll 
Tidigare protokoll läggs till handlingarna. 
 

§ 4 Aktuellt 

• Laget runt 

Stockholms stad -miljöförvaltningen i stockhom kommer att 
delta på ett intressant seminarium om båttvätt i Göteborg. Finns 
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mycket att jobba med inom detta området i Stockholms området 
och Miljöförvaltningen hoppas få nya insikter om hur man kan gå 
tillväga. En återrapportering vid nästa tillfälle. 

Berättar också om en förstudie om ”seabinns i Mälaren”  Katarina 
kommer kolla upp kontakt med Eva Blidberg på Håll Sverige Rent 
om detta är något de kan vara intresserade av att medverka i.  

Stockholm Vatten och avfall - mätdata nu finns på ”Sharknet” 
från 1968 fram till nu.  

Stockholm Vatten och avfall samt Käppala har pågående 
juridiska processer för reningsverken där det utöver villkor för 
halter i utgående vatten även kan bli mängdvillkor för utsläppen. 
Diskuteras om mängdvillkor är rätt när det inte finns någon 
möjlighet att påverka belastningen på reningsverken (anslutna 
brukare) Vi hör gärna mera om deta i fortsättningen.  

SKB - kommer att ha en förhandling om tillåtlighet för 
utbyggnaden av det befintliga förvaret för låg- och medelaktivt 
kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark i månadsskiftet september/ 
oktober. 

DEEP är involverade i ett projekt med Syvab under detta året. 
Berättar gärna mera vid ett annat tillfälle.   
 

§ 5 Kontaktombudsträff 27 maj 
Planering 

 
Katarina berättar om förslaget till upplägget för kommande 
kontaktombudsträffen:  

  
• En punkt med övergripande information om förbundet och 

dennas provtagningar (Jakob).  
• Albin Ring, jurist med inriktning på miljökvalitetsmålen har 

tackat ja till att medverka. 
• Diskussion/ workshop utifrån frågeställningar till 

medlemmarna som tex. Vilka förväntningar har 
medlemmarna på förbundet? Vilka utmaningar finns i 
kommunerna? 

  
 I utskicket kan det finnas frågor som deltagarna ska förbereda sig 

på att diskutera. 
 
 Efter diskussion inom gruppen tänker man sig att det kan finnas 

en egen anmälan för eftermiddags workshoppen och att man kan 
välja att endast komma förmiddag för information om förbundet, 
lyssna till Albin Ring och avsluta med gemensam lunch. 

 
 Beredningsgruppen ser det som ett bra tillfälle att bjuda in nya 

styrelsen och ge dem en inblick i verksamheten.  
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 Beslut 
Katarina kollar om det finns lokal hos dem på Miljöförvaltningen på 
Stockholm stad. 

 
 Frida sammantäller ett utkast till ”save the date” och skickar till 

alla i beredningsgruppen för möjlighet till inspel. 
 
 Planeringen av kontaktombudsträff fortsätter med ett extramöte 

där de som har möjlighet kommer och sedan även i mailtråd. Frida 
skickar ut en doodle till alla om datumalternativ. 

 
 För kommande kontaktombudsträffar kommer en arbetsgrupp 

sättas ihop i ett tidigt skede.  
 

§ 6 Information/diskussion om revidering av mätprogrammet  
Jakob berättar om att det pågår en revidering. Presentation 
bifogas till protokollet. Det finns önskemål om en separat och mera 
djupgående genomgång av revideringen av mätprogramet.  

  

§ 7  Avstämning inför önskemål om möte med Ordf.  
Bakgrunden till mötet återberättas för de två nya ledamöterna i 
beredningsgruppen. 
Summering: Inför sommaren 2018 arbetades det med en ansökan 
till Länsstyren som hade en utlysning för medel att anställa en 
åtgärdssamordnare. Beredningsgruppen engagerade flertalet 
kommuner och ett uppstartsmöte till en gemensam ansökan hölls 
vid MSL. När denna ansökan var i slutskede fick man inte 
godkännande från ordförande att lämna in denna ansökan. 
Beredningsgruppen har en oro för att att det finns ett missförstånd 
eller en oklarhet i både vad denna åtgärdssamordnare skulle 
arbeta med samt att det är otydligt för medlemmarna vad 
förbundet åtar sig att arbeta med.  
Beredningsgruppen ser ett behov av att det finns en dialog mellan 
dem och styrelsens ledamöter för att öka samsynen om förbundets 
verksamhet nu och framöver. 
 
Förbundssekreteraren ser vikten av att beredningsgruppen får 
formulera ett förslag på agenda inför ett möte med ordföranden 
och eventuellt vice ordföranden utan inblandning från 
förbundssekreteraren.  
 
Resterande diskussion flyttas till dagens ordinarie möte har 
avslutats. 

 Beslut 
Frida tar fram förslag på mötesdatum och skickar ut förslaget till 
gruppen.  
Beredningsgruppen inkommer med agenda för möte till 
förbundssekreteraren. 
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§ 8 Informationssatsningar 
Frida berättar om olika möjligheter till informationssatsningar. 
 
- Allt för Sjön seminarium 8 mars med Ecoloop 
- Mälartinget 9-10 maj med Mälarens Vattenvårdförbund 

 - Skärgårdsmässan 27-28 maj  
 - Medlemsbesök SIKO 
 - Besök och information vid Rödlöga på förfrågan 
  
 Gruppen diskuterar om förbundets inställning till 
 informationssatsningar och gemensamt ser man positivt till att 
 förbundet kan jobba mera med informationsinsatser om vad man 
 som individ kan göra för en bättre miljö i våra vatten.  
  
 Pga begränsade tid för planering anser beredningsgruppen att 
 förbundet inte ska medverka vid Mälartinget och ej heller 
 Skärgårdsmässan. Medlemsbesök är dock önskvärt. En planering 
 av förbundets kommunikationsinsatser från förbundet från och 
 med hösten 2019 vore önskvärd. 
  
 Beslut 
 Ingen medverkan från förbundet vid Mälartinget eller 
 Skärgårdsmässan 2019 men påbörja en planering för medverkan 
 vid likande event under 2020.  
  
 Vid beredningsgruppens möte hösten 2019 påbörja en 
 sammanställning av hur förbundet kan kommunicera tydligare.  
  

§ 9 Pågående/ planerade projekt 
- ”Regionalt underlag för bättre hantering av toalettlatrin” 
- Uppstart för projekt med Håll Sverige Rent på tema 
Nedskräpning i havet 
 
Redovisning av status på projekt från förbundssekreteraren 
Projektet ”regionalt underlag…” fortgår och till kansliet kommer nu 
veckorapportering om utvecklingen i projektet vilket gör att 
arbetet har förbättrats och sammarbetet med projektledaren 
fungerar bra. 
 

 Det har hållits två planeringsmöten med Håll Sverige Rent och 
man har nu kommit fram till att dessa gemensama planer ska 
formuleras i en ansökan till Region Stockholms Hållbarhets och 
skärgårdsanslag. 
 
Ansökan kommer inrikta sig på en informationskampanj mot 
nedskräpning av kusten längs Svealand. Vi ser att den tidigare 
”fiskaffischen” har varit så efterfrågad att det med stöd av Håll 
sverige Rents kommunikations avd. kan vara möjligt att göra en 
liknande affisch men med projektets tema. Parallelt med detta 
kommer vi ansöka om medel för att göra en informationsfilm som 
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syftar åt kunskapshöjning om just hur skräpet ifrån land, hamnar 
och stränder slutligen hamnar i vårt vatten. 

 
§10  Övrig punkt 
  Inkommen punkt från Jakob Walve, DEEP om data   
  rapportering till SMHI sköts upp till nästa möte. 

§11   Nästa mötestid och mötet avslutas.  
 Förbundssekreteraren skickar kallelse till nästa sammanträde efter 
 att styrelsen har beslutat datum för sina möten vid ett 
 konstituerande vid förbundsstämman.  

 




