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FÖRORD 

År 2019 har förbundet jobbat med att kartlägga behovet av 
stationer för tömning av latrin från fritidsbåtar i Stockholms 
län. Vi har haft företaget Ecoloop till hjälp och avslutade 
med et välbesökt slutseminarium där slutsatser 
presenterades. 

Vi har också haft lyckade kontaktombudsträffar med stort 
engagemang från våra medlemmar. Vi har som alltid gjort 
mätningar av vattenstatus miljöanalys under sommaren.  

Styrelsen har haft det första verksamhetsåret på 
mandatperioden. Kul att se så stort engagemang från 
styrelsen. Vi har bland annat gjort ett studiebesök på 
Himmerfjärdens Reningsverk i Botkyrka. Just utmaningen 
med läkemedelsrester i vårt vatten som Syvab jobbar för att 

förhindra återkommer i årets rapport. I årets upplaga av Svealandskusten kan ni läsa mera om bl.a. 
rening av läkemedelsrester.  Flera av artikelförfattarna kommer också att delta vid det första 
seminariet förbundet ska arrangera med utgångspunkt i rapporten och som har namnet 
”Svealandskustdagen”. Detta är ett initiativ för att ge möjlighet att ställa frågor och skapa en dialog 
kring rapporten och mätresultaten.   

Presidiet har också träffat Beredningsgruppen för att stärka samarbetet med styrelsen. Styrelsen har 
också beslutat att stärka Beredningsgruppen med två nya kommunrepresentanter. Detta för att få 
närmare kontakt med medlemmarna och förhoppningsvis få flera av kommunerna att på sikt ta fram 
åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Kommunerna sitter på makten att genomföra åtgärder. 
Förbundet kan utifrån statusrapporterna ge underlag till kommunerna för vilka åtgärder man väljer 
att genomföra.  

Kjell Jansson, Förbundsordförande 
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MEDLEMMAR 2019 

Kommuner 
Botkyrka 
Danderyd 
Haninge 
Lidingö 
Nacka 
Norrtälje 
Nyköping 
Nynäshamn 
Oxelösund 
Sollentuna 
Solna 
Stockholm 
Södertälje 
Tierp 
Trosa 
Tyresö 
Täby 
Vaxholm 
Värmdö 
Älvkarleby 
Österåker 
Östhammar 

Företag 
AB SVAFO  
ASTRA Zeneca 
Käppalaförbundet 
Nynäs Refining AB 
Roslagsvatten AB 
Rederiaktiebolaget Eckerö 
SSAB EMEA AB 
Stockholm Vatten & Avfall AB 
SUEZ Recycling AB 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
SYVAB 
Söderenergi AB 
Viking Line 

Intresse- och ideella föreningar 
Skärgårdsstiftelsen 
SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation) 
Östra Svealands Fiskevattenägareförbund 
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund 
Mälarens vattenvårdsförbund 
Himmerfjärdens Naturvårdsförening 
Tyresåns vattenvårdsförbund 
Stockholms universitet Östersjöcentrum 
VAS-rådet (Rådet för vatten- och avloppssamverkan i 
Stockholms län) 
Baltic Sea 2020 
Håll Sverige Rent 

Landsting och Länsstyrelser 
Stockholms läns landsting 
Region Uppsala 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Uppsala län (stödjande medlem) 

Svealandskusten – en region med många invånare 
Samtliga kustkommuner i Svealand, dvs i Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län, är medlemmar i 
förbundet. De 22 medlemskommunerna har en 
sammanlagd befolkning på c:a 2 miljoner invånare. 
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STYRELSE 2019-2022 

Ordinarie: Ersättare: 
Kjell Jansson (M), ordf. , Norrtälje kommun Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun 
Kristian Krassman (S), v ordf., Norrtälje k:n Johan Krogh (C), Nacka kommun 

Jenny Lundström (MP), Tierps kommun 
Jonas Nilsson (M), Stockholm stad Alexandra Grimfors (M)  
Inger Abrahamsson (C ), Östhammars kommun Susanne Mastonstråle (M), Älvkarleby kommun 
Tommy Karlsson (S), Oxelösunds kommun Joakim Öhman (C), Oxelösunds kommun 
Annica Nordgren (fyllnadsval), Region Stockholm 
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanland 
Carl-Olof Zetterman, VAS-Rådet Lennart Isgren, VAS-Rådet 
Sofie Skoog, SSAB Oxelösund Ulrik Kautsky, SKB 
Jonas Onshagen, Viking Line 
Gunilla Söderqvist, SIKO Göran Lagerström, SIKO 
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas VVF 

BEREDNINGSGRUPP 
Sara Villner, Käppalaförbundet Christina Berglind, Länsstyrelsen i Stockholms län 
Joakim Lücke, Stockholm Vatten Katarina Forslöw, Stockholms Miljöförvaltning 
Cinthia Tiberi Ljungqvist, Länsstyrelsen i 
Sörmlands län 

Jakob Walve, Stockholms universitet 

Carl Rolff, Östersjöcentrum (Sthlm Univ.) Jesse Whistler, Länsstyrelsen i Uppsala län 
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun 
Olle Hjerne, Svensk Kärnbränslehantering AB 
Joakim Lücke, Stockholm Vatten AB 

KANSLI 
Frida Eik Öhman, förbundssekreterare (halvtidstjänst). 
Kontakt: E-post frida.eik-ohman@storsthlm.se 08-58002101, Webbadress www.skvvf.se 

http://www.skvvf.se/
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Svealands kustvattenvårdsförbund 
SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND (SKVVF) är en ideell medlemsstyrd förening som arbetar 
för renare vatten längs Svealands kust. 
Grundläggande för kustvattenvården är en samordnad övervakning vars resultat är av hög kvalitet 
och allmänt tillgängliga för SKVVF:s medlemmar, samt en samsyn om tolkningen av tillståndet i 
kustvattnet och om behovet av åtgärder. Förbundet ska så långt som möjligt tillhandahålla sådant 
underlag till de aktörer som arbetar med att förbättra kustvattnen.  
Denna verksamhetsberättelse utgår från förbundets verksamhetsplan 2019.  

Sammanfattning 
Förbundets kärnverksamhet, miljöövervakningen, genomfördes enligt plan och på samma sätt som 
de senaste åren. Utförare av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, 
Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP)1) vid Stockholms universitet. Resultat från 
provtagningarna och miljöanalys har publicerats i rapporten Svealandskusten 2019 och på webben. 
Miljöanalysfunktionen fortsatte under 2019 arbetet med modellanalys av fosforomsättning i 
Stockholms innerskärgård. En andra vetenskaplig artikel om detta siktdjup är under granskning för 
publicering. En särskild analys av resultat från provtagningsprogrammet som underlag för revidering 
av detta färdigställdes under året.  

Förbundet arbetade under 2019 med ett projekt finansierad av  Stockholms Läns Landsting 
Hållbarhets- och skärgårdsbidrag i syfte att ta fram ett regionalt underlag för bättre hantering av 
toalettlatrin från fritidsbåtar. Workshop arrangerades och i november 2019 ett slutseminarium med 
bra uppslutning.  

Vid förbundets stämma april 2019 valdes en ny styrelse. Fem nya ordinarie ledamöter valdes och sex 
nya ersättare. Förbundet har haft målsättningen att nya ledamöter får en förståelse för 
verksamhetsfrågorna och att ta tillvara på det engagemang ledamöterna har. Genom att tydligt 
understryka att kontaktombudsträffar även är ett forum för styrelse att ta del av föreläsningar inom 
fältet vattenvård samt att ha dialog hoppas vi att vi når denna målsättning. Ett styrelsemöte har 
också arrangerats på annan ort, hos medlemmen SYAB vilket också är positivt i den mån att det är 
kunskapshöjande och inviger nya ledamöter till ett gemensamt arbete.   

1) The Department of Ecology, Environment and Plant Sciences (DEEP), Stockholm University
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Verksamhet 

Miljöövervakning 
Under juli och augusti genomfördes enligt plan de årliga provtagningarna, från Lövstabukten i 
Bottenhavet i norr till Oxelösunds kustvatten i söder. Med provtagningsbåtens transponder 
registrerades kontinuerligt båtens position som kunde följas via  t ex Marine Traffic 
(www.marinetraffic.com) i realtid.  

De två provtagningsomgångarna tog drygt en vecka vardera i anspråk och vid båda tillfällen samlades 
prover från ca 180 punkter, varav ett sextiotal stationer för länsstyrelserna och 30 punkter inom den 
samordnade recipientkontrollen. Data från dessa provtagningar analyserades och sammanställdes 
under hösten och vintern och avrapporteras efter analys och bearbetning i årsrapporten 
Svealandskusten 2020 (april 2020).   

Samordnade recipientkontrollprogram 
Den samordnade recipientkontrollen genomfördes i sex 
områden; Haninge, Nacka, Nynäshamn, Nyköping och 
Oxelösunds kustvatten. Resultaten redovisas för beställarna 
under våren 2020 i separata rapporter.  

Uppdatering av databaser 
Utifrån genomförda mätningar uppdaterades förbundets 
databas med nya data inklusive uppgifter om datakvalitet. 

Miljöanalys 
I den kommande årsrapporten Svealandskusten 2020 redovisas miljötillståndet utifrån förbundets 
mätningar genomförda 2019. Fosforhalten är fortsatt hög längs stora delar av kusten, särskilt i den 
södra skärgården, på grund av ökande fosforhalter generellt i denna del av egentliga Östersjön. 
Sommaren 2019 observerades på nytt algblomning i ett stråk i mellanskärgården från Ljusterö och 
söderut. Ute till havs uppstod också en stor algblomning som påverkade kustens mer öppna delar. 

Arbetet med den omfattande modellanalys av fosforomsättning i innerskärgården som 
presenterades i Svealandskusten 2018 (se information nedan), och i en vetenskaplig artikel har 
slutförts 2019 med fokus på olika källors bidrag till fosforhalten i Stockholms innerskärgård. Det 
vetenskapliga underlaget har sammanställts i en vetenskaplig rapport och är för närvarande under 
granskning. Resultaten visar att inflöde av fosfor från mellanskärgården och Mälaren är det som 
främst styr hur mycket fosfor som tillförs sedimenten och därmed hur mycket som läcker tillbaka 
från sedimenten och försämrar situationen under sommaren. Resultaten har betydelse för att 
bedöma det naturliga tillståndet mer korrekt. Nuvarande bedömningsgrunder för koncentrationer av 
vattnets innehåll av fosfor tar inte hänsyn till återcirkulationen av fosfor från sedimenten. 

Under året har också en analys av provtagningsprogrammets upplägg och möjligheter till optimering 
tagits fram, som en del av Länsstyrelsernas översyn av den regionala miljöövervakningen. På uppdrag 
av Länsstyrelserna utökades provtagningen 2019 i ett försök att analysera CDOM (vattenfärg orsakad 
av humusämnen) och turbiditet (grumlighet) på ett urval av mätpunkterna. Syftet med såna 

http://www.marinetraffic.com/
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mätningar är att förbättra möjligheterna att utnyttja satellitbilder som komplement till mätningarna. 
Under 2020 kommer detta följas upp med ett förslag på viss modifiering av provtagningarna inför 
2021. 

Information  

Årsrapport Svealandskusten 2019 
Årsrapporten Svealandskusten 2019, med 
resultat från mätningarna 2018, 
presenterades vid förbundsstämman den 
29 april av Jakob Walve. 

I rapportens förord belysas vikten av 
långsiktig övervakning av vattenmiljön. 
Lönsamma och framgångsrika åtgärder 
lyftes och att förbundets miljöanalyser bör 
ligga till grund för medlemmarnas arbete.   

Svealandskusten 2019 börjar med en 
sammanfattning av förbundets mätprogram 
och resultat, och redovisar miljötillstånd och -
trender för kustvattnen mellan Dalälvens mynning i norr och Bråviken i söder. 

Här presenteras också beräkningar som gjorts för Stockholms innerskärgård och som visar 
temperaturens betydelse för syresituationen. En analys av faktorer som styr siktdjupet visar att vi 
måste förvänta oss olika resultat av åtgärder i olika delar av kusten. Detta beror på att det finns 
faktorer som gör att siktdjupet naturligt är sämre i vissa områden, till exempel tillförsel av slam och 
uppgrumling av bottensediment. 

Rapporten innehåller även djupdykningar med artiklar om fiskbeståndet längs Svealandskusten, ny 
kunskap om sambandet mellan vegetation i grunda vikar och mängden fisk, och resultaten av 
åtgärderna som genomförts i Björnöfjärden. Dessutom presenteras förbundsmedlemmen Mälarens 
Vattenvårdsförbund och dess arbete. 

Den tryckta rapporten spreds brett till medlemmar och andra intresserade, men är även tillgänglig på 
flera hemsidor som www.havet.nu utöver förbundets egna hemsidor.  

Årets rapport skickades ut under april och maj månad från tryckeriet. 

Nyhetsbrev 
Ett nyhetsbrev skickades ut till kontaktombuden i juni månad och ett i november månad. 
Målgruppen för nyhetsbrevet var kontaktombuden och styrelsen med syfte att ge information om 
kontaktombudsträffar och kommande seminarium.  

Förbundets webbsajter 
Förbundets webbsajt www.skvvf.se har uppdaterats under året med uppgifter om medlems 

Svealandskusten 2019 
Förbundets webbsajt www.skvvf.se 

http://www.havet.nu/
http://www.skvvf.se/
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ändringar, aktiviteter, möteshandlingar och protokoll. Förbundet har lagt beställning på ny hemsida 
under året och beredningsgrupp såväl som styrelse har haft möjlighet att inkomma med önskemål 
och behov för ny hemsida. Hemsidan kommer lanseras 2020. 

Medlemsbesök med förbundsinformation 
Styrelsen gjorde medlemsbesök hos SYVAB och höll sitt sammanträde där.  

Kommunikation 
Förbundet har varit aktiva i sociala medier. Syftet är att interagera med andra organisationer och 
förbund samt visa upp aktiviteter som berör styrelse, beredningsgrupp och våra medlemmar. 
Kansliet har använt sociala medier för att tex. skapa intresse för kontaktombudsmöten. 

Kontaktombud 
Kontaktombudsträffar med syfte att skapa möjlighet till dialog kring särskilda aktuella frågor med 
medlemmarna har varit viktigt under 2019.   

Kontaktombudsträffar 
Under 2019 arrangerades en kontaktombudsträff.  

Programmets fokus var att utifrån föreläsning av Albin Ring, förvaltningsjurist vid miljöförvaltningen 
Stockholms stad på ämnet Miljökvalitetsnormer och ändringar av dessa ge utrymme för samtal 
mellan kontaktombuden och övriga deltagare. Jakob Walve presenterade miljöanalysfunktionens 
arbete och senaste frågeställningar utifrån dagens förhållande. På programmet fanns ett pass för 
diskussion och beredningsgruppen som också var samtalsledare hade förberett frågeställningar. 
Synpunkter och reflektioner från samtalen samlades in på post-it lappar.  
 
Föreläsningen av Albin Ring filmades och gjordes tillgänglig på förbundets hemsida i efterhand.   
 
Arrangemanget hade 27 deltagare varav fem från styrelsen och fem ifrån beredningsgruppen. Övriga 
var kontaktombud. Arrangemanget hölls vid Usine konferens och ordförande Kjell Jansson öppnade 
seminariet.  
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Projekt 

Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms 
län 

Projektet presenterades vid ett seminarium på mässan Allt för sjön i mars månad. Ecoloop som är 
utförare anordnade seminariet som var öppet för deltagare vid mässan. Det var ett välbesökt 
seminarium som resulterade i en bra diskussion och viktig för inhämtande av synpunkter för det 
fortsatta arbetet i projektet. 

Sommaren 2019 blev projektledaren Fredrik Meurman intervjuad i Sveriges radio om projektet. 
Inslaget kan man lyssna till via länk på förbundets hemsida.  

Kansliet tillsammans med Ecoloop arrangerade slutseminariet den 20 november i Brunnsviken i 
Storsthlms lokaler. Vid slutseminariet närvarade en journalist från Skärgårdstidningen vilket 
resulterade i en artikel om projektet. Denna kan läsas här.  

Projektets slutsatser och upptryckta broschyr kommer förbundet fortsätta informera om under året 
2020.  Slutrapport skrivs av projektledare. Broschyren kommer revideras för att det ska bli tydligare 
att det är förbundet som är projektägare och för att sprida innehållet samt projektets slutsatser. 
slutresultatet.   

http://www.skargarden.se/kravs-ett-tydligare-ansvar-for-skiten/?fbclid=IwAR2RtybLz5oz8wkZ4zMngOyrBjNTINTfA1DfNr_6-l2Rr3kNREz9eicawuo
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Utökat samarbete med andra vattenvårdsförbund och vattenråd
Förbundet strävar efter att ha en bra bevakning av åtgärder och aktuella frågor inom Mälarens 
avrinningsområde. Samarbete och kontakt med andra vattenvårdsförbund är därför av vikt för 
förbundet.  

Under detta verksamhetsår har förbundet inte arbetat aktivt med detta. 

Förbundsadministrativt arbete 

Nya medlemmar 
Inga nya medlemmar tillkom under 2019. 

Förbundsstämma och styrelsemöten etc 
Förbundsstämma hölls den 29 april på Usine konferens på Södermalmsallén i Stockholm. 

Jakob Walve, ifrån DEEP vid Stockholms universitet, (Institutionen för ekologi, miljö och botanik), 
berättade sedvanligt om fjolårets mätningar med koppling till den nya årsrapporten Svealandskusten 
2019 som lanseras vid årsmötet. 

Årets presentation hölls av Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2020.  De presenterade det 
senaste inom deras avslutade projekt. 2010 påbörjades arbetet med storskaliga kustzonsprogrammet 
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.  

Eftersom det behövs två stämmobeslut för att anta nya stadgar utlystes en extrastämma för att göra 
en stadgeändring som innefattade att Stockholm stad i fortsättningen har en ordinarie plats i 
styrelsen. Vid den efterföljande ordinarie stämman valdes en ny ordinarie ledamot in (Stockholm 
stad) och två nya ersättare (en för Stockholm stad och en för SIKO) 

Sammanträden 
Förbundets presidium och styrelse har sammanträtt fyra gånger vardera. Ett av 
styrelsesammanträden arrangerades hos medlemmen SYVAB vid Himmerfjärdsverket. Styrelsen intog 
gemensamt lunch och fick guidad visning av anläggningen.  Beredningsgruppen har haft fyra 
ordinarie protokollförda möten varav ett av dessa sammanträden var vid Östersjöhuset Baltic Sea 
Science Center på Skansen. Där fick beredningsgruppen visning av de satsningar som har gjorts för 
att på ett pedagogiskt sätt förmedla situationen i Östersjön och kustområden.  Beredningsgruppen 
hade också ett extrainsatt möte som protokollfördes. 

http://balticsea2020.org/
http://balticsea2020.org/alla-projekt/overgodning/14-oevergoedning-pagaende-projekt/54-levande-kustzon
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Svealands kustvattenvårdsförbund 
Box 38145 
100 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: "Fatburen", Södermalmsallén 36, 5 tr 
Tel. 08-5800 2101 
e-post: frida.eik-ohman@skvvf.se 

Hemsidor: www.LuftochKust.se 
  www.skvvf.se 
  www.svealandskusten.se 

Facebook https://www.facebook.com/SKVVF/ 
Twitter: @LuftochKust 

Organisationsnummer 802409-5195 
 

http://goo.gl/maps/2kKGa
mailto:frida.eik-ohman@skvvf.se
http://www.luftochkust.se/
http://www.skvvf.se/
http://www.svealandskusten.se/
https://www.facebook.com/SKVVF/
http://twitter.com/LVF_SKVVF
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2019 2018
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning 4 275 3 889
Summa verksamhetens intäkter 4 275 3 889

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 985 -3 712
Personalkostnader 2 -3 0
Summa rörelsens kostnader -3 988 -3 712

Verksamhetens resultat 287 177
Finansiella poster 0 0
Resultat efter finansiella poster 287 177

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -73 -45
Skatt på årets skatt -47 -30
Årets resultat 167 103

Bilaga 4
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Balansrapport 

Balansräkning per 2019-12-31

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 250 4

Summa 250 4

Kortfristiga fordringar
Förutbet kostn o upplupna intäkter 96 0
Övriga kortfristiga fordringar 43 35

Summa 139 35

Kassa och bank
Handelsbanken 1597 1787

Summa 1597 1787

Summa tillgångar 1 986   1 826   

Skulder och eget kapital

Eget kapital
Balanserat resultat 1129 1026
Årets resultat 167 103

Summa 1 296 1 129

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 203 130

Summa 203 130

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 427 402
Övriga skulder 20 49
Upplupna kostnader 40 116

Summa 487 566

Summa skulder och eget kapital 1 986   1 826   

Soliditet 65% 62%
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar enligt plan.

Antal år
5
5

Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal. Leasingavgifter
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

NOTER

Not 1     Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnäm

Fordringar

Anläggningstillgångar

Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och kontorsmaskiner
Övriga inventarier

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjute

Leasingavtal

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Medlemsavgifter, fakturerade kostnader, sidointäker samt övriga intäkter.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och s

Soliditet

Not 2
Personalkostnader 2019 2018

Bilersättning -3 0
-3 0
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Övriga upplysningar

Belopp i tkr 2019 2018

Nettoomsättning
Serviceavgifter 3 440 3 382
Medlemsavgifter 51 51
Bidrag 295 0
Övriga rörelseintäkter 489 456

4 275 3 889

Övriga externa kostnader
Administrationskostnader 260 318
Styrelsens kostnader 147 106
Miljöövervakning 2 300 2 300
Övrigt 1 278 988

3 985 3 712

Styrelsens kostnader
Fasta arvoden 89 55
Sammanträdesarvoden 8 5
Revisorers arvoden 15 18
Mötesförtäring 9 8
Arbetsgivareavgift + löneskatt 26 21

147 106

Förutbet kostn o upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna projekbidrag 95 0
Övrigt 1 0

96 0

Övriga kortfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

Skattefordran ( prelskatt-skatteskuld) 16 33
Momsfordran 27 0
Övrigt 0 2

43 35

Periodiseringsfonder
2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond tax 2020 73
Periodiseringsfond tax 2019 45 45
Periodiseringsfond tax 2018 85 85

203 130

Övriga skulder
2019-12-31 2018-12-31

Avräkning moms skuld 0 31
Källskatt 10 9
Arbetsgivaravgift 10 8
Övriga kortfristiga skulder 0 1

20 49

Upplupna kostnader 
2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalat projekbidrag 0 100
Lekmanna revisorers arvoden 25 0
Öhrlings, revisionskostnader 15 16

40 116
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Årsstämma 2020-04-24 

Förslag till fortsatta bestämmelser för 
Svealands kustvattenvårdsförbund om 
ersättning till förtroendevalda fr.o.m. maj 
2017 

Årsarvoden 
Ersättningarna ändras årligen med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet. 

Styrelse och presidium  
Ordförande 65% av ett prisbasbelopp per år. 
Vice ordf. 40% av ett prisbasbelopp per år.  

Revisorer 
Granskningsarvode 20% av ett prisbasbelopp. 

Sammanträdes -och förättningsersättningar 
Sammanträdes och förättningsersättning utgår ej till förtroendevald som erhåller arvode. Till 
övriga förtroendevalda ledamöter utgår en ersättning med 750 kronor per möte som pågår upp till 
4 timmar. Möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.  

Ersättning för resor 
Förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelsen har möjlighet att erhålla en årlig 
schablonersättning med ett fast belopp för resor till sammanträden om inte 
reseersättning erhålls från hemkommunen. Ersättning utbetalas på begäran.  

Presidium 3500 kr 

Övrig ledamöter och ersättare 2000 kr 

Bilaga 6
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FÖRORD 
SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND är en ideell medlemsstyrd förening som arbetar 
för renare vatten längs Svealands kust. Grundläggande för kustvattenvården är en 
samordnad övervakning vars resultat är av hög kvalitet och allmänt tillgängliga för SKVVF:s 
medlemmar, samt en samsyn om tolkningen av tillståndet i kustvattnet och om behovet av 
åtgärder.  

MEDLEMMAR 

Botkyrka Länsstyrelsen i AB-län 

 Danderyd Länsstyrelsen i C-län Stödjande 

Haninge Länsstyrelsen i D-län 

Lidingö Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund 

Nacka Skärgårdsstiftelsen 

Norrtälje SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) 

Nynäshamn Östra Svealands Fiskevattenägareförbund 

Sollentuna Baltic Sea 2020 

Solna Stockholms universitets marina forskningscentrum 

Stockholm Mälarens Vattenvårdsförbund 

Södertälje Tyresåns vattenvårdsförbund 

Täby AstraZeneca 

Tyresö SITA Sverige AB (Koviks Återvinningsanläggning) 

Vaxholm NYNAS AB 

Värmdö SSAB – EMEA Oxelösund AB 

Österåker Söderenergi AB 

Tierp Rederiaktiebolaget Eckerö 

Älvkarleby Viking Line 

Östhammar Roslagsvatten AB 

Nyköping Stockholm Vatten & Avlopp 

Oxelösund Käppalaförbundet 

Trosa SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) 

Region AB-län SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) 

Region C-län AB SVAFO 

VAS-rådet Himmerfjärdens Naturvårdsförening 
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1. ORGANISATION OCH ANSVAR

Huvudansvar för administrativa arbetsuppgifter (kallelser, protokoll etc.) ligger i första hand 

på Svealands kustvattenvårdsförbunds (SKVVF) kansli. 

1.1 Förbundsstämma 

Förbundsstämman sammanträder en gång per år före april månads utgång. Extra för-

bundsstämma kan vid behov komma att sammankallas av styrelsen. 

Förbundsstämman 2020  

Fredag den 24 april kl. 10.00 – 12.00, Saturnus konferens, Hornsgatan, Stockholm 

1.2 Styrelse och presidium 

Extra möten läggs in då behov föreligger. Ett presidiemöte föregår varje styrelsemöte. 

Presidiet består av ordförande, vice ordförande och förbundssekreterare. 

Styrelsens sammanträdestider 

fredag 7 februari kl. 10.30-14.15 

fredag 27 mars kl. 9.30-11.30 

fredag 2 oktober  kl. 9.30-11.30 

fredag 27 november kl. 9.30-13.00 

Presidiets sammanträdestider 

fredag 24 januari kl. 09.30-10.15 

fredag 13 mars kl. 09.30-10.15 

fredag 4 september  kl. 13.30-14.15 

Fredag 13 november kl.9.30-10.15 
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Styrelsen kommer att vid ett av de fyra planerade mötena bjuda in beredningsgruppen. 
Syftet är ökad förståelse och dialog. 

1.3 Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen består av representanter från medlemmarna samt 

miljöanalysfunktionen. Beredningsgruppen skall bereda förslag till fleråriga 

handlingsprogram och omsätta förbundets handlingsprogram till underlag för en årlig 

verksamhetsplan. Beredningsgruppen ska även bereda ärenden till styrelsen och 

sammanträda senast två veckor före styrelsemöte samt vid behov. För 2020 planeras fyra 

sammanträden.  

Nytt arbetssätt för 2020 är att beredningsgruppen kan genom en representant vid behov 

närvara vid presidiets sammanträde. Detta för att få till ett arbetssätt som bygger på tätare 

dialog, kunskapsutbyte och möjlighet att belysa problematik inom vattenvårdsarbetet längs 

Svealands kusten.  

Beredningsgruppens sammanträdestider 

Tisdag 14 januari kl. 09.30-12.00 

Tisdag 3 mars kl. 09.30-12.00 

Tisdag 25 augusti kl. 9.30- 12.00 

Tisdag 20 oktober kl. 9.30-12.00 

1.4 Externa experter 

När det finns behov kommer externa experter att knytas till beredningsgruppen för att 

komplettera den kompetens som finns inom förbundet. Det kan gälla framtagning av 

mätprogram för andra variabler än de i förbundets löpande provtagning och olika 

modellsystem.  

1.5 Kontaktombudsgrupp 

För det kontinuerliga informationsutbytet med medlemmarna om förbundets verksamhet 

har varje medlemsorganisation utsett ett kontaktombud. 

Två gånger per år sammankallas nätverket med förbundsmedlemmarnas kontaktombud, 

styrelsen och beredningsgruppen till kontaktombudsmöten. Syftet med dessa möten är att 

öka kunskapen om lokala och regionala aktiviteter inom kustvattenvården, men även för att 
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stärka och lyfta lokalt engagemang samt att underlätta kommunikationen mellan 

medlemmarna. 

Kontaktombudsträff 

Preliminärt datum:  

26 maj 9.00-15.00  

1.6 Informationsarbete 

1.6.1 Svealandskust dagen  

Nytt för året 2020 är uppdraget att arrangera och bjuda in till seminarium där man har 

förbundets rapport Svealandskusten i fokus. Detta möte kommer äga rum som ett förlängt 

kontaktombudsmöte där inbjudna är intresserade tjänstepersoner från medlemmar såväl som 

icke-medlemmar, förtroendevalda från förbundets styrelse såväl som externa.  Programpunkter 

är förslagsvis artikelinnehåll av författare, medlemspresentationen med goda exempel som 

är tradition i rapporten och att det ges utrymme för samtal om både mätresultat och artiklar 

i rapporten. Rapporten är ett samarbete med Östersjöcentrum.   Beredningsgruppen 

tillsammans med kansliet är ansvarig för att sätta ihop program där Östersjöcentrum 

tillfrågas.  

Preliminärt datum: 26 maj 2020 

Huvudansvar: Kansliet 

Medverkande: Beredningsgruppen 

1.7 Kanslifunktion 

Förbundets har sitt kansli på Södermalmsallén 36 i Stockholm, i Kommunförbundet 

Stockholms Län (StorSTHLM) lokaler, och bemannas av en halvtidsanställd 

förbundssekreterare. Tillsvidareavtal finns mellan förbundet och Storsthlm om kontorsrum 

samt grundläggande kanslifunktioner som ekonomi, posthantering, telefoni, arkivering och 

sammanträdeslokaler mm.  

Kansliets förbundssekreterare ansvarar för förbundets löpande arbete såsom budgetarbete, 

upphandlingar, förbundsstämma, styrelse, deltagande i beredningsgrupp, 
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medlemskontakter, att anordna seminarier, skriva fram beslutsunderlag och bevaka avtal. 

Kansliet tar i samarbete med beredningsgruppen även fram verksamhetsplan, verksamhets-

berättelse och handlingsplan. 

1.8 Ekonomi och budget 

Ekonomin administreras av Storsthlm. Ansvar för budgetarbetet har SKVVF:s kansli. 

2. VERKSAMHET

2.1 Verksamhetsplan och Handlingsprogram 

Verksamhetsplan för år 2021 ska tas fram under året. Dialog om handlingsprogram för 

2021-2024 ska påbörjas under 2020 för att arbetas fram under 2021.  

. 

Huvudansvar: Kansliet 

Medverkande: Beredningsgruppen 

2.2 Miljöanalysfunktion (MAF) 

Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP -Department of Ecology, Environment and 

Plant Sciences) vid Stockholms universitet är ansvarig för förbundets miljöanalysfunktion 

under 2020. Arbetet med miljöanalys och kommunikation inom miljöanalysfunktion bedrivs i 

samverkan med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.  

Miljöanalysfunktionens huvudsakliga uppgift är att beskriva och analysera miljötillståndet i 

Svealands kustvatten och öka kunskapen om hur naturliga och antropogena processer 

påverkar kustområdet. Miljöanalysfunktionen bidrar till underlag till åtgärdsprogram enligt 

vattendirektivet, genom att utvärdera bedömningsgrunder och bedöma åtgärders 

effektivitet med avseende på förbättring av miljötillståndet. Miljöanalysfunktionen ska också 

verka för en utökad samordning av recipientkontroll och miljöövervakning.  
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Miljöanalysfunktion har för sin verksamhet tillgång till databaser, modellverktyg, och 

webbplatsens presentationsverktyg, samt samverkan med externt finansierade 

forskningsprojekt för kunskapsuppbyggnad.  

Delprojekt som syftar till att ta fram nya mätdata, uppdatera och utveckla databaser och 

presentationsverktyg, beskrivs under separata rubriker.  

År 2020 kommer SKVVF:s miljöanalysfunktion att 

• bedriva miljöövervakning i havsområdet från Lövstabukten i norr till Marsviken söder

om Oxelösund för klassning av vattenkvalitet samt insamling av valideringsdata för

modeller.

• utvärdera och utveckla SKVVF:s mätprogram. Mätprogrammet ska kommuniceras

med förbundets medlemmar så att provtagningsprogram och mätpunkter kan

anpassas för att fånga upp speciella behov.

• utvärdera erhållna resultat med avseende på behov inom vattenförvaltning och som

valideringsdata för modeller och bedömningsgrunder m.m. Det grundläggande

programmet kommer även 2020 att kunna utvidgas enligt länsstyrelsernas och

andra intressenters önskemål.

• utvärdera egna resultat tillsammans med resultat från andra undersökningar för att

ta fram en så konsistent bild som möjligt av miljötillståndet i våra kustvatten. Även

biologiska variabler, särskilt de av stort intresse för allmänheten, t.ex. fisk kan

komma att utvärderas.

• medverka vid framtagande av förslag till samordnade miljöövervaknings- och

recipientkontrollprogram, t.ex. genom medverkan i arbetsgrupper, framtagande av

specifika underlag och förslag till förändringar syftande till ökad samordning.

• om möjligt medverka i externa projekt finansierade med anslag från andra än

SKVVF. Projekten kan röra forskning om och/eller utvärdering av miljötillståndet i

kustzonen på uppdrag av myndigheter, kommuner och företag.

• Leverera data till nationell datavärd

• på begäran leverera data till förbundets medlemmar och, med godkännande från

SKVVF, till andra aktörer.

• medverka i SKVVF:s beredningsgrupp.
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2.2.1 Basprogram 

Provtagningsprogram, databaser, modeller. 

2.2.2 Reguljärt provtagningsprogram 

Miljöövervakningsprogrammet fortsätter de synoptiska undersökningar som genomfördes 

första gången 2001. Under 2019 besöktes ett 180-tal stationer i juli och augusti, varav 85 

för SKVVF:s räkning. Stationerna har valts så att vattenkvaliteten i mellanliggande 

havsområden kan skattas med hjälp av empiriska/statistiska och mekanistiska modeller. 

Under 2020 planeras programmet att, liksom de senaste sju åren, genomföras två gånger, i 

juli och augusti.  

Undersökningen kommer att samla in den typ av data som efterfrågas inom 

vattenförvaltningen för att beskriva vattenkvaliteten i kustområden. Den kommer också att 

utgöra en viktig plattform för integrering av recipientkontrollprogram och utgöra en referens 

för dessa och för kommande biologiska undersökningar enligt vattendirektivets krav. 

Undersökningen 2020 omfattar samma variabler som tidigare ingått i de synoptiska 

undersökningarna (näringsämnen [NH4, NO2+NO3, PO4, SiO3, Tot-N, Tot-P], klorofyll, 

syre/svavelväte, salt, temp [CTD-profil och manuellt], siktdjup, samt växtplankton på ca 30 

stationer). Enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder (HVMFS 2013:19) för 

vatten bör klassificering av vattenkvalitet baseras på minst 3 års observationer för att 

minska effekten av mellanårsvariation.  

Syftet är också att utvidga valideringsunderlaget för olika kusthydrografiska och ekologiska 

modeller. Den ytvattenkartering, som nämns i förbundets policyförklaring, ingår som en 

delmängd, men är i sig otillräcklig som valideringsunderlag eftersom bassängerna även 

måste beskrivas vertikalt.  

2.2.3 Strategi 

Provtagningsstationerna har valts så att de mest påverkade områdena får den bästa hori-

sontella upplösningen, d.v.s. lokaliseringen styrs av punktkällor. Detta ger en naturlig 

koppling till recipientkontrollprogrammen. Avståndet mellan stationer relaterades till 

salthaltsskillnaderna så att gradienter kan beskrivas.  

I utvalda havsområden tas ytvattenprov (0,5 m djup) för analys av ovanstående variabler 

och en CTD-profil. Från 2010 inkluderas även högupplöst syreprofil. På 30 stationer tas 
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dessutom prov för analys av växtplankton och klorofyll med 10 m slangprovtagare. På alla 

stationer med vattendjup överstigande skiktningsdjupet (termoklinen) tas även botten-

vattenprov för analys av syre/svavelväte(vid högupplöst syreprofil endast svavelväte vid 

syrebrist). I större bassänger tas även vertikala profiler (var 5-10:e meter beroende på 

skiktning, glesare på större djup där förhållandena är mindre variabla).  

Undersökningen kommer att genomföras med inhyrd mindre båt så att provtagning även 

kan göras i grunda och svårtillgängliga områden. Alla prover körs varje dag med bil till 

DEEP:s laboratorium på Stockholms universitet. Provtagningen beräknas ta minst 7 dagar 

med provtagning under dygnets alla ljusa timmar och utförs av två personer.  

All provtagnings- och analysverksamhet är ackrediterad av SWEDAC. Laboratoriet vid DEEP 

deltar också i det europeiska interkalibreringsarbetet inom QUASIMEME, med bästa resultat. 

Norra randen 

Frekvent (månatlig) miljöövervakning av fria vattenmassan vid Norra randen, Ålands Hav, 

avslutades i brist på medel i december 2011 och har sedan dess provtagits enbart 2 gånger 

per år i samband med den synoptiska provtagningen i juli och augusti. Från och med 2018 

återupptogs månatliga provtagningar med medel från nationell miljöövervakning (Havs- och 

Vattenmyndigheten). Mätningarna vid station Norra Randen (NR) i Ålands Hav kommer nu 

på nytt ge drivningsdata för kustoceanografiska modeller från SKVVF:s vattenområdes 

norra rand (vattnet som kommer från Bottenhavet), samt för beräkning av vattenutbyte och 

påverkan med hjälp av empiriska och mekanistiska modeller i det norra området. Övriga 

randområden täcks av data som insamlas inom den nationella miljöövervakningen (BY28, 

BY29, BY31 och B1).  

2.2.4 Underhåll och uppdatering av emissionsdatabas (EDB) 

Det huvudsakliga syftet med EDB:n är som underlag till åtgärdsprogram enligt 

vattendirektivet. EDB:n består i första hand av data över vatten- och närsaltstransport från 

punktkällor med utsläpp direkt till kustvattnet (t.ex. avloppsreningsverk, industrier, etc.) 

och från åmynningar. Under 2020 kommer EDB:n att uppdateras med i första hand data 

från 2019 samt andra saknade data.  
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2.2.5 Mätdatabas (MDB) 

Mätdata- och emissionsdatabaserna är centrala för förbundets hela verksamhet. Dessa 

kräver kontinuerlig uppdatering och utvidgning till att omfatta all för förbundet nödvändig 

information. Kvalitetsuppgifter, d.v.s. information om metoder och mätosäkerheter finns 

också i stor utsträckning införda i databasen och kan laddas ner tillsammans med data.  

Under 2020 kommer databasen att uppdateras och kompletteras med mätdata och 

kvalitetsinformation från 2019 samt andra saknade data. 

 

2.3 Information 

Förbundet kommer att verka för utåtriktad verksamhet gentemot medlemmarna.  

Hemsidan är huvudkanalen för inhämtning av information om förbundets verksamhet men 

sociala medier är ett viktigt komplement till den traditionella hemsidan för att få nya 

besökare. Med aktivt användande av sociala medier, och då främst Facebook kan 

verksamheten göras mera transparant och inkluderande. Även inspelningar av föreläsningar 

som tex kontaktombudsträffar och Svealandsdagen är prioriterad för att möjliggör för flest 

möjligt att ta del av det som förmedlas. 

 

2.3.1 Kommunikation 

Förbundet arbetar med kommunikation kring verksamhetsmålen och att tydliggöra dessa 

genom dialog med medlemmar samt internt. Förbundet är en medlemsorganisation och 

kontinuerlig kommunikation kring medlemmarnas behov och medlemsnytta är därför 

grundläggande. 

 

Viktiga steg i den processen är att:  

• Tydliggöra och kommunicera kring förbundets syfte och långsiktiga verksamhetsmål. 

• Lyssna in medlemmarnas synpunkter via kontaktombuden vad rör förbundets 

verksamhet generellt. 

• Vid förbundets sammanträden tex. kontaktombudsmöten ta in synpunkter om 

önskemål för träffar och dessa ska utformas utifrån medlemmarnas önskemål. 
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2.3.2 Hemsida 

Hemsidan innehåller befintliga databaser, modellverktyg, medlemsförteckning, protokoll och 

rapporter samt information om aktuella aktiviteter i förbundet. En ny hemsida gjordes under 

2019. Från denna sida ska rapporten Svealandskusten spridas och sidan ska vara en 

startpunkt för kunskap för frågor som rör miljöövervakningen och även att det för 

medlemmar ska vara lätt att hitta till förbundets kalendarium, rapporten Svealandskusten, 

handlingar, protokoll och dokumentation från kontaktombudsmöten. Hemsidan kommer att 

kompletteras med användandet av sociala medier som ska hänvisa till hemsidan som är 

huvudkanalen för förbundets information. 

”Svealandskusten.se” är en kompletterande del av hemsidan i samarbete med 

Östersjöcentrum. Sex kommuner (Östhammar, Stockholm, Nacka, Nyköping, Trosa och 

Vaxholm) presenteras på sajten. Målsättningen är att Svealandskusten.se slutligen ska 

beskriva förbundets kärnfråga tydligt för externa besökare och medlemmar.   

Svealandskusten.se innehåller en fördjupad analys av tillståndet i Svealands kustvatten 

med kartor och diagram. Alla figurer, kartor och diagram är kommenterade och analyserade 

i en förklarande text. 

2.3.3 Årsrapporten Svealandskusten 2020 

En årsrapport om miljötillståndet i Svealands kustvatten ska tas fram under våren och 

presenteras på stämman. Miljötillståndet utvärderas bland annat i förhållande till de 

bedömningsgrunder som tagits fram för vattendirektivet. Målsättningen är att rapporten 

skall omfatta de tre biologiska samt de fysisk-kemiska bedömningsgrunderna. Rapporten 

formges som tidigare enligt förbundets grafiska profil och struktur och innehåll ses över.  

Detta år kommer flera exemplar skickas till medlemmar som är kommuner och med en 

uppmaning att sprida vidare. Det kommer också arrangeras seminarium för att belysa 

rapporten Svelandskustens innehåll. Se punkt 1.6. 

Medverkande: Tryckeriet (Grön idé), Beredningsgruppen, Miljöanalysfunktionen 

Tid: Klar april 2020.         Huvudansvar: Miljöanalysfunktionen 
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3. SAMARBETS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

3.1 Utveckling av förbundets modellsystem 

Förbundet har under de senaste åren tittat på olika modellansatser men driver för 

närvarande ingen egen utveckling av avancerade modeller, eftersom det finns nationell 

modellutveckling. Resultat av enklare modellansatser som presenterades i årsrapporten 

2018 kommer följas upp med nya resultat för Stockholms innerskärgård i årsrapporten 

2020.  

Huvudansvar: Kansliet, Beredningsgruppen samt Miljöanalysfunktionen. 

3.2 Utveckling av samordnat provtagningsprogram 

Ett samordnat provtagningsprogram för Oxelösund har tagits fram, där SSAB, Oxelösunds 

hamn och Oxelö Energi medverkar. Samordning sker även med Nynäshamns kommun, 

Nacka kommun, Haninge kommun, Nyköpings kommun och Sydvästra Storstockholms VA-

verksaktiebolag (SYVAB) för Himmerfjärden och angränsande fjärdar. Därutöver finns även 

ett nära samarbete med Stockholm Vatten. 

Under 2018 har Miljöanalysfunktionen medverkat i diskussion och med ett preliminärt 

förslag till SRK i Östhammarsfjärden. Under 2020 kommer Miljöanalysfunktionen följa upp 

detta och med stöd av beredningsgruppen fortsätta inventera intresse och möjligheter till 

samordning genom kontakter med verksamhetsutövarna för att lära känna aktuella 

utförare/beställare av recipientkontroll. Med anledning av avslutandet av AstraZenecas 

recipientkontroll finns det särskilt skäl att se över behovet av ny samordning samordnad 

recipientkontroll i Igelstaviken och Hallsfjärden samt möjligen även Järnafjärden. Det finns 

även anledning att bevaka vilket kontrollprogram som tas fram i och med den nya 

Landsortsfarleden (Landsort-Södertälje) som planeras att anläggas med start 2020. 

Miljöanalysfunktionen skall medverka till att ett samordnat provtagningsprogram gradvis 

växer fram. Arbetet är långsiktigt. 

Huvudansvar: Miljöanalysfunktionen och kansli. 
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3.3 Projekt 

3.3.1 Planerad projekt: Marint skräp 

Förbundet planerar att under 2020 påbörja ett informationsarbete i projektformat kopplat 

till nedskräpning och marint skräp. En projektansökan påbörjades under 2019. Fortsatt 

utveckling av denna ansökan kommer att göras under 2020 i syfte att påbörja arbete. 

3.3.2 Planerad projekt: Affisch ”Fiskar i Stockholms skärgård” 

Den populära ”Fiskar i Stockholms skärgård” har tagit slut och under 2020 kommer 

förbundet undersöka möjligheterna av att göra en ny upplaga av denna affisch i ett 

samarbete med andra aktörer.  

3.3.3 Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i 

Stockholms län  

Projektet är avslutat men förbundet kommer fortsätta att verka för att sprida slutsatserna 

och informationsmaterialet från projektet även under 2020.  

Under 2020 drev förbundet ett projekt riktad för att underlätta för bättre hantering av 

toalettavfall i Svealands kustvatten tillsammans med Transportstyrelsen samt kommunerna 

Vaxholm, Värmdö, Norrtälje, Haninge, Österåker, Östhammar, Nyköping (Södermanland) 

med medel från Stockholms Läns Landsting Skärgårdsanslag.  

3.4 Samverkan med andra miljöövervakningsförbund 

Utveckla samarbetet med andra miljöövervakningsförbund om samverkan och nyttjande av 

varandras resurser för gemensamma ändamål, t.ex. Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 

Mälarens Vattenvårdsförbund och andra. 

Förbundet har även fortlöpande kontakt med andra vattenvårdsförbund, både inom och 

utanför tillrinningsområdet för Svealandskusten, för erfarenhetsutbyte och ev. 

projektsamordning och deltar i nätverksträffar som anordnas. 

Huvudansvar: Presidiet, Kansliet, Beredningsgruppen samt Miljöanalysfunktionen. 
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Svealands kustvattenvårdsförbund 
Box 38145 
100 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: "Fatburen", Södermalmsallén 36, 5 tr 
Tel. 08-5800 2101 
e-post: frida.eik-ohman@skvvf.se 
Hemsidor: www.LuftochKust.se 

  www.skvvf.se 
  www.svealandskusten.se 

Facebook: www.facebook.com/skvvf 
Twitter: @LuftochKust 
Organisationsnummer 802409-5195 

http://goo.gl/maps/2kKGa
mailto:frida.eik-ohman@skvvf.se
http://www.luftochkust.se/
http://www.skvvf.se/
http://www.svealandskusten.se/
http://www.facebook.com/skvvf
http://twitter.com/LVF_SKVVF


Belopp i tkr

Huvudintäkter
Budget 

2020

Prel. 
budget 

2021
Serviceavgift 3 451 3468
Medlemsavgifter 50 50
Övriga rörelseinteckter (provtagning) 277 445

Summa intäkter 3 778 3963

Rörelsens kostnader
Resekostnader och hotel -8 -15
Telefon och kontorsmaterial -13 -8
Tryckkostnad rapport -90 -90
Styrelsekostnader -130 -135
Administration och lokalkostnad Storsthlm -260 -260
Kostnad förbundssekreterare -375 -400
Möteskostnader -30 -60
"Främmande tjänster ex provtagningskostnader" -15 -20
Revisionskostnader -15 -15
Köpta tjänster inkl Sthlms universitet/ provtag. -457 -457
Utbetalade projektbidrag -2350 -2410
Övriga rörelsekostnader ex revision -4 -4
Summa rörelsekostnader -3747 -3874

Rörelsens resultat 31 89

Bilaga 8



Årsstämma 2020-0424 

Fastställande av medlems och serviceavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter 2021 med justering för befolkningsutveckling. 

Förslag till beslut: 

Årsmötet beslutar 

att: anta styrelsens förslag till beslut. 

För styrelsen 

av: Frida Eik Öhman 
förbundssekreterare 

Bilaga 9
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