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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 
 

Medlemmar 

Antalet medlemmar i vattenvårdsförbundet har under året varit 30 och har varit oförändrat 
under året. Medlemmar i förbundet är: 
 

Karlskoga kommun Karlskoga Miljö AB  Cleano production AB  

Degerfors kommun Karlskoga Vattenkraft AB  Miljöbolaget i Svealand AB  

Filipstads kommun Region Örebro län Moelven Valåsen AB  

Gullspångs kommun Västra Götalandsregionen Eurenco Bofors AB  

Hällefors kommun Outokumpu Stainless AB  Cambrex Karlskoga AB  

Laxå kommun Fortum Generation AB  Ovako Hellefors AB  

Storfors kommun Scana Steel Björneborg AB  Springwire Sweden AB  

Töreboda kommun Saab Bofors Dynamics Sveaskog Skogsbruk 

Vansbro kommun Icopal AB  Sävenfors produkter AB  

Ludvika kommun Bharat Forge Kilsta AB  AB Zinkano  

 
Styrelsen 

Styrelsens sammansättning under 2017: 
Person Organisation Roll Vald för period 
Liselotte Eriksson Karlskoga Kommun Ordförande 2017-2018 
Kajsa Gustavsson Cambrex Karlskoga AB Vice ordförande 2016-2017 
Sophia Ohlsson Miljöbolaget i Svealand Ledamot 2016-2017 
Allan Myrtenkvist Hällefors kommun Ledamot 2017-2018 
Mattias Lagergren Karlskoga Miljö AB Ledamot 2017-2018 
Thomas Backelin Storfors kommun Ledamot 2016-2017 
Kent Gustavsson Region Örebro län Ledamot 2016-2017 
Sif Eklund Hembygdsföreningen Ledamot GVR 2017-2018 
Göran Pettersson Karlskoga Kommun Ersättare (Liselotte) 2017-2018 
Katarina 
Hundermark/Patrik 
Krekula* 

Ovako Hellefors AB Ersättare (Kajsa) 2016-2017 

Håkan Larsson Storfors kommun Ersättare (Thomas) 2016-2017 
Rune Andersson Sveaskog Förvaltnings AB Ersättare (Kent) 2016-2017 
Torbjörn Parling Filipstads kommun Ersättare (Allan) 2017-2018 
Tomas Nermark Degerfors kommun Ersättare (Mattias) 2017-2018 
Sylve Johansson Fortum Generation AB Ersättare (Sophia) 2016-2017 
Lars Rosén LRF m.fl. Ersättare GVR (Sif) 2017-2018 

   

*Katarina Hundermark meddelade inför årsmötet 2017 att hon tillfälligt kunde sitta med i 
styrelsen tills Ovako Hellefors AB anställt en ny miljösamordnare. Patrik Krekula, 
nyanställd miljösamordnare på Ovako Hellefors AB, valdes in i styrelsen med fyllnadsval 
vid styrelsemötet den 29/8 2017. 
 
Revisorer har varit Boo Thuvander och Leif Gustavsson med ersättare Marie Johansson 
Gadde. Av styrelsen utsedd kassaförvaltare var Bengt Adolfsson (Karlskoga miljö AB) och 



 
 
 

sekreterare Matilda Norberg. 
 
Styrelsens roller: 
Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten. 

   
Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte. 

   
Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder. 

   
Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för 

förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. 
Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder. 
   

Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att 
närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. 
Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten 
och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie 
ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att 
kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god 
kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på 
styrelsemöten. 

Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar 
 
 
Vattenrådgivare 

Förbundet och rådet har gemensamt en anställd vattenrådgivare. Från och med 1 maj är 
vattenrådgivaren anställd på 100%. Första delen av året var tjänsten på 50%. 
Vattenrådgivarens huvudsakliga arbetsuppgifter är: 
 

• Samordning av rådet och förbundets verksamhet  
• Sekreterare med tillhörande administrativa uppgifter 
• Beredning inför och verkställande av styrelsens och årsmötets beslut 
• Utveckling av förbundets SRK (samordnad recipientkontroll) samt samordning av 

genomförandet av SRK. 
• Projektledning av åtgärdsprojekt och andra projekt i linje med förbundet och rådets 

stadgar och styrelsens beslut (inklusive handledning av exjobb) 
• Planering och genomförande av aktiviteter i rådet och förbundets regi 
• Strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling 
• Omvärldsbevakning och nätverkande inom rådet och förbundets 

verksamhetsområde 
• Delta i konferenser, informationsdagar etc för GVVF och GVRs räkning 
• Marknadsföring och ansvar för hemsidan och dess innehåll 
• Medlemskontakt – aktivt uppsökande och kundtjänst 
• Hantering av inkommande remisser 



 
 
 

• Ansvarig för samordningsmöten med medlemskommunerna 2 gånger per halvår 
samt vid behov 

 
 
Verksamhet under 2017 

Sammanträden 

Under 2017 har hållits ett årsmöte (19/4), och sju styrelsemöten (7/2; 28/3; 8/5 -extrainsatt; 
31/5; 29/8 18/10; 28/11). Protokoll finns utlagda på förbundets hemsida. 
 
Efter årsmötet gjordes ett uppskattat studiebesök vid Våtsjötorps kraftverk, där ett omlöp 
för fiskvandring och naturvårdsanpassning inrättats. Nils-Olof Eriksson, ägare till 
kraftverket och omlöpet guidade.  
 
Med anledning av att årsmötet gav styrelsen i uppdrag att vidare utreda och ta beslut om en 
eventuell utökning av vattenrådgivartjänsten, hölls ett extra styrelsemöte den 8/5. Vid det 
mötet beslutades att tjänsten skulle utökas till 100% från och med 1 maj 2017.  
 
Kontrollprogrammet 

Kontrollprogrammet har under året löpt på enligt plan. Utöver samarbetet med ALcontrol, 
som står för provtagning, analyser och rapportering, har även elfisken avtalats och 
genomförts i samarbete med länsstyrelsen i Värmland. Ytterligare en kontrollpunkt för 
vattenkemi har lagts till under året (Gullspångsälven, mynningen SRK-ID 1001) 
 
En specialundersökning har genomförts under 2017. Denna omfattar näringspåverkan på 
Västersjön med tillflöden (nr 9 i kontrollprogrammet). Specialundersökningen har 
modifierats något utifrån beskrivningen i kontrollprogrammet och har omfattat vattenkemi 
och kiselalgsanalys av fyra lokaler. Dessa är Nyängsbäcken, Bobäcken/Lankbäcken, 
Kvarntorpsbäcken och å mellan Västersjön och Östersjön. Specialundersökningen 
redovisas i egen bilaga till förbundets årsrapport. 
 
Exjobb 

Under 2017 har ett examensarbete genomförts i samarbete mellan GVVF och Örebro 
universitet. Karin Lindblom har utfört examensarbetet som har haft som syfte att undersöka 
förekomst av PFOS och PFOA på ett 30-tal platser inom Gullspångsälvens 
avrinningsområde. Arbetet bemöter delar av frågeställningen i specialundersökning 8, 
prioriterade ämnen, i kontrollprogrammet.  
 
Kommunturné 

Under 2016 genomförde vattenvårdsförbundet och vattenrådet en kommunturné. Projektet 
fortsatte under 2017 med ett besök hos Ludvika kommunstyrelse.  
 



 
 
 

Samrådsinstans 

GVVF har under året lämnat yttranden på flera samråd och remisser, se nedan. (yttrande 
har lämnats tillsammans med Gullspångsälvens vattenråd): 
 

• Tillståndsansökan vattenkraftverk Långban/Blockenhus 
• Tillståndsansökan regleringsdammar i Nätsjön/Tomsjöarna 
• Remiss ”utmaningar för Hållbart Västra Götaland”  
• Tillståndsansökan fiskodling Kedjeåsen 

 
Samverkansträffar 

En del av förbundets verksamhet är samverkan, både att delta i och själv anordna. Följande 
samverkansaktiviteter har genomförts under 2017:  
 

Datum Samverkansaktivitet 

3/2 Vattenrådens dag Värmland (arrangör länsstyrelsen Värmland) 
9/3 Älvgruppsmöte (arrangör länsstyrelsen i Örebro) 
22/3 Vattenrådens dag i Göteborg (arrangör vattenmyndigheten i 

Västerhavet) 
25/4 Vattenrådgivarträff – mellansvenskt nätverk för vattenrådgivare 

(arrangör Hjälmarens vattenvårdsförbund) 
17/5 Informationsträff om vandringshinder (arrangör länsstyrelsen i 

Värmland) 
1/6 Inbjuden föreläsare till Lonnhyttans FVOF (arrangör LFVOF) 
7/11 Vattensamordningsträff Örebro (arrangör länsstyrelsen i Örebro) 

 
 
Övrigt 

• Hemsidan har under året hållits uppdaterad med aktuella händelser, protokoll etc. 
• Under 2016-2017 har vattenrådgivaren genomgått en projektledarutbildning med 

tillhörande certifiering. 
 
Ekonomi 
Årets inkomster och utgifter, samt ingående och utgående balans framgår av bifogad 
resultat- och balansräkning.  
 
Förbundet redovisar ett positivt resultat om 130 tkr främst beroende av lägre kostnader för 
samordnare/sekreterare än budgeterat. Övriga poster följer budget. 
Resultatet redovisas som skuld till medlemmarna och uppgår totalt till 170 tkr. 
 
 



 
 
 

Arbetsplan för vattenvårdsförbundet år 2018 
Under 2018 planeras följande aktiviteter: 
 
Provtagning och analys enligt kontrollprogrammet kommer genomföras, se tabell 1.  
 
Tabell 1: Provtagning och analys inom Gullspångsälvens samordnade recipientkontroll under 2018 

 Provtagning/Analys 2017 2018 2019 

Vattenkemi varje år, rinnande vatten (12 ggr/år på 2 
stationer, annars 6ggr/år)  X X X 

Vattenkemi varje år, sjöar (2 ggr/år, Daglösen 6ggr/år) X X X 
Vattenkemi vart tredje år, sjöar: Lersjön, Östersjön, 
Ullvettern, Alkvettern (6ggr/år), Skagern (2ggr/år)   X 

Vattenkemi statusklassning (paket D), vart tredje år  X  
Vattenföring och vattennivåer X X X 
Transportberäkningar X X X 
Källfördelning, vart femte år X   
Växtplankton, vartannat år (Öjevettern, Lonnen) X  X 

Bottenfauna, vart tredje år (4 års intervall mellan 2015 
och 2019)   X 

Påväxt   X  

Elfiske X X X** 

Riktad specialundersökning* X X ? 
 
*Styrelsen tog i december 2017 beslutet att under 2018 genomföra kontrollprogrammets 
specialundersökning 12 (kiselalgsindex för statusklassning i två vattendrag) och 3 med 
vissa justeringar. Den sistnämnda omfattar kemisk och biologisk utredning av närpåverkan 
från reningsverk i Krokabäcken och Hovaån. 
 
**Elfiskena som genomförts 2016-2018 kommer utvärderas 2019 för fortsatt uppföljning 
av vattenkraftens påverkan. 
 
Under året planeras några aktiviteter i samverkan med Gullspångsälvens vattenråd. Dessa 
är:  
• Förslag på nyhetsbrev från GVVF/GVR till medlemmar och andra intresserade 

kommer tas fram och lanseras under 2018. I nyhetsbrevet behöver hela verksamheten 
belysas, både rådets och förbundets. Det kan också finnas ett värde att lyfta goda 
exempel från medlemmarna.  

• Utredning om och eventuellt framtagande av profilprodukter kommer ske 2018.  



 
 
 

• GVVF har positiv erfarenhet av att handleda det exjobb som genomförts under 2017. 
Förslag till fler exjobb tas fram under 2018. I detta kan också medlemmar presentera 
förslag som går i linje med rådet och förbundets verksamhet. 

• Laxå och Vansbro kommun har inte fått besök genom kommunturnén. Ett nytt försök 
att få kontakt med dessa tas 2018.  

• Beredningssekretariaten på länsstyrelsen kommer statusklassa alla vatten under 2018 
och kan behöva underlag och hjälp från förbundet och rådet. 

• Styrelsen kommer under året arbetar med värdegrund, vision, syfte och mål för 
verksamheten.  

• Rådet och förbundet ska fortsätta vara en aktiv remissinstans och även fortsätta med 
det nätverkande och omvärldsbevakning som byggts upp under åren. 

 
Under 2018 kommer det hållas 1 årsmöte och ca 6 styrelsemöten 
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Liselotte Eriksson 
Ordförande 

Karlskoga kommun 

Kajsa Gustavsson 
Vice ordförande 

Cambrex Karlskoga A B 
 
 
 
 
 

 

Allan Myrtenkvist 
Hällefors kommun 

 

Thomas Backelin 
Storfors kommun 

 
 
 
 
 
 

 

Mattias Lagergren 
Karlskoga Miljö AB 

 

Kent Gustavsson 
Region Örebro län 

 
 
 
 
 
 

 

Sophia Ohlsson 
Miljöbolaget i Svealand 

 

Sif Eklund 
Karlskoga Hembygdsförening 

 


