WORKSHOP SKVVF 7 FEB 2020 STYRYRELSE OCH BEREDNINGSGRUPP, VIKINGE LINE
Välkomna- Sara Villner och Katarina Forslöw, representanter för beredningsgruppen
SYFTE MED WORKSHOPEN
Hur kan SKVVF arbeta för renare vatten längs Svealandskusten?
•
•
•

Gemensam bild av behov och utmaningar
Förbundets roll, åtaganden och begränsningar
Hur kan beredningsgruppen stötta styrelsen i detta arbete

Presentationsrunda alla
Läget i Svealandskusten, befintligt mätprogram och hur ligger vi till utifrån MKN? Jakob Walve
Se bifogad pdf med presentation
Frågor
•
•
•
•
•

Ser det alltid ut så med gradienten norr-söder, väst-ost salthalt?
Hur ofta tar man provtagning växtplankton? Varje år på ett urval av platser.
Historisk belastning? Är det inte påverkat av oss människor?
Naturlig bakgrund – är den bra eller dålig? Modellerad SMHI. Hur väl stämmer den?
Kjell – finare vatten än på 70-talet. Sen finns det mer att göra och det är väl det som ni får ta
fram konkreta förslag på vad vi ska göra.

Medlemmarnas behov utifrån MKN och vattendirektivet
Fråga att besvara: vad är viktigt för dig/er verksamhet? alla- diskussion i smågrupper och
redovisning laget runt. Summering blädderblock
Se även separat sammanställning från blädderblock samt powerpoint
•
•
•
•

•
•
•
•

Nyköpingsåar: Vill ha mer åtgärdsförslag – ingående analyser.
SKB:
Oxelsösunds kommun: Avsaltningsanläggning – är det görligt? Funkar det med MKN.
Tillstånd? Kopplat till MKN? Oxelösund energi.
Oxelösundsunds kommun – ha färdiga analyser och förlag gällande åtgärdsbehov – Träffas en
gång per år för dragning. Vattenchefer. Ägare bolag. Se till att inbjudan hamnar rätt.
Presentera per kommun/grupp av kommuner.
SYVAB
VAS -medlemmar skapa helhetsbild
Få fram underlag till vad man ska göra? Få pang för pengarna. Vad ger effekt?
SKB – datautbyte, policyfrågor, forum för dialog med kommuner. SVOA – har
recipientkontrollprogram  SKVVF gör att få in sitt program i ett större sammanhang.
Norrtälje – åtgärdsunderlag. Viking Line – Svall osv. Krassman: Stort program, mycket data.
stora behov, hur får vi ut mesta möjliga från data.

•

•
•

Värdet för invånarna – Kostnadseffektiva åtgärder inom kommunerna och mellan
kommunerna. Nacka: Mycket exploatering nära vatten – hur kan man sanera (gamla synder).
Samarbete – hur gör vi rätt saker tillsammans? LÅP måste hänga ihop? De medlemmar som
finns idag – har vi behov av ytterligare behov av medlemmar som bör vara med? Ha kontakt
med. Bra med förbundet – samlar både offentliga och privata aktörer.
Käppala – behöver veta hur vi ska uppnå vattendirektivet. Uppströmsarbete. Vad ska Käppala
göra? Vad är det som vi ska göra? Vad är rimligt? Vad är inte rimligt?
Mellankommunala behovet är stort.

Hur går vi vidare? Hur ska vi arbeta framöver? Hur kan beredningsgruppen vara bästa stödet för
styrelsen? alla- öppen diskussion. Summering blädderblock
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Kjell )– ingen budget – ingen anställd.
Förbundet kan ordna områdesvisa seminarier där man kan öka kunskapsnivån. Titta på
mellankommunala åtgärdsprogram. Ska vi titta på några projekt? Det är ett sätt att växa – få
till samarbetena. Behöver snäppa upp lite.
Kunskapshöjande samordning och åtgärdsanalys – det är kommunerna som gör åtgärder.
Man kan ligga i framkant – beredningsgruppen kan skissa på ett förslag för att vi ska kunna
ligga i framkant.
Se förbundet som ett forum för samverkan.
Det finns en bredd och det finns en spets. Vad är det vi ska göra?
Support utifrån de mätningarna vi har – och den kunskap vi har.
Vara en arena för dessa diskussioner
Workshop där vi arbetar utifrån ett visst ställe.
Kan vi finansiera samordningsstöd med hjälp av externa medel/bidrag?
I Nyköpingåarna är det en framgångsfaktor att vi har personal.
Kopplingen mellan beredningsgruppen och styrelsen måste stärkas. Vi behöver producera
mera. Väldigt lite sipprar in från beredningsgruppen till styrelsen. Behöver mer kunskap.
Tätare samarbete mellan beredningsgruppen och styrelsen.
Språkbruk! Behöver tänka till kring i vår kommunikation.
Presidiet kommer föra diskussionen vidare för fortsatt diskussion i styrelsen

Summering och fortsättning
Beredningsgruppen skickar sammanställning av workshopen till Frida.
Presidiet kommer föra diskussionen vidare för fortsatt diskussion i styrelsen på nästa möte.

