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PROTOKOLL   Malmö den 4 maj 2021 
 

från 
 

Styrelsemöte 2/21. 
 

ORDINARIE     ERSÄTTARE 
    

Magdalena Beck, ordf. MB x  Magdalena Lindberg Eklund MLE x TJG 

Lennart Månsson, vice ordf. LM x  Göran Kihlstrand GK -  

Per-Arne Johansson PAJ x  Joakim Björklin JB x TJG 

Pierre Lindberg PL x  Sara Kullberg  SK -  

Göran Jeppsson GJ -  Ulrika Sabel US x  

Thomas Lövskog TL -      

Leakim Eventhén LE x      

        
ADJUNGERAD        

Verena Danielsson, Lst VD -      

Anette Mellström, Lst AM -      

Malin Magnusson, sakk. MM x      

Olivia Svensson, Sweco OS -      

Mattias Gustafsson, SGU MG x      

Carola Lindeberg, SGU CL x 11:30     

Gunnar Österlund GÖ x      
 
 

Mötet äger rum på videolänk via Microsoft Teams kl. 10:00 – 12:15 
 
 

1. Mötets öppnande 
MB hälsar deltagarna välkomna och mötet förklaras öppnat. Upprop sker.  

 
2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet  
 Till att jämte ordförande justera protokollet väljs LM 

 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordning enligt förslag i kallelsen godkänns. 

 
4. Presentation av protokollförare 

Gunnar Österlund från Sweco för protokoll. 
 

5. Protokoll från styrelsemöte 1.21 
MM presenterar diskussion från föregående möte angående ersättare. MB lyfter en 
eventuell framtida stadgeändring angående ersättare. LM frågar om proto-
kollutsskick till samtliga medlemmar – MM lovar översyn. Justerat och klart 

 
6. Ekonomi Sweco) 

a. Redovisning av ekonomi 
MM presenterar ekonomin tom april. Posten sammanträde ligger något högt. Bud-
geten har varit låg/lägre senaste, men upparbetning legat på ungefär detsamma. 
Höjning av budget har skett successivt för att vara realistiskt satt för det arbete som 
behöver läggas ner.  Avvikelse på konto jonanalys pga. fakturering+kredti på fel 
sida årsskiftet.  

b. Förslag budget och arbetsplan 2022 
MM presenterar förslag till budget 2022 (avstämt med Aspia). Kommittén har acku-
mulerat ett överskott som kan/borde användas. Förslag innehåller en fördjupad ut-
redning och sänkta medlemsavgifter. Styrelsen vill inte att medlemsavgifterna 
sänks, inte bra om avgiften går upp och ner, bättre att vara konsekvent.  

mailto:info@ssgk.se
http://www.ssgk.se/
mailto:info@ssgk.se
http://www.ssgk.se/


SSGK 

2(2) 
 

Diskussion om vilken buffert som kommittén bör ha. MM har diskuterat ett överskott 
på ca 100 kkr med Aspia. Nu är överskottet ca 300-400 kkr. PL för fram att pengarna 
inte att överskottet ska spenderas i onödan.  
MM det finns många intressanta och viktiga frågeställningar för SSGK att utreda 
inom ramen för uppdraget. Styrelsen håller med om detta. MB Viktigt med en dis-
kussion om vad SSGK ska göra i framtiden, bör budgetera för ett ökat utrednings-
behov. MM påminner om möjligheten att styrelsen kan använda eget kapitel för till-
kommande utredningar när som helst under året, behöver inte bara hanteras i sam-
band med budgetarbete.  
MM tar fram ett reviderat budgetförslag med utökad budgetpost för utredningar och 
medlemsavgifterna behålls på samma nivå. Skickas ut till styrelsen innan årsrap-
porten färdigställs. 
 

7. Pågående verksamhet (Sweco) 
a. Utfört mätrunda 

MM Utfört mätrunda månadskifte april/maj.  
MM SGU håller på med utvecklingsarbete kring deras roll som datavärd. Något 
rörigt i nuläget men Sweco håller kontakten med SGU för att etablera en rutin för 
dataöverföring.  
Fortsatt arbete med databasen, uppdatera med äldre data där arbetet avslutades 
sist.  MM presenterar förslag till ÄTA. Förslag att redovisa arbetet under hösten 
2021.  
Styrelsen godkänner tilläggsarbetet. ÄTA 1 biläggs detta protokoll.  

b. Gv-modellering 
MM Modellen började uppdateras hösten 2020. Budgeten för detta är upparbe-
tad, svårigheter att lokalisera underlagsmaterial då modellen är gammal. MM 
presenterar förslag till fortsatt arbete i ÄTA i enlighet med tidigare plan. Förslag 
att redovisa arbetet under hösten 2021.  
Styrelsen godkänner tilläggsarbetet. ÄTA 2 biläggs detta protokoll.  

c. Vattenkvalitetsanalys 
MM Ingen nytt om bekämpningsmedel. Återkommer till detta under hösten. 
Pengar finns att använda.  
MM presenterar förslag till arbete med PFAs efter sommaren. Presentation vid 
nästa styrelsemöte och förslag till (mindre) förstudie. Pengar till detta arbete kan 
tas från ”bekämpningsmedelspengarna” eller från bufferten. Styrelsen tycker för-
slaget är bra.    

 
8. Koncept årsrapport 2020 

MM presenterar förändringsförslag kring vattenuttag. Datan som redovisas är för 
osäker för att presenteras på den detaljgrad som görs.  Det är då bättre att redovisa 
situationen i grova drag. Siffrorna kan användas av tredje part och uppfattas som fel-
aktiga. Styrelsen tycker detta är ett klokt förslag.  

MM Budget 2022 kommer att revideras efter diskussion under punkt 6b detta möte.  
LM sakfråga kring tabell 2 – lägg till pil som visar om värdet stigit eller sjunkit.  
Inga synpunkter på årsrapporten från styrelsen i övrigt.  
 

9.  Aktuella avtal 
a. Förslag avtal kring dataanvändning  

MM har tagit fram förslag. En lista över vilken data som SSGK kan tillhanda-
hålla behövs. Detta bör diskuteras vidare efter sommaren.  

b. Avtal mellan VA Syd och SSGK gällande grundvattenmodellen 
US har inte haft genomgång av VA Syds jurister än. Frågan återupptas vid 
nästa möte.  

 
10. Nästa styrelsesammanträde 
 Juni (Årsmöte): tisdag 15/6 kl. 9-12 

 Presentation vid årsstämman – HAR, Hållbar avloppsrening i ett växande  
 Skåne. Ulf Nyberg, programägare VA Syd. 
 

11. Övrigt 
PL hur sätts mötesdatum och -tid? MB alla tider sattes samtidigt i fjol. Alla som var 
närvarande då fick komma med inspel.  
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MM lyfter frågan om det ev. finns behov att återinföra arbetsutskott nu när de tär så 
hög aktivitet i kommitténs arbete. Kan bidra till en bättre beredning och förankring av 
ärenden och mer effektiva styrelsemöte. Frågan tas upp igen under hösten.   
 
Carola Lindberg SGU presenterar SGUs roll i arbetet som nationell datavärd för 
grundvattendata (nivåer och grundvattenkemi).  

 
12. Mötets avslutande 

MB tackar SGU för intressant presentation och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Gunnar Österlund, 
Sekreterare 
 
 
Justeras, 
 
 
 
_________________________        ____________________________ 
Magdalena Beck, Lennart Månsson 
Ordförande Justerare 

 
 
Sändlista. 
Originalet arkiveras på kansliet på VA Syd. 
Kopia sänds med e-post till: 

Styrelsens ordinarie, ersättare och adjungerade medlemmar. 
Revisorerna. 

Kopia läggs in på kommitténs hemsida. 

Magdalena Beck (12 May 2021 13:13 GMT+2) Lennart Månsson (12 May 2021 13:32 GMT+2)

Gunnar Österlund (12 May 2021 13:42 GMT+2)

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxHkvwLtIaN0Ad5hCQjqpkmy6TjOUDpwD
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxHkvwLtIaN0Ad5hCQjqpkmy6TjOUDpwD
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxHkvwLtIaN0Ad5hCQjqpkmy6TjOUDpwD
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ÄNDRINGSANMÄLAN  

UPPDRAG 

SSGK 

UPPDRAGSLEDARE 

Malin Magnusson 

DATUM 

2020-05-03 

UPPDRAGSNUMMER 

30002707 

ÄTA NR 

1 - 2021 

UPPDATERAD 

 

 

KUND 

Sydvästskånes 

Grundvattenkommitté 

KUNDKONTAKTPERSON 

Magdalena Beck, VA 

Syd 

KUNDADRESS 

c/o VA SYD 

201 21  Malmö 

 

Ändringsanmälan - SSGK 

Fortsatt arbete med uppdatering av SSGK databas 

Under 2018-2019 utfördes en större uppdatering av databasen. Bland annat utfördes 

transformering av koordinater för äldre mätpunkter till Sweref991330, vilket möjliggjorde 

digitalisering av äldre mätpunkter. Historiska grundvattennivådata från ett urval av 

medlemmarna digitaliserades, visualiserades och presenterades för styrelsen. Vidare har ett 

antal av medlemmarnas mätpunkter mätts in och fortsatt komplettering av mätdata skett.  

Under 2021 är det önskvärt att fortsätta att arbeta med databasen. Nedan följer ett förslag på 

vad som kan utföras i syfte att under år 2020 för att förbättra och uppdatera databasen för den 

budgeterade summan 40 000 kr. 

• Uppdatera koordinater och vid behov utföra ytterligare inmätningar av medlemmarnas 

mätpunkter 

• Fortsätta med att komplettera punktinformation (varje brunn) med information om t.ex. 

status, dimension, djup etc. Ta vid och utföra återstående arbete enligt 

sammanställning 2019-12-18. 

• Presentation av uppdaterad databas vid styrelsemöte under 2020. 

Konsekvenser avseende tidplan och kostnader 

Bedömd kostnad för ovanstående arbeten uppgår till 40 000 kr.  

Sweco Sverige AB 

Malmö Geologi och Grundvatten 

 

Malin Magnusson    

Uppdragsledare, gruppchef    
 

 

  

 

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxHkvwLtIaN0Ad5hCQjqpkmy6TjOUDpwD
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Sw e co 

Drottningtorget 14 

Box 286 

SE-201 22 Malmö,  

Telefon +46 (0)040 16 70 00 

   

www.sweco.se 

 

Swe co  Sver i ge  AB 

RegNo: 5 5 6 76 7-9 84 9  

Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

m
e
m

o
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
-1

4
 

p:\21218\13004887_ssgk_2018\000\01 avtal\tilläggsarbeten\2021\äta 2  fortsatt arbete uppdatera grundvattenmodell ssgk_2021.docx 

 

   

TILLÄGG 

UPPDRAG 

SSGK 2021 

UPPDRAGSLEDARE 

Malin Magnusson 

DATUM 

2021-05-04 

UPPDRAGSNUMMER 

13004887-004 

UPPRÄTTAD AV 

Malin Magnusson 

 

 

Ändringsanmälan - SSGK 

Fortsatt arbete med uppdatering av grundvattenmodell 

Nedanstående (kursivt) är hämtat från tidigare ÄTA daterad 2020-09-08.  

SSGK ansvarar för och förvaltar den av VA SYD upprättade grundvattenmodell som finns för Alnarpsströmmen och 

Sydvästskånes kalkstenar. Grundvattenmodellen färdigställdes år 2004 och är uppställd i tre olika delmodeller; en 

helregional modell, en halvregional modell samt en lokal modell för Alnarpsströmmen. I SSGK’s arbetsplan för 2020 

ligger att under året initiera ett arbete att utöka den lokala modellen för att innefatta hela verksamhetsområdet.  

De tre delmodellerna har olika upplösning, vilket utgörs av cellstorlek i modellen: 1,2 km (helregional), 400 m 

(halvregional) samt 200 m. I praktiken innebär en utökning av den lokala modellen att upplösningen i den helregionala 

modellen uppdateras och förfinas. Fördelen med uppdateringen av cellstorlek är att det möjliggör en förbättrad 

upplösning av geologisk information och en möjlighet för förbättrad beräkningsupplösning. Modellen kan sedan 

uppdateras vidare med exempelvis nytillkommen geologisk information inom den helregionala modellen.  

Under hösten 2020 påbörjades arbetet med uppdatering av cellstorlek (grid) och validering av 

modellen. För detta arbete behövde underlag till modellen lokaliseras. Med hänsyn till 

modellens ålder på drygt 15 år visade sig detta arbete vara en större utmaning och arbetet med 

att lokalisera underlaget har tagit längre tid än planerat. Det kan konstateras att arbetet med 

uppdaterad cellstorlek inte kan färdigställas utan att samtidigt uppdatera underlaget till 

modellen, vilket var ursprungligt förslag till nästa steg.  

Nedan följer ett förslag på hur arbetet med att uppdatera grundvattenmodellen kan göras; vad 

som föreslås omfattas, budget samt preliminär tidplan. 

Förslag till uppdatering av grundvattenmodell 

1. Uppdatera grundvattenmodellen med info från urval av nya brunnar (databas och ev. 

delar av SGU’s brunnsarkiv) 

2. Fortsatt arbete med uppdaterad cellstorlek (grid) i den helregionala modellen, från 1,2 

km grid till 400 m. (Återstående arbete från tidigare ÄTA). 

3. Validering av grundvattenmodellen efter genomförd uppdatering av cellstorlek. 

(Återstående arbete från tidigare ÄTA). 

Bedömd kostnad för ovanstående moment bedöms till 65 kkr (motsvarande ca 1 veckas arbete) 

vilket är den avsatta budgeten år 2021. För arbetet anlitas Sweco DK som underkonsult.  

Arbetet kommer att redovisas under hösten 2021. 
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Sweco Sverige AB  

Malmö Geologi och Grundvatten  

 

  

Malin Magnusson  

Uppdragsledare, gruppchef 
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