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PROTOKOLL   Malmö den 22 november 2021 
 

från 
 

Styrelsemöte 5/21. 
 

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   

Pierre Lindberg PL   Sara Kullberg  SK x tjg 

Raul Grönholm RG x  Ulrika Sabel US   

Arwin Sohrabi AS x 10:10 Anette Bååth AB   

Erik Stoy ES       

        
ADJUNGERAD        

Verena Danielsson, Lst VD x      

Anette Mellström, Lst AM       

Malin Magnusson, sakk. MM x      

Gunnar Österlund, Sweco GÖ x      

Mattias Gustafsson, SGU MG       
 
 

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl. 10:00 – 11:00  
 
 

1. Mötets öppnande 
MB hälsar deltagare välkomna och mötet förklaras öppnat.  

 
2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet  
 Till att jämte ordförande justera protokollet väljs LM.  
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes utan anmärkning 

 
4. Presentation deltagare och SSGKs verksamhet  

MM håller kort och översiktlig presentation om grundvatten i sydvästra Skåne, 
SSGK:s historia samt SSGK:s nuvarande verksamhet.  

 
5. Protokoll styrelsemöte 4.21 

Protokoll 4.21 är signerat och ska läggas upp.  
Signeringen av årsmötesprotokollet är fortsatt inte klar, krånglar för en signerare. 

 
6. Ekonomi (Sweco) 

MM presenterar ekonomin, sammanträdesbudgeten är upparbetad men den totala 
budgeten kommer hållas.  
En liten diskrepans på ett konto har konstaterats av Aspia, en krediterad faktura 
från VA SYD.   
Inga kommentarer eller frågor.   
 

7. Pågående verksamhet (Sweco) 
 MM presenterar pågående verksamhet:  
 Mätrunda utförd i oktober inkl. vattenprovtagning.  
 Mätformulär ska revideras, gå över till digitala formulär.  

Översyn av kontrollprogrammet pågår. Kommer ske utskick till primärt Trelleborg och 
Svedala för hjälp att lokalisera fler mätpunkter i berg där det är glest idag. 
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MM haft möte med Bo Leander angående SSGKs tidigare kloridmätningar. Kloridhalten 
vid Lommabukten har sjunkit sen stora uttag upphört.  

 Uppdatering databas är uppstartat, planeras att redovisas på nästa möte.  
Uppdatering av grundvattenmodell, arbete pågår. Problematiskt med uthämtande av ny 
data från SGU och brunnsarkivet. Om en kommun är med i Geodatasamverkan utgår 
ingen kostnad för data, men eftersom SSGK består av olika typer av organisationer blir 
det problematiskt. Kostnaden för data är ca 17 000 kr.  
Avtalet mellan Alnarpskommittén och Malmö stad säger att kostnaderna ska ligga på 
SSGK så här finns ingen oklarhet om en kostnad ska betalas.  
Diskussion om hur kommittén ska ställa sig till denna kostnad.  
MM undersöker möjligheten att SSGK betalar en kostnad proportionell mot andelen 
medlemmar som inte är med i Geodatasamverkan alt. annan lösning att få tillgång till 
data utan kostnad. Redovisning vid nästa möte och beslut utifrån detta. MM undersöker 
ev. även hur vattenråd löst denna fråga.  

 
8. PFAS-studie 

Emil Engvall som gjort utredningen är sjuk vid mötet. MM presenterar den helt färska 
PFAS-studien översiktligt.  
Förslag till provpunkter för områden med PFAS, grunda jorddjup(<10m), medel/hög 
genomsläpplighet i jordlagren ger högre risk för PFAS i djupare gv-magasin. Sweco 
har gjort GIS-analys för riskområden och utifrån det tagit fram förslag på 6 brunnar 
att provta.  
PM:en skickas ut till styrelsen för granskning. Vid nästa möte presenteras budget för 
att utföra provtagningen inför styrelsens beslut om fortsatt arbete.  

 
9. Nästa styrelsesammanträde 

Måndag 7/2 2022, kl. 10-12 
Behov att flytta de kommande mötena 29/3 och 3/5.  
Dessa flyttas till 30/3 respektive 4/5. Tid för mötet kvarstår, 10-12.   
 
Förslag till presentation till nästa möte: Säkerhet, riskanalyser och säkerhetsskydd. 
Christian Jönsson (Sweco). Styrelsen godkänner förslaget.  

 
10. Övrigt  

MM: det finns ett behov av en kontaktlista, telefonnummer. Inga nummer kommer 
publiceras. Styrelsen ger sitt godkännande att telefonnummer samlas in.   

 
11. Mötets avslutande 

MB tackar 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 (24 Nov 2021 12:09 GMT+1) Lennart Månsson (24 Nov 2021 14:18 GMT+1)
Lennart Månsson

Gunnar Österlund (24 Nov 2021 14:20 GMT+1)
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