Arbetsordning för Mölndalsåns vattenråd
1 § Bakgrund
Bollebygds kommun, Göteborgs stad, Härryda kommun, Lerums kommun och Mölndals stad
har efter överläggningar beslutat ta initiativ för bildande av ett vattenråd för Mölndalsåns
avrinningsområde.
Denna arbetsordning har antagits vid vattenrådets möte i Mölndal den 27 mars 2015.

2 § Ändamål
Vattenrådets ändamål är att vara en lokal samverkansgrupp till länsstyrelsen och övriga
vattenmyndigheter för Mölndalsåns avrinningsområde utgående från EU:s vattendirektiv och
svensk vattenförvaltning.
Vattenrådet skall verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller
en god ekologisk och kemisk status.

3 § Uppgifter
Vattenrådet skall vara ett forum för dialog mellan olika intressenter avseende vattenfrågor
med koppling till Mölndalsåns avrinningsområde.
Vattenrådet har en viktig roll att fungera som remissinstans med utgångspunkt i
vattendirektivets krav när det gäller samhälls- och naturmiljöutvecklingen i
avrinningsområdet.
Vattenrådet har främst en viktig lokal roll men skall även påverka vattenfrågorna regionalt och
nationellt bland annat genom synpunkter och kommentarer på vattenmyndighetens
samrådsmaterial och informationen i VISS-databasen.
Vattenrådet skall hålla sig uppdaterad med aktuell och relevant lagstiftning
Vattenrådet skall medverka till att kunskapsunderlag om förhållanden i Mölndalsåns
avrinningsområde tas fram och verka för att åtgärder vidtas men finansierar eller genomför
inga fysiska åtgärder i vattenområdet.
Miljöövervakningen förutsätts, liksom tidigare, skötas av Göta älvs vattenvårdsförbund där
Mölndalsåns avrinningsområde ingår.
Vattenrådet skall medverka till att sprida information om den svenska vattenförvaltningen och
förhållandena i Mölndalsåns avrinningsområde för att därigenom öka kunskapen och
medvetenheten om vattenmiljön hos allmänheten och politiker.

1

MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD

4 § Medlemmar
Vattenrådets medlemmar är Bollebygds kommun, Göteborgs stad, Härryda kommun, Lerums
kommun, Mölndals stad, Mölndals Kvarnby vattenvårdsförening, Lantbrukarnas Riksförbund,
Södra Skogsägarna, Naturskyddsföreningen, Mölndalsåns fiskeråd och Sportfiskarna.
Vattenrådet prövar självt om ytterligare organisation som söker medlemskap skall erbjudas
detta. Samtliga medlemmar i vattenrådet skall ha anknytning till Mölndalsån.

5 § Representation
Respektive kommun representeras av två ledamöter, varav en är politiker och en är
tjänsteperson. Övriga medlemmar har en ledamot vardera.
För varje ledamot skall det finnas en ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt vid
rådets möten. När ersättare träder in för ledamot har ersättaren ledamots ställning.
Rådet utser självt en ordförande och en vice ordförande att leda vattenrådets
möten och arbete. De ska representera olika kommuner i avrinningsområdet.
Sekreterarskapet framgår av 9 § Administration.

6 § Arbetsformer
Vattenrådet bestämmer självt när möten skall hållas. Kallelse med dagordning bör skickas till
ledamöter och ersättare minst en vecka före mötet.
Vattenrådet äger bjuda in företrädare för andra organisationer med intressen i eller kunskaper
om vattenfrågor som är relevanta för Mölndalsån till sina möten eller särskilt samråd samt
starta referens- och arbetsgrupper. Vattenrådet äger också ordna sammankomst dit
allmänheten bjuds in.

7 § Beslut
Vattenrådets yttrande till vattenmyndigheten eller andra organisationer skall föregås av en
remiss till medlemmarna. Vid oenighet inom vattenrådet eller bland dess medlemmar skall
samtliga yttranden framföras.
Beslut om vattenrådets förvaltning fattas med enkel majoritet där varje medlemsorganisation
har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

8 § Arvoden
Vattenrådets ledamöter erhåller inga arvoden eller andra ersättningar för sin medverkan.
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9 § Administration
Vattenrådet är en samarbetsform och därmed inte någon organisation eller juridisk person.
Vattenrådet administreras av Göta älvs vattenvårdsförbund, som svarar för
ekonomiadministration, dokumentation, sekreterarskap och liknande uppgifter.
I den mån rådets kostnader inte täcks av bidrag från Vattenmyndigheten eller annat stöd, skall
rådets gemensamma kostnader täckas av medlemskommunerna till lika delar.
Medlem äger reservera sig mot ställningstaganden i rådet som innebär kostnader för
medlemsorganisationen. Reservationen skall framgå av mötesanteckningarna.
Medlemsorganisationen är i sådant fall inte ansvarig för de kostnader som föranleds av
ställningstagandet.

10 § Översyn
En översyn av denna arbetsordning skall ske vartannat år och förslag till eventuella
förändringar framläggas för medlemmarna senast den 31 mars 2017.
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Diskussioner
Informationsutbyte
Utbildning
Erfarenhetsutbyte
Förståelse
mm

Informationsprogram/
seminarier
Informationsmaterial (broschyrer, hemsida o
dyl)
Publika vattendragsvandringar

Samverkan/samråd om planer som
berör Mölndalsån
• Samhällsplanering
• Naturmiljö
• Andra åtgärder/aktiviteter
Uppföljning av resultat/nuläge
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Kommunerna/GR/VVF
Miljödomstolar

Diskussioner
Frågor/Samråd
Informationsutbyte
Remisser
Yttrande
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Utvecklingstrender o dyl
Utbildning av och information till
allmänheten/politiker angående
vatten och vattendirektivet
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Omgivningen/allmänheten

Vattenrådet

Ledamöterna
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Kunskap om vattendirektivet
Klassning av vattenförekomster i
Mölndalsåns avrinningssystem
Förvaltning/Åtgärder/Uppföljning
mm
Seminarier
Vattenrådens dag
VISS med klassning, åtgärdsförslag o dyl
Information under de olika stegen i
förvaltningscykeln
Informationsmaterial (broschyrer, hemsida o dyl)
Remisser/Yttranden
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HAV/Vattenmyndigheten/
länsstyrelsen

Yrkes- och branschkunskap/
-kompetens
Vattenkunskap - allmänt
Kunskap om Mölndalsån och dess
avrinningsområde
• Kunskapsinsamling
• Identifiera och fyll
kunskapsluckor
mm
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