
Rapportering av 2016 års verksamhet för Göta älvs vattenråd (GVR) 
 

 

Ifylld rapporteringsmall ska skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt 

med en kopia till kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd. 

 

Vill vattenrådet ansöka om nytt årligt bidrag ska särskild ansökningsmall skickas ifylld med 

e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med kopia till kontaktpersonen på ansvarig 

länsstyrelse för ert vattenråd. Ifyllda mallar för rapportering och bidragsansökan skickas med 

fördel samtidigt.  

 

Vattenrådets namn 

 
Adress Göta älvs vattenvårdsförbund 

c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Box 5073 (Anders Personsgatan 8) 

402 22 GÖTEBORG 

Organisationsnummer 857203-3861 (Ingår ekonomiskt i Göta älvs vattenvårdsförbund) 

Kontonummer Bankgiro: 5342-3133 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

 

Ev. hemsida www.vattenorganisationer.se/gotaalv/ 

Kontaktperson/er Monica Dahlberg, sekr 

Telefonnummer Monica: 031-335 54 79, 070-585 54 79 

e-post monica.dahlberg@grkom.se  

Ordförande Ronnie Ljungh 

Kontakt ordförande 070-761 28 98 

ronnie.ljungh@kretsloppochvatten.goteborg.se 

 

Medlemmar   Ronnie Ljungh, Göteborgs Stad, ordf. 

 Lena Blom, Kretslopp & vatten, Göteborgs stad 

 Jenny Toth/Klara Eklund, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad 

 Björn Källström, Sjöfartsmuseet 

 Maria Hübinette, VA, Kungälvs kommun 

 Jenny Andersson, Miljö, Kungälvs kommun  

 Mikael Asplund, Lilla Edets kommun 

 Anna Jonsson, Trollhättan Energi AB 

 Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg 

 Jan Mattsson, GRYAAB 

 Evalotta Stolt, Akzo Nobel PPC AB, Bohus 

 Åke Niklasson, LRF 

 Andreas Alvehus/Stig Samuelsson, Södra skogsägarna 

 Elin Ruist/Niklas Wengström, Sportfiskarna 

 Edvard Molitor/Björn Sigström, Göteborgs Hamn AB 

 Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen (kontaktperon) 

 Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund/GR, sekr. 

Organisationsform 

av vattenrådet 

Nätverk 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Under året byttes representanten Trollhättan Energi AB ut då Anna 

Jonsson ersatte Julia Johansson.  
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Redovisning av vattenrådets samverkans- 

aktiviteter år 2016 

Komplettera gärna korta redovisningar nedan 

med vattenrådets egen verksamhetsberättelse, 

om sådan finns. 

Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 

deltagit i eller ansvarat för 

Plats Kostnad Finansiering 

    

Aktiviteter som vattenrådet anordnat Datum Antal 

medverkande 

Kostnad 

Möte med vattenrådet 2016-01-21 11 *  

Möte med vattenrådet 2016-04-04 9 * 

Möte med vattenrådet 2016-05-20 8 * 

Möte med vattenrådet 2016-09-20 10 * 

Möte med vattenrådet 2016-11-22 12 * 

Vattendragsvandring vid Solbergsån i 

Kungälv anordnades. Allmänheten bjöds in 

liksom övriga vattenråd inom Göta älvs ARO 

(Säveån och Mölndalsån) samt Göta älvs vvf. 

Anordnades i samarbete med Länsstyrelsen 

och Sportfiskarna 

2016-06-16 10 * 

*) Kostnad för vattenrådets samtliga möten 

redovisas samlat nedan 

   

Hemsida Löpande   

Arbete med projekt: ”Underlag för 

bedömning och prioritering av åtgärdsförslag 

genom samverkan inom Göta älvs 

kustvatten”.  

Först hade Frida Eriksson (GR) uppdraget att 

utföra projektet. När hon gick på 

föräldraledighet våren 2016 togs arbetet över 

av Sophie Rychlik (GR) 

När projektet är klart är tanken att framtaget 

underlag skall ligga till grund för fortsatt 

arbete i vattenrådet med diskussion om bl a 

kunskapsluckor och prioritering av åtgärder. 

Löpande 

under 2016 

forts 2017, 

sista dag för 

rapportering 

till Lst 

2017-04-30 

101 000 

under 2016 

Projektet 

beviljades bidrag 

från Lst om 

130 000 kr. 

Dnr: 537-41960-

2015 

 

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i Datum Antal 

medverkande 

Kostnad 

Vattenrådens dag. 2016-03-18 **  

Havs- och vattenforum, HaV 2016-04-22 **  

Årsmöte för Göta älvs och Bohuskustens vvf 2016-04-27 **  

Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av 

organisationer inom Göta älvs ARO ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång till 

kunskap i vattenrådets arbete.  

 

**) Det medverkade personer från vattenrådet men det är oklart hur många 

 

Delar av vattenrådet fungerar som referensgrupp inom arbetet med projektet ”Underlag för 

bedömning och prioritering av åtgärdsförslag genom samverkan inom Göta älvs kustvatten” (se 

ovan). 

 

 

 

 



Ekonomisk redovisning år 2016 

Redovisningen nedan kan ersättas med vattenrådets egen ekonomiredogörelse, om sådan 

finns. Fyll dock i totalsumma intäkter och utgifter samt utfall 2016.  

Intäkter Kr antal Total 

Medlemsavgifter    

Bidrag från Vattenmyndigheten 80 000 1 80 000 

Kvarvarande medel från föregående år 391 000 1 391 000 

Summa intäkter 471 000 1 471 000 

    

Utgifter    

Konferenskostnad inkl fika 

vattendragsvandring 

16 621 

 

1 16 621 

Lönekostnader    

Administration 85 543 1 85 543 

Projekttid ” Underlag för bedömning…” 101 040 1 101 040 

Summa utgifter 203 204 1 203 204 

    

UTFALL 2016 267 796 1 267 796 

Bidrag för projektet ”Underlag för bedömning…” betalades ut i slutet av 2015 men började 

förbrukats under 2016. Bidrag kvarstår för projekttid under första kvartalet 2017. 

 

 

 

 

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och vattenmyndigheten) 

roller i deras relation till vattenråden.  

Kom gärna med förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

 


