
Rapportering av 2013 års verksamhet för Mölndalsåns vattenråd 
 

Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten för 

Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag för att stödja vattenrådets arbete 

som samverkansorgan och lokalt organ för vattenfrågor. Detta arbete skall 

innan den 1 april påföljande år rapporteras till vattenmyndigheten, gärna 

med e-post till vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt 

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

 

 

Vattenrådets namn 

 
Adress c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Box 5073 (Gårdavägen 2) 

402 22 GÖTEBORG  

Organisationsnummer 857203-3861 (ingår ekonomiskt i Göta älvs vvf fr.o.m. 

2012) 

 

Ev. hemsida www.vattenorganisationer.se/molndalsan/ 

Kontaktperson/er Monica Dahlberg, GR, sekr 

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

e-post monica.dahlberg@grkom.se 

 

 

Medlemmar  Bollebygds kommun 

Ledamot: Gun-Britt Ottosson, Tel: 0301-181064 

Ledamot: Ulla Henskog, Tel: 033-23 14 09 

Ersättare: Vakant 

Ersättare: Jenny Forsberg, 033-15 19 15 

 

Härryda kommun 

Ledamot: Bengt Johansson, Tel: 031-779 90 90 

Ledamot: Thord Lundin, Tel: 031-724 62 22 

Ledamot: Lars Wilke, Tel: 031-724 62 67 

Ersättare: Sven Johansson, Tel: 070-304 99 53 

Ersättare: Karin Meyer, Tel: 031-724 62 53 

 

Mölndals stad 

Ledamot: Kajsa Hamnén, Ordf., Tel: 070-788 46 68 

Ledamot: Agneta Thörnqvist, Tel: 031-315 15 41 

Ersättare: Kaj Johansson, Tel: 070-658 54 90 

Ersättare: Göran Werner, Tel: 031-315 15 01 

 

Göteborgs Stad 

Ledamot: Inger Kjellberg, Tel: 031-368 70 11 

Ledamot: Kia Andreasson, Tel: 031-368 00 26 

Ersättare: Lena Blom, Tel: 031-368 27 28 
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Lerums kommun 

Ledamot: Magnus Lansenfeldt, Tel: 070-422 19 27 

Ledamot: Gunilla Rådman, Tel: 0302-52 15 72 

Ersättare: Olle Adolfsson, Tel: 0302-236 86 

Ersättare: Åsa Bergsten, Tel: 0302-52 14 70 

 

Mölndals Kvarnby 

Ledamot: Per Palmér, Tel: 031-703 76 67 

Ersättare: Thomas Ericsson, Tel: 070-729 33 73 

 

Mölndalsåns fiskeråd 

Ledamot: Kerstin Jönson, Tel: 070-224 00 75 

Ersättare: Jack Olsson, Tel: 0301-106 11 

 

Sportfiskarna 

Ledamot: Niklas Wengström, Tel: 031-83 44 60 

Ersättare: Elin Ruist, 031-83 44 60 

 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

Ledamot: Roger Persson, Tel: 070-375 87 24 

Ersättare: Anders Olsson, Tel: 0301-108 21 

 

Södra Skogsägarna 

Ledamot: Stig Samuelsson, Tel: 031-94 55 50 

Ersättare: Jan Johansson, Tel: 0301-325 11 

 

Naturskyddsföreningen 

Ledamot: Michael Nilsson, Tel: 031-98 93 63 

Ersättare: Leif Lithander, Tel: 070-602 78 83 

 

Kansli:  

Göteborgsregionens kommunalförbund/ 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. Tel: 031-335 54 79  

 

Arbetsgrupp: 

Kajsa Hamnén, Mölndals stad 

Kaj Johansson, Mölndals stad 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen 

Kerstin Jönson, Mölndalsåns fiskeråd 

Stig Samuelsson, Södra skogsägarna 

Monica Dahlberg, GR 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen (är med ibland beroende på 

vilken fråga som behandlas) 

 

 

Beslut är taget att administrationen fr o m 2012 övertas av 

Göta älvs vattenvårdsförbund som då tar över detta från 

Mölndals stad. Bidrag för skall alltså skickat dit (se ovan). 

 



Organisationsform 

av vattenrådet 

Nätverk  

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Inga kommuner eller organisationer har tillkommit el. gått ur 

vattenrådet 

 

 

 

Redovisning av vattenrådets samverkans- 

aktiviteter år 2013 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat Datum Plats Antal 

deltagare 

Det kan t.ex. vara informationsmöten, 

arbetsgrupper, vattendragsvandringar, etc. 

   

Möte med vattenrådet 2013-01-17 GR 19 

Möte med vattenrådet 2013-04-15 GR 15 

Arbetsgruppsmöte för att diskutera svar på 

remiss gällande åtgärder i Mölnlycke 

2013-10-21 GR 6 

Möte med arbetsgrupp bestående av 

tjänstemän från kommunerna representerade 

i vattenrådet träffades för att diskutera arbetet 

med att sammanställa prioritering av åtgärder 

i Mölndalsån. 

2013-12-05 GR 6 

Möte med vattenrådet 2013-12-10 GR 13 

    

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i Datum Plats Antal från 

VR som 

deltagit 

    

    

    

    

    

Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till lokal samverkan inom 

vattenförvaltningen.  

 

 

 

Redovisning av övrigt arbete med vattenförvaltning år 2013. 

Aktivitet Datum 

I december 2012 fick vattenrådet ”Arbetsprogram med tidtabell och 

översikt av väsentliga frågor i Västerhavets vattendistrikt” på 

samråd. Vattenrådet lämnade sina synpunkter i ett gemensamt 

yttrande i maj 2013. 

2012-2013 

Hemsida Kontinuerligt 

Mölndalsåns vattenråd har yttrat sig över samråd för ”Gårda 

Dämme – Utrivning samt byggnation av ett nytt dämme och ny bro 

i Gullbergsån, Göteborgs Stad 

2013-01-18 

Mölndalsåns vattenråd har lämnat synpunkter med anledning av 

ansökan från Härryda kommun till mark- och miljödomstolen 

2013-10-23 



(MMD) om tillstånd att få utföra kapacitetsförbättrande åtgärder i 

Mölndalsån i Mölnlycke. Målnr: M 2579-13:6 

Under 2013 har vattenrådet yttrat sig över detaljplan för 

Logistikanläggning vid Landvetter Airport City 

2013-12-10 

Arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunerna 

representerade i vattenrådet har under 2013 arbetat med prioritering 

av åtgärder. De träffades en gång under 2013 samt haft kontakt via 

e-post under arbetet. Arbetsgruppens förslag till prioriteringar 

presenterades vid vattenrådets möte 2013-12-10. Man fick då ett 

kompletterande uppdrag att presentera vilka åtgärder som redan 

görs och planeras i kommunernas regi 

Möte 

2013-12-05 

På hemsidan finns information om vattenrådet och dess möten och projekt samt 

möjliggör att för den som vill att lämna synpunkter och kontakta vattenrådets kansli 

och ledamöter.  

 

Vattenrådet lämnar synpunkter inför arbetet med åns regleringsstrategi 

 

Vattenrådet har lämnat yttrande på remisser (se ovan) 

 

Vattenrådet har fått information om och lämnat synpunkter till kommunerna längs ån 

på bl a planerna att rensa i ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön samt bygga om 

Stensjö dämme och Grevedämmet. Vattenrådet medverkade på huvudförhandlingen 

som Mark- och miljödomstolen kallade till i detta ärende i januari 2014 och kommer 

att fortsätta att följa ärendet. 

 

 

 

Ekonomisk redovisning år2013 

Intäkter Kr   

Bidrag från vattenmyndigheten 40 000 kr   

Utökat bidrag biotopkatering från Lst 

(lämnades då bidraget 2012 på 185 000 kr 

inte täckte andelen som inkluderade moms 

som vattenrådet inte kan dra på sin 

verksamhet då den räknas som ideell, se 

rapportering från vattenrådets verksamhet för 

2012)) 

44 500 kr   

Utgifter    

Administration 33 848 kr   

Konferenskostnad 5 376 kr   

(Gör fler rader om ni vill specificera mera)    

    

    

Utfall 2013 45 276 kr   

 

 

 

 

 

 



 

Planerade aktiviteter för samverkan under år 2014 

Vattenrådet kommer att lämna synpunkter under hand på statusklassningen för 

vattenförekomsterna inom ARO samt underlagsdokumenten för Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram.. 

 

Man kommer under 2014 att lämna in en åtgärdsplan där vattenrådet prioriterar att de 

åtgärder man anser bör prioriteras. Vattenrådet har fått en delbetalning för detta 

arbete  på 56 250 kr (75 %) och när åtgärdsplanen lämnas in till Länsstyrelsen 

kommer vattenrådet att ansöka om att få resterande 18 750 kr (25 %) utbetalda. För 

beslut om detta se Länsstyrelsens Dnr 537-1051l-2. 

 

 

Övriga planerade aktiviteter med vattenförvaltning under år 2014 

 

 

Besvara även följande fem frågor: 

 

1) Vilken/vilka frågor är de viktigaste för vattenrådet att arbeta med under året? 

Att ta fram underlag som möjliggör prioritering av åtgärder i en lokal 

åtgärdsplan.  

Att lämna synpunkter på statusklassning och åtgärdsprogram från 

Vattenmyndigheten 

Arbeta för att negativ påverkan på ån från vandringshinder och reglering 

minskas. 

 

2) Vilka typer av projekt skulle ni vilja vara delaktiga i eller kanske initiera? 

 

 

3) Vad kan ni göra för att få en bättre representation och jämnare köns- och 

åldersfördelning inom vattenrådet? 

Köns- och åldersfördelningen i vattenrådet är redan ganska jämn. 

 

4) På vilket sätt säkerställs att viktig information från t.ex. vattenmyndigheten, 

länsstyrelsen eller andra sprids till alla medlemmar? 

Information som skickas till vattenrådets sekreterare sprids via e-post eller 

brev till vattenrådet 

 

5) Hur kan ni samarbeta med andra vattenrelaterade grupper (t.ex. älvgrupper) 

så att gemensamma informations- och åtgärdsinsatser kan göras?  

De tre vattenråden inom Göta älvs ARO bidrar kontinuerligt till varandra med 

kunskap.  

På Vattenrådens dag träffas många vattenråd/vattenorganisationer och utbyter 

erfarenheter 

 

 

 

 

 

 



Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och 

vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.  

Olyckligt att vattenrådens bidrag för administration baserar sig på antalet ingående 

kommuner. Det innebär att Mölndalsåns vattenråd får mycket mindre i bidrag än t ex 

Göta älvs och Säveåns vattenråd. Bara för att antalet ingående kommuner är mindre 

behöver det inte innebära att man han mindre ambitionsnivå på det man vill göra. 

 

Det är olyckligt att Vattenmyndigheten har fått minskade anslag så att det inte finns 

medel att söka för projekt som kan ha betydelse för samverkan och vattenkvalitet inom 

vattenrådets verksamhetsområde. Även för att öka informationen till allmänheten om 

vattenfrågor är det önskvärt med större anslag. 

 

 

 

 

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag för fortsatt samverkansarbete 

under år 2014. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

Kajsa Hamnén 

Ordförande 

 


