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Arbetsordning för Göta älvs vattenråd 

1 § Bakgrund 

Göta älvs vattenråd bildades efter beslut i styrelserna för Göta älvs vattenvårdsförbund  

(2006-02-15) och Göteborgsregionens kommunalförbund (2006-09-29).  

Denna arbetsordning har antagits vid vattenrådets möte i Göteborg den 5 december 2017. 

2 § Ändamål 

Vattenrådet skall vara ett forum för dialog mellan olika intressenter och myndigheter 

avseende vattenfrågor med koppling till Göta älvs avrinningsområde inkl Göta älvs 

kustvatten (de kustvattenförekomster som ligger inom Göteborg). Dock ingår inte 

avrinningsområdena för Mölndalsån och Säveån som har egna vattenråd. Detta innefattar 

rollen som en lokal samverkansgrupp till Länsstyrelsen och övriga vattenmyndigheter 

utgående från EU:s vattendirektiv och svensk vattenförvaltning. 

Vattenrådet skall, utifrån ett helhetsperspektiv, verka för att vattnet inom Göta älvs 

avrinningsområde inkl Göta älvs kustvatten uppnår och håller en god ekologisk och kemisk 

status. 

Medlemsorganisationernas erfarenheter och olika perspektiv på vattenfrågorna är en viktig 

utgångspunkt för vattenrådets arbete. 

3 § Uppgifter 

Vattenrådet skall vara ett forum för dialog mellan olika intressenter avseende vattenfrågor 

med koppling till Göta älvs avrinningsområde inkl Göta älvs kustvatten. 

Vattenrådet har en viktig roll att fungera som remissinstans för Vattenmyndigheten 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, informationen i VISS-databasen och andra 

vattenanknutna frågor. 

Vattenrådet skall medverka till att kunskapsunderlag om förhållanden i Göta älvs 

avrinningsområde inkl Göta älvs kustvatten tas fram, t ex informationen i VISS-databasen. 

Vattenrådet skall också verka för att åtgärder vidtas. 
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Vattenrådet skall medverka till att sprida information om den svenska vattenförvaltningen 

och förhållandena i Göta älvs avrinningsområde inkl Göta älvs kustvatten för att därigenom 

öka kunskapen och medvetenheten om vattenmiljön hos allmänheten och politiker. 

Recipientkontrollen förutsätts, liksom tidigare, skötas av Göta älvs vattenvårdsförbund där 

Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern ingår. 

4 § Medlemmar 

Vattenrådets nuvarande representanter är nu: Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, 

Trollhättan Energi AB, Lilla Edets kommun, Ale kommun, Kungälvs kommun, Göteborgs 

stad, Öckerö kommun, Göteborgs Hamn, Gryaab AB, Naturskyddsföreningen i Göteborg, 

Sportfiskarna, Sjöfartsmuseet i Göteborg, Industrierna (Nouryon PPC AB), Lantbrukarnas 

riksförbund, Södra skogsägarna, Vattenkraftsägare (Vattenfall), Göta älvs 

vattenvårdsförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Vattenrådet prövar självt om ytterligare organisation som vill vara representerade skall 

erbjudas detta. Samtliga medlemmar i vattenrådet skall ha anknytning till Göta älvs 

avrinningsområde och/eller Göta älvs kustvatten. 

5 § Representation 

Respektive organisation representeras av den/de som organisationen själv utser.  

Ordförande är den person som utsetts till samma uppdrag inom Göta älvs 

vattenvårdsförbund. Denne skall leda vattenrådets möten och arbete.  

 

Sekreterarskapet framgår av 9 § Administration. 

6 § Arbetsformer 

Vattenrådet bestämmer självt när möten skall hållas. Kallelse med dagordning bör skickas 

till representanterna minst en vecka före mötet. 

Vattenrådet kan bjuda in företrädare för medlemmar och andra organisationer med 

intressen i eller kunskaper om vattenfrågor som är relevanta för Göta älvs 

avrinningsområde och/eller Göta älvs kustvatten till sina möten eller särskilt samråd samt 

starta referens- och arbetsgrupper. Vattenrådet kan också ordna sammankomster 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 representanter kan 

samtliga yttranden framföras. 

Beslut om vattenrådets arbetsformer fattas med enkel majoritet där varje medlems-

organisation har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 



GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

 3 

8 § Arvoden 

Vattenrådet utbetalar inga arvoden eller andra ersättningar för representanternas 

medverkan.  

9 § Administration 

Vattenrådet är en samarbetsform och därmed inte någon organisation eller juridisk person. 

Vattenrådets ekonomi är separerad från vattenvårdsförbundets men administreras av Göta 

älvs vattenvårdsförbund, som svarar för ekonomiadministration, dokumentation, 

sekreterarskap och liknande uppgifter. För denna administration debiteras en timkostnad. 

Vattenvårdsförbundet är ytterst ansvarig för vattenrådets ekonomi och ska kontinuerligt 

informeras om dess status. Vid risk för överskridande av den av årsmötet beslutade 

budgetram ska beslutsunderlag beredas vattenvårdsförbundets styrelse inför beslut. Detta 

beslutsunderlag ska inkludera en plan för hur eventuella budgetöverskridanden hanteras. 

För att säkerställa koppling mellan vattenrådet och vattenvårdsförbundet ska 

vattenvårdsförbundets arbetsutskott (AU) löpande informeras om de projekt vattenrådet 

avser att starta. Om förbundets ekonomi eller annan verksamhet inom förbundet riskerar 

att påverkas negativt har förbundet rätt att avbryta projekt. 

I den mån rådets kostnader inte täcks av bidrag från Vattenmyndigheten eller annat stöd, 

görs en hemställan till representerade organisationer. 

10 § Översyn 

En översyn av denna arbetsordning skall ske årligen och förslag till eventuella förändringar 

framläggas för representanterna senast den 31 mars. 

 


