
Rapportering av 2014 års verksamhet för Mölndalsåns vattenråd

Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten ftir
Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag ftir att stödja vattenrådets arbete

som samverkansorgan och lokalt organ für vattenfrågor. Detta arbete skall
innan den 1 april påftlljande år rapporteras till vattenmyndigheten.
OBS! - Ifylld rapporteringsmall skall skickas med e-post till
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med en kopia till
kontaktpersonen på ansvarig låinsstyrelse ftjr ert vattenråd.

Vattenrådets namn MOLNDA

c/o Göteborgsregionens kommunalftlrbund (GR)
Box 5073 (Gårdavägen 2)
40222 GÖTEBORG

Adress

857203-3861 (ineår ekonomiskt i Göta älvs wÐOrganisationsnummer

Ev. hemsida
Monica Dahlberg, GR, sekrKontaktperson/er

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

e-post monica. dahlberg@,grkom. se

Medlemmar Bollebygds kommun
Ledamot: Gun-Britt Ottosson, Tel: 030 1 - 1 I 1 064

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

Ersättare: Vakant
Ersättare: Jenny Forsberg,033-15 l9 15

Härryda kommun
Ledamot: Bengt Johansson, Tel:031-779 90 90
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 l5 4l
Ersättare: Kaj Johansson, Tel: 070-658 54 90
Ersättare: Göran'Werner, Tel: 031-315 l5 0l

Göteborgs Stad
Ledamot: Inger Kjellberg, Tel: 031-368 70 1l
Ledamot: Kia Andreasson, Tel: 03 1-368 00 26

Ersättare: Lena Blom, Tel: 031-3 68 27 28

Lerums kommun
Ledamot: Magnus Lansenfeldt, T el: 07 0-422 19 27

Ledamot: Gunilla Rådman, Tel: 0302-5215 72
Ersåittare: Olle Adolfsson, Tel: 0302-236 86

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



Mölndals Kvarnby
Ledamot: Per Palmér, Tel: 03l-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

Sportfîskarna
Ledamot: Niklas V/engström, Tel: 031-83 44 60

Lantbrukarnas riksfärbund (LRF)
Ledamot: Tomas Bjelke, Tel:070-375 87 24
Ersättare: Anders Olsson, Tel: 0301-108 2l

Södra Skogsägarna
Ledamot: Stig Samuelsson, Tel: 031-94 55 50
Ersättare: Jan Johansson, Tel: 0301-325 lI

Naturskyddsfti renin gen
Ledamot: Michael Nilsson, Tel: 031-98 93 63
Ersättare: Leif Lithander, Tel: 070-602 78 83

Kansli:
Göteborgsregionens kommunalftirbund/
Göta älvs vattenvårdsftirbund
Monica Dahlberg, sekr. Tel: 031-335 54 79

Arbetsgrupp:
Kajsa Hamnén, Mölndals stad
Kaj Johansson, Mölndals stad
Michael Nilsson, Naturskyddsftireningen
Kerstin Jönson, Mölndalsans fi skeråd
Stig Samuelsson, Södra skogsägarna
Monica Dahlberg, GR
Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen

Organisationsform av
vattenrådet

Nätverk

Förändringar i
vattenrådet under
året

Inga kommuner eller organisationer har tillkommit el. gått
ur vattenrådet

Redovisning av vattenrådets samverkans-
aktiviteter fu 2014
Aktívíteter som vattenrådet anordnat Datum Plats Antøl

deltøgsre
Möte med vattenrådet 2014-03-20 GR l8
Möte med vattenrådet
Besök av Björn Lagerdahl på
Vattenmyndigheten som redogjorde für
vattenrådets roll och genomfìirde en
gruppövning om vattenrådets verksamhet

2014-05-21 GR t6



GR 1820r4-09-29Möte med vattenrådet.
Miljöftirvalt
ningen
Göteborg

1320t4-ll-20Informationsmöte om Vattenmyndighetens
samråd gemensamt anordnat av vattenråden
ftir Göta älv, Mölndalsån och Sävean

GR 1320t4-12-08Möte med vattenrådet.
Datum Pløts Antølfrån

VR som
deltøs¡t

Aktivíteter som vøttenrådet deltøgít í

Floda
Garveri +
Bäck vid
Skallsjö

520t4-06-05Inbjudan fran Säveåns vattenråd att
medverka vid vattendragsvandring vid bäck
nåira Skallsjö kyrka i Floda. Föregicks av
information fran Södra Skogsägarna vid
Garveriet i Floda

1 (sekr)2014-09-
22123

LundRiksmöte fö'r vattenorganisationer

Göteborg 1 (sekr)20t4-12-03S amrådsmöte Vattenmyndi gheten
Göteborg Flera20t4-03-24Vattenrådens dag

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

organisationer ser vi som ett sätt att såikra inflyande och tillgång till kunskap i
vattenrådets arbete.

Redovisnins av övrigt arbete med vattenfürvaltningåü 2014.
DatumAktivítet
KontinuerligtHemsida
20r4-01-t7

2014-0t-21

Mölndalsans vattenråd yttrade sig i mål M900-13 angående

ansökan om tillstånd ftir ombyggnad av Stensjö dämme och
Grevedåimmet samt rensningar m.m. samt tillstånd till anpassad

tappning ftjr att fiirebygga skador av höga vattenföringar i
Mölndalsån.
Huvudftirhandling med MMD i ärendet

Vattenrådet avser att fortsätta att ftilja ärendet
20t4-06-05Mölndalsans vattenråd yttrade sig över samråd avseende ny

siöftirlagd dricksvattenledning i Rådasjön, Härryda och Mölndals
2014-tr-06Mölndalsans vattenråd deltog vid huvudftirhandling med MMD

gällande ansökan fran Hänyda kommun att få tillstand att utftira
kapacitetshöi ande åtg¿irder i Mölndals åtn M257 9 -13

20r4-tl-27Mölndalsans vattenråd yttrade sig över samråd avseende ansökan

om lagligftirklaring och fastställande av regelverk ftir "Bugärde
Kraftverk, Hänyda"

2014-12-12Mölndalsåns vattenråd har lämnat synpunkter i kompletterande
samråd gällande ansökan fran Mölndals stad och Mölndals kvarnby
i mål M900-13
På hemsidan finns information om vattenrådet och dess möten och projekt samt

möjliggör att ftir den som vill lämna synpunkter och kontakta vattenrådets kansli och
ledamöter.

Vattenrådet påbörjade under 2014 arbetet med att lämna ett yttrande över
Vattenmyndighetens samrådshandlingar. Svar lämnas senast den 30 april2015.

Vattenrådet har under 2014 arbetat med att prioritera vilka ëúgarder vattenrådet anser

som viktigast att genomföra ftjr att Mölndalsan skall nå god status. Detta underlag har



skickats in till Vattenmyndigheten.

Vattenrådet har låimnat remisser se ovan

Planerade aktiviteter ftir samverkan under âr 2015
Vattenrådet kommer att lämna yttrande över Vattenmyndighetens samrådshandlingar
Svar lämnas senast den 30 april2015.

Planer finns att ta fram ett informationsmaterial om Mölndalsån och vattenrådet.

Ekonomísk ,år 2014
Intäkter Kr
Medlemsavgifter
Bidrag från Vattenmyndigheten 40 000

Utsífter
Administration 46 827 kr
Konferenskostnader 9 897lff
UføA 2U4 -16 724kr
Det bidrag som vattenrådet årligen flår av Vattenmyndigheten täcker inte kostnaderna frir
möten och administration.

Under 2014har vattenrådet lämnat in en åtgärdsplan där vattenrådet prioriterar att de
åtgärder man anser bör prioriteras inom Mölndalsans ARO. Vattenrådet hade fìirst fått
en delbetalning ftir detta arbete pà 56 250 kr (7 5 %) och när åtgärdsplanen lämnats in till
Länsstyrelsen skulle vattenrådet få resterande l8 750 l<r (25 o/o) utbetalda.
Utan att beslut om utbetalning skickats till kansliet hade dessa 18 750 kr betalats in till
vattenrådet medan ekonomin fortfarande låg hos Mölndals stad (togs över av Göta älvs
vattenvårdsftirbund fr o m 2012). Detta har medftirt problem for vattenrådet då man
ftirväntat sig ett bidrag under 2014 som inte kommer att betalas ut. Underskottet ftir
vattenrådet är därftir större än som syns enligt ovanstående tabell. Kommunerna som
ingår i vattenrådet kommer att debiteras für att täcka detta underskott.
För beslut om detta se Länsstyrelsens Dnr 537-10511-2.

planerade aktiviteter med vattenfürvaltning under fu 2015
Hrir ska ni så detaljerat som möjligt beslcriva den planerade verksamheten kommande
år. Vet ni t.ex. om att ni kommer att göro en inventering av målarmussla i en speciJìk
bdck, så slcriv det. Slcriv också hur de olika alaiviteterna ska finansieras.
Besvara även füljande fem frågor:

l) Vilken/vilkafrågor rir de viktigaste fi)r vattenrådet att arbeta med under året?
Första delen av året kommer fokus att ligga på att svara på Vattenmyndighetens
samråd. När det är klart kommer vattenrådet att ta fram en mer konkret
handlingsplan ftir den kommande tiden.

2) Vilka typer av projekt skulle ni vilja vara delaktiga i eller kanske initiera?
Då vattenrådet vill fä ut information om Mölndalsan och vattenrådet till de som
bor och verkar inom avrinningsområdet finns planer påLaftta fram en
informationsbro schyr



3) Vad knn ni göra fi)r att fa en brittre representation och jrimnare köns- och

ålder sfor delning inom vattenrådet?
Köns- och åldersftjrdelningen i vattenrådet är redan ganska jtimn.

4) På vilket scitt srikerstcills att vikig informationfrån t.ex. vattenmyndigheten,

länsstyrelsen eller andra sprids till ølla 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. dlvgrupper) så

att gemensamma informations- och åtgdrdsinsotser knn göras?

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

kunskap. Gemensamma informationsmöten och aktiviteter anordnas.

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 ftir administration baserar sig på antalet ingående

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

Göta älvs och Säveåns vattenråd. Bara ftjr att antalet ingående kommuner åir mindre
behöver det inte innebära att man han mindre ambitionsnivå på det man vill göra.

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

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

vattenrådets verksamhetsområde. Aven ftir att öka informationen till allmåinheten om

vattenfrågor är det önskvåirt med större anslag.

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag fär fortsatt samverkansarbete
under âr 2015

Underskrift

Ove Dröscher
Ordftirande:




