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Rapportering av 2018 års verksamhet för Mölndalsåns vattenråd 

 

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 med 

diarienummer i mailets ämnesrad, samt med kopia till kontaktpersonen på 

ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd. Ifyllda mallar för rapportering och 

bidragsansökan skickas med fördel samtidigt. Glöm inte att skriva i dnr för 

Rapportering 2018. 

 

 

Medlemmar  Behöver inte vara detaljerad, men visa gärna vilka 

organisationer eller intressen som finns representerade i 

vattenrådet 

 

Bollebygds kommun 

Härryda kommun 

Mölndals stad 

Göteborgs Stad 

Lerums kommun 

Mölndals Kvarnby 

Mölndalsåns fiskeråd 

Sportfiskarna 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

Södra Skogsägarna (Södra) 

Naturskyddsföreningen (SNF) 

 

 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen (kontaktperson) 

 

Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF)  

                             /Göteborgsregionen (GR), sekr  

 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten för Water Co 

Governance-projektet 

 

För detaljerad info se vattenrådets hemsida 

 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Det kan vara ändrade stadgar, nya medlemmar, ändrat 

verksamhetsområde, ny organisationsform, ändrat 

kontonummer och liknande. 

 

Har under 2018 fått en ny representant från Bollebygd 

 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
http://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=400
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Redovisning av vattenrådets samverkans-

aktiviteter år 2018 

Komplettera gärna korta redovisningar nedan 

med vattenrådets egen verksamhetsberättelse, 

om sådan finnes. 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat Plats och 

datum 

Antal 

medverka

nde 

Kostnad 

Informationsmöten, samverkan och dialog, 

framtagande av informationsmaterial, 

hemsida, arbetsgrupper, remisshantering, 

vattendragsvandringar, övervakning och 

liknande.  

   

Arbetsgruppsmöte Water CoG 

Ove Dröscher, Peter Nolbrant & Monica 

Dahlberg 

GR  

2018-01-19 

3 Adm+* 

Möte med vattenrådet inkl. Water CoG GR  

2018-03-02 

14 Adm+* 

Möte om kommunikationsplan via Skype 

med Josefin Levander på Vattenmyndigheten 

GR 

2018-03-15 

2 Adm 

Möte med vattenrådet inkl. Water CoG Mölndal 

2018-04-20 

9 Adm+* 

Möte med vattenrådet inkl. Water CoG Mölnlycke 

2018-05-22 

12 Adm+* 

Arbetsgruppsmöte Water CoG 

Ove Dröscher, Peter Nolbrant & Monica 

Dahlberg 

GR 

2018-08-21 

3 Adm+* 

Möte med vattenrådet inkl. Water CoG GR 

2018-08-31 

14 Adm+* 

Arbetsgruppsmöte Water CoG 

Ove Dröscher, Peter Nolbrant & Monica 

Dahlberg 

GR 

2018-09-24 

3 Adm+* 

Möte med vattenrådet inkl. Water CoG GR 

2018-10-12 

12 Adm+* 

Arbetsmöte för hela vattenrådet inom Water 

CoG 

GR 

2018-11-23 

12 Adm+* 

Arbetsgruppsmöte Water CoG 

Ove Dröscher, Peter Nolbrant & Monica 

Dahlberg; samt planering av internationellt 

möte för Water CoC med Kommunikatörer 

på Vattenmyndigheten Sara Ejvegård och 

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo 

GR 2018-12-14 5 Adm+* 

Hemsida Löpande arbete   Adm 

Yttrande ”Ansökan om tillstånd till 

vattenverksamhet enl. 11 kap Miljöbalken för 

flytt och ombyggnad av betongränna och 

anläggande av bypass-rör m.m. i Forsåker, 

Mölndals Stad (M 4861-16) 

2018-04-04  Adm+* 



 Datum: 2019-04-15 Dnr: 537-14210-2018 

      

Yttrande VM Delsamråd 2: Arbetsprogram 

med tidtabell och översikt över väsentliga 

frågor 

2018-04-26  Adm+* 

Yttrande över Samråd om förslag till 

Rådasjöns och Norra Långevattnets 

Vattenskyddsområde. (TEN 457/16 Översyn 

VSO) 

2018-06-11  Adm+* 

Yttrande över Samråd om förslag till 

Översiktsplan för Mölndal – 50 sidor  

om framtiden. 

2018-08-31  Adm+* 

Yttrande över Samråd om miljökvalitets-

normen för vattenförekomsten SE639863-

127455 Mölndalsån-Stensjön till 

sammanflödet med Kålleredsbäcken i 

Mölndals kommun (Dnr 537-37004-2017) 

2018-10-18  Adm+* 

    

Vattenrådet deltar som pilotprojekt i Interreg-

projektet Water Co Governance 

 

Vad har gjorts 2018: 

* Deltagande vid möte för pilotvattenråden i  

   Varberg 2018-03-01 

* Deltagande vid projektmöte i Danmark  

   sommaren 2018 

* Uppdatering av projekt-/handlingsplan har  

   utmynnat i fem delområden med var sin  

   arbetsgrupp 

   - Politikerutbildning 

   - Möten med ledande tjänstepersoner i  

     kommunerna 

   - Skyltprojekt 

   - Mobil utställning/Roll-ups 

   - Vatten i skolan/Skolbäck 

 

  * 

*) Kostnad för vattenrådets samtliga möten 

redovisas nedan 

   

 

Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 

deltagit i eller ansvarat för 

Plats Kostnad  Finan-

siering 

Det kan vara iläggning av lekgrus, 

våtmarker, borttagning av vandringshinder 

och liknande.  
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Aktiviteter som vattenrådet deltagit i  

(ej arrangerat) 

Datum Plats Antal 

från VR 

som 

deltagit 

Det kan vara informationsmöten, samverkan 

och dialog, arbetsgrupper, 

vattendragsvandringar och liknande.  

   

Samrådsmöte för bättre vatten, 

Vattenmyndigheten 

2018-03-20 Länsstyrel

sen 

** 

Vattenrådens dag 2018-03-21 Göteborg ** 

Årsmöte för Göta älvs och Bohuskustens 

vattenvårdsförbund 

2018-04-19 Göteborg ** 

Vattendragsvandring längs Kullaån anordnad 

av Säveåns vattenråd 

2018-05-16 Lerum ** 

Vattendragsvandring Sollumsån anordnad av 

Göta älvs vattenråd 

2018-09-06 Lilla Edet ** 

Vattendagarna 2018-11-20/21 Stockholm ** 

    

**) Det medverkade personer från 

vattenrådet men det är oklart hur många 

   

(Gör fler rader vid behov!)    

Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till höjd vattenkvalitetet eller lokal 

samverkan. 

 

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

organisationer inom Mölndalsåns ARO ser vi som ett sätt att säkra inflytande och 

tillgång till kunskap i vattenrådets arbete.  

 

Deltagande i Water Co G ger ökad möjlighet att genomföra informationsinsatser och 

projekt. En förhoppning är att vattenrådet kan komma in tidigare i t ex kommunerna 

planeringsprocesser för att man då ska ta större hänsyn till vattenfrågor. 

 

Att vattenrådet avger gemensamma yttranden som de ingående representerade 

organisationerna ställer sig bakom ger tyngd åt vattenrådets lämnade synpunkter. 

 

För att höja kompetensen hor representanterna i vattenrådet presenteras vid varje möte 

en ny ”Dagens art” där Michael Nilsson informerar och ger fakta om en art som lever 

inom Mölndalsåns ARO.  

 

Planeras en utbildningsdag hösten 2019 om Vattendirektivet för de tre vattenråden inom 

Göta älvs ARO för att höja kompetensen hos representanterna. 

 

När vattendragsvandringar anordnas av vattenrådet bidrar de till att öka kunskapen om 

och förståelsen för behovet av sjöar och vattendrag med god vattenkvalitet/status. 
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Ekonomisk redovisning år 2018 

Redovisningen nedan kan ersättas med vattenrådets egen ekonomiredogörelse, om 

sådan finns. Fyll dock i totalsumma intäkter och utgifter samt utfall 2017.  

Intäkter Kr antal total 

Kvarvarande medel fr 2017-12-31 0  0 

Medlemsavgifter 0  0 

Samverkansbidrag vattenrådet 10 000 1 10 000 

Fakturering av kommunerna för att täcka 

underskott från 2018 

5 469 5 27 345 

Bidrag för deltagande i Water CoG 60 000 1 60 000 

Förutbetald intäkt fr VM Water CoG 2018 

som kan nyttjas under 2019 

-20 737 1 -20 737 

Underskott vattenrådet 2017, regleras 2018 - 4 391 1 -4 391 

Summa intäkter   72 217 

    

Utgifter    

Ersättning till styrelsemedlemmar per möte, 

anordning av möte och liknande 

   

Administration vattenrådet 26 633 1 26 633 

Konferenskostnad vattenrådet 6 319  1 6 319 

Administration Water CoG 30 619 1 30 619 

Konferenskostnad Water CoG  6 370 1 6 370 

Reseersättning Water CoG (MN) 303 1 303 

Arvode Water CoG (MN) 1 971 1 1 971 

Summa Utgifter   72 215 

    

Utfall 2018   2 

 
Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och 

vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.  

Kom gärna med förslag till förbättringar. 

 

 

 
 

 

……………………………………… 

Underskrift 

 

 

Monica Dahlberg 

Sekreterare 


