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Instruktion till vattenrådsrepresentanter gällande 
samordnare i Mölndalsåns vattenråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ledamot i Mölndalsåns vattenråd 
att verka för att den föreslagna åtgärdssamordnaren anställs av Härryda 
kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2022 § 45 att bevilja ansökan 
om en årsavgift på 103 000 kr per år från och med 2022. För att få ett 
fungerande och mer effektivt arbete inom Mölndalsåns avrinningsområde 
hade vattenrådet utarbetat ett förslag till årsavgift för medlemskommunerna 
samt en modell över hur avgiften skulle fördelas mellan de olika 
kommunerna från och med 2022. Den totala årsavgiften från alla berörda 
kommuner blev enligt beräkningsmodellen 350 000 kr. Av denna summa 
står Härryda kommun för 103 000 kr, vilket innebär en ökning av 
årsavgiften för kommunen från 7 444 kr. Årsavgiften utbetalas till och med 
2025. Det ska göras en utvärdering som presenteras för kommunstyrelsen i 
god tid inför nytt beslut om årsavgift. 

Bakgrunden till ökningen är att vattenrådet vill engagera en 
åtgärdssamordnare på deltid för att initiera vattenvårdande åtgärder. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om en inriktning att kommunen ska 
vara en aktiv part i arbetet med vattenkvalitetsfrågor. Det finns också ett 
behov i kommunen att arbeta med klimatanpassning, där mycket kommer att 
röra höga vattenstånd och skyfall. En stor del av Mölndalsåns vattensystem 
går genom Härryda kommun. Förvaltningen bedömer att det finns vinster att 
åtgärdssamordnaren anställs inom kommunen. 

Som ett led i detta föreslår förvaltningen att kommunen ska föreslå och 
driva att den föreslagna åtgärdssamordnaren för Mölndalsåns vattenråd 
anställs av Härryda kommun. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 april 2022 
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 Kommunstyrelsens beslut den 10 februari § 45 
 
 
 
Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 45  Dnr 2021KS321 

Finansiering av Mölndalsåns vattenråd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Mölndalsåns vattenråds ansökan om en årsavgift på 103 000 kr per 
år från och med 2022. 
  
Årsavgiften utbetalas till och med 2025. Det ska göras en utvärdering som presenteras för 
kommunstyrelsen i god tid inför nytt beslut om årsavgift. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget med att genomlysa arbetet med vattenfrågor ur ett 
organisatoriskt och finansiellt perspektiv är avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mölndalsåns vattenråd är ett samverkansorgan mellan Bollebygds, Härrydas och Lerums 
kommun samt Mölndals stad, Göteborgs stad och ett antal intresseorganisationer. Rådet ska 
verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk 
och kemisk status samt skapa samsyn kring vattenresurserna inom Mölndalsåns 
avrinningsområde. 
  
Den 16 mars 2021 ställde Mölndalsåns vattenråd en förfrågan om finansiering av rådets 
verksamhet till kommunstyrelsen i Bollebygds, Härrydas och Lerums 
kommun samt Mölndals och Göteborgs stad. Enligt finansieringsförslaget ska årsavgiften för 
Härryda kommun öka från 7 444 kr till 103 000 kr. Bakgrunden till förslaget är att vattenrådet 
vill engagera en åtgärdssamordnare på deltid för att initiera vattenvårdande åtgärder. 
  
Den 26 augusti 2021 § 274 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att få en 
genomlysning av arbetet med vattenfrågor ur ett organisatoriskt och finansiellt perspektiv. 
Sen dess har förvaltningen sammanställt vilka vattenråd och vattenvårdsförbund kommunen 
är medlem i, vad de arbetar med samt sammanställt de kostnader som kommunen har som är 
kopplade till vattenfrågor och redovisat detta för kommunstyrelsen. Mölndalsåns vattenråd 
genomförde även en presentation över sitt arbete på kommunstyrelsens sammanträde den 13 
januari 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 januari 2022 
 Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2021 § 274 
 Presentation över vattenråden och vattenvårdsförbunden som Härryda kommun är 

medlem i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Finansiering av Mölndalsåns vattenråd 
 Arbetsordning Mölndalsåns vattenråd 
 Broschyr Mölndalsån 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD), Håkan 
Eriksson (KD), Roland Jonsson (MP), David Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP) och Tony 
Wahl (C) att kommunstyrelsen beviljar Mölndalsåns vattenråds ansökan om en årsavgift på 
103 000 kr per år från och med 2022, årsavgiften utbetalas till och med 2025. Det ska göras 
en utvärdering som presenteras för kommunstyrelsen i god tid inför nytt beslut om årsavgift, 
samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget med att genomlysa arbetet med vattenfrågor 
ur ett organisatoriskt och finansiellt perspektiv är avslutat. 
    

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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