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Styrelsen 

Liksom tidigare år har förbundets styrelse utgjorts av en representant från varje 

medlemskommun eller organisation. Styrelsen, som tillika fungerar som vattenråd, har bestått 

av åtta personer. De ordinarie ledamöterna för 2020: 

 

 Henrik Gradén, Kungsbacka kommun, ordförande 

 Ingemar Johansson, Mölndals stad, vice ordförande 

 Sven Johansson, Härryda kommun 

 Jan Karlsson, Marks kommun 

 Therese Ahlin, Swedavia AB 

 Tina Höglund, A-hus/Derome 

 Ola Niklasson, Statkraft Värme AB  

 Niclas Osvaldsson, Swerock 

Övriga positioner 

Mellan förbundsmötena har förbundets angelägenheter handlagts av ett verkställande utskott. 

Det verkställande utskottet består av följande personer: 

 

 Henrik Gradén, Kungsbacka, ordförande  

 Ingemar Johansson, Mölndal, vice ordförande 

 Sven Johansson, Härryda 

 Bibbi Skruf, sekreterare  

Revisorer 
Jan Karlsson, revisor 

Tony Larsson, revisor 

Ingemar Skarin, vice revisor  

Ekonomi 
Christina Nordberg, ekonom/kassör 

Erik Stenkil, ekonom 

Medlemmar 

 A-Hus AB/Derome 

 Härryda kommun 

 Kungsbacka kommun 

 Marks kommun 

 Mölndals Stad 

 Swerock  

 Statkraft  

 Swedavia AB 
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Inre verksamhet 

Förbundsstyrelsen/vattenrådet har under året sammanträtt en gång. Vårmötet som var planerat 

till den 29 maj 2020 fick skjutas upp pga av hälsorisker förknippade med pandemin. 

Punkterna till det mötet överfördes till höstmötet den 25 november 2020. Höstmötet hölls 

digitalt, via Teams.  

 

Mellan förbundsmötena har förbundets angelägenheter handlagts av ett verkställande utskott. 

Det verkställande utskottet har regelbundet haft VU-möten. Under år 2020 träffades det 

verkställande utskottet följande datum:  

 

- 26 februari  

- 25 mars 

- 29 april  

- 29 maj  

- 31 augusti  

- 28 september  

- 2 november  

- 23 november  

- 14 december  

 

Vid sammanträden har förutom beslutande, ordinarie ledamöter, även andra inbjudna deltagit 

sporadiskt, som konsulten Johan Andersson (Enviroplanning/Watercircle) och länsstyrelsens 

representant Steffi Gottschalk (vattenvårdsenheten) deltagit. 

 

Samtliga händelser har skett eller genomförts av Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och 

vattenråd: 

 

1. Tidigt 2020 påbörjades uppstarten av arbetet med en lokal åtgärdsplan för 

Kungsbackaån tillsammans med konsulten Melica. Planen var att ha en färdig 

åtgärdsplan klar innan årets utgång. I slutet av 2019 gavs bidrag från Havs och 

Vattenmyndigheten på 200 000 kr för detta arbete. Huvudinriktningen i planen är att 

sammanställa information som redan finns i olika databaser eller dokument. Genom 

VISS kan mycket information fås men det är svåröverskådligt för helheten och vi skulle 

vilja kunna väga åtgärder mot varandra och jämföra nyttan med dessa, allt för att på 

ett effektivt sätt försöka utföra åtgärder där de gör nytta för vattenkvaliteten i ån. 

Arbetet med den lokala åtgärdsplanen försenades och arbetet kommer att fortsätta 

under 2021. 

 

2. Arbetet som startades  upp 2019, med att tillverka en ny hemsida fortsatte under 2020. 

Bakgrunden är att den tidigare hemsidan på www.vattenorganisationer.se upphörde 

vid årsskiftet 2019/2020. Syftet med hemsidan och kanalen är som tidigare att 

uppdatera kontinuerligt med information om förbundets projekt för medlemmar och 

allmänheten. Under 2019 nådde förbundet inte enda fram till en ny publicerad 

hemsida. Arbetet fortsatte därför under 2020. Beslut togs tidigt att anställa en ny 

konsult som jobbade vidare med ta fram hemsidan, då arbetet strandat med tidigare it-

konsult, på grund av utebliven nåbarhet.  

http://www.vattenorganisationer.se/
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LOVA medel söktes för hemsidearbetet och förbundet beviljades bidrag med 24 000 

kr. Förbundets medlemmar stod för motfinansieringen, till bidraget, som blev 6000 kr. 

Den 28 september träffades representanter från förbundet och hemsidekonsulten för en 

utbildning om skötsel av hemsidan och hur den fungerar. Hemsidan togs i bruk under 

senhösten. Länk till hemsidan: Kungsbackaåns vattenråd och vattenvårdsförbund - 

Kungsbackaåns vattenråd och vattenvårdsförbund (kbavvf.com). 

3. Kbavvfs ekonom, Christina Norberg, behövde tyvärr lämna sitt uppdrag för förbundet 

och en ny redovisningsspecialist, Erik Stenkil på kommunens 

Kommunledningskontor, föreslogs ta vid. Förbundet avtackade Christina för det väl 

utförda arbetet och välkomnade Erik till förbundet. I slutet av 2020 framkom även att 

förbundet behövde utse en ny kassör som sköter betalningarna då Erik inte kommer 

utföra denna uppgift. 

4. Den upphandling som gjorts för recipientkontroll under åren 2017-2019 med 

förlängning år 2020 behövde förnyas till 2021. Upphandlingsarbetet påbörjades innan 

sommaren 2020 och sex olika konsulter fick möjlighet att lämna in en offert för 

provtagning och analys inom recipientkontrollen. Fyra konsulter inkom med anbud. 

Verksamhetsutskottet valde ett fortsatt uppdrag för konsulten Melica. Melica har lång 

erfarenhet av provtagningar i Kungsbackaån, samarbetet har tidigare fungerat bra och 

Melica använder sig av samma laboratorium som tidigare vilket ger redovisning av 

årstrenderna stabilitet.  

Ytterligare en provtagningspunkt, P19, tillkom till recipientprovtagningen. Punkten 

ligger vid Intagsbäcken som rinner från Tulebosjön. Provtagning sker där med fördel 

strax innan mynning till Lindomeån, där ån rinner under Gödebergsvägen strax 

nordost om Lindome. Anledningen till den utökade provtagningen är att 

påverkansanalysen som Länsstyrelsen gör vid klassningsarbetet visat på möjliga 

övergödningsproblem men att det saknats mätdata för att bekräfta att så är fallet. 

Resultatet från provtagningarna kommer via konsulten att rapporteras in till SLU. 
SLU är på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten datavärd 

för viss data som samlas in genom nationell och regional miljöövervakning. 

 

Yttre verksamhet 

1. Tvåstegsdiket i Mölndals kommun. I mars 2020 beviljades förbundet LOVA- bidrag 

med högst 115 600 kr. Hela åtgärden beräknades till 144 500 kr. Projektet var en 

fortsättning på två tidigare LOVA-projekt i vattendrag som har hög belastning på 

Kungsbackaån och Natura 2000-området Kungsbackafjorden. Detta projekts syfte var 

att minska belastningen av näringsämnen till detta område. Målet med projektet var 

även att få till ett visningsobjekt av ett tvåstegsdike samt halvera belastningen av 

näringsämnen från berört område. Anläggandet av tvåstegsdiket gjordes med hjälp av 

grävmaskin och genomfördes under sensommaren 2020 under ledning av en konsult. 

Genom att anlägga ett dike med terrasser så minskar erosionen och uppehållstiden på 

vattnet ökar. I september 2020 stod diket klart. 

 

https://kbavvf.com/
https://kbavvf.com/
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2. Det framkom att den tidigare anlagda våtmarken i Mölndal (2019) gav upphov till 

klagomål med avseende på dämning och senare även till skada på virke/ved som 

lagrats vid vägen. Dämning vid våtmarken åtgärdades. 

 

3. Vattenförbundet/rådet deltog i en remiss från Miljöprövningsdelegationen angående en 

utökning av tillståndet för Derome. 

 

4. Vattenförbundet/rådet deltog i en remiss från Göteborgsregionen angående 

kalkspridning. 

 

5. En samrådsremiss för järnväg mellan Göteborg och Borås inkom till förbundet. 

Vattenförbundet/rådet avvaktar sträckningen framöver. 

 

6. Förbundet fick kännedom om att sötvattenmaneten Crapedacusta finns i Kvarndammen 

som ligger bredvid Stora Djursjön, Älvsåkersvägen 625. Kvarndammen avvattnas till 

Lillån. 

7. Vattenrådets dag 2020 (som vattenmyndigheten anordnar) ställdes in. Ingen medverkan 

skedde från förbundets sida detta år. 

 

8. Vid årsmötesförhandlingarna på hösten redogjorde Sassi Wemmer (Melica) för resultat 

och trender från förbundets vattendragskontroll 2019.  

 

9. Vid årsmötesförhandlingarna på hösten berättade Lars Erik Bjerke om att ett 

åtgärdsprogram tagits fram för flodpärlmusslan. Eventuellt kan det finnas ett intresse 

för förbundet/rådet att driva ett projekt för att gynna flodpärlmusslan under 2022. 

Kontakt togs vid årsskiftet 2020/2021 med Sportfiskarna angående dessa tankar. 

 

10. Förbundet har under året samverkat med ett flertal myndigheter och organisationer. 

Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, kommunernas miljö- och hälso-

skyddsförvaltningar och tekniska förvaltningar samt fiskevårdsområdesföreningarna  

har beretts tillfälle att delta i styrelsemötena. Vattenvårdsenheten vid Länsstyrelsen i 

Västra Götaland har deltagit i VU-mötena. 

Ekonomi 

Årsavgifterna har varit oförändrade under året, 40 000 kronor respektive 20 000 kr. 

Administrativ intäkt från länsstyrelsen har varit på 40 000 kr. 

Utgifter har i huvudsak utgjorts av ersättningar i samband av vattendragskontrollen vilket 

framgår under posten provtagning och analyser. Administration och konsultkostnader 

utgjorde även stora kostnader under året. Årets underskott hamnade på 73 182 kr vid årsskiftet 

fanns 744 844 kr i förbundets kassa, se resultat och balansräkningar från förbundets 

redovisningsspecialist nedan. 
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Kungsbackaåns 
Vattenvårdsförbund 

     Organisationsnummer: 849800-
8017 

     
      
RESULTATRÄKNING 

     
      
Rörelsens intäkter 

 
2017 2018 2019 2020 

     
  

Medlemsavgifter 
 

260 000,00 260 000,00 221 000,00 221 000,00 

Övriga intäkter 
 

40 000,00 148 825,00 165 876,25 267 100,00 

Summa intäkter 
 

300 000,00 408 825,00 386 876,25 488 100,00 

     
  

Rörelsens kostnader 
    

  

     
  

Provtagning och analyser 
 

166 352,00 176 336,00 143 888,00 146 480,00 

Reparation o underhåll 
    

  

Administrativa kostnader 
 

50 875,00 81 400,00 122 981,00 142 888,00 

Årsrapport 
 

31 500,00 0,00 0,00   

Konsultkostnader 
  

115 626,00 111 720,00 264 500,00 

Övriga kostnader 
 

4 830,00 5 495,00 4 765,00 7 414,00 

Summa kostnader 
 

253 557,00 378 857,00 383 354,00 561 282,00 

     
  

Finansiella kostnader 
    

  

Dröjsmålsränta lev skulder 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Summa finansiella kostnader 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     
  

     
  

Årets resultat 
 

46 443,00 29 968,00 3 522,25 -73 182,00 

     
  

BALANSRÄKNING 
    

  

     
  

Tillgångar 
 

2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

     
  

Långfristiga fordringar 
    

  

Kungsbacka kommun 
 

713 338,19 0,00 0,00 0,00 

Företagskonto 
 

0,00 873 381,19 1 053 108,44 744 844,44 

Summa långfristiga fordringar 
 

713 338,19 873 381,19 1 053 108,44 744 844,44 

     
  

Summa tillgångar 
 

713 338,19 873 381,19 1 053 108,44 744 844,44 
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Skulder 

     
  

Kortfristiga skulder 
    

  

Leverantörsskulder 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Skuld erhållna bidrag 
 

45 244,00 0,00 0,00 0,00 

Momsskuld 
 

0,00 0,00 3 028,00 2 380,00 

Övriga upplupna kostnader 
 

23 438,00 198 757,00 371 934,00 137 500,00 

Summa kortfristiga skulder 
 

68 682,00 198 757,00 374 962,00 139 880,00 

     
  

Eget kapital och skulder 
    

  

Fritt Eget kapital 
    

  

Ingående Eget kapital 
 

598 213,19 644 656,19 674 624,19 678 146,44 

Årets resultat 
 

46 443,00 29 968,00 3 522,25 -73 182,00 

Utgående Eget kapital 
 

644 656,19 674 624,19 678 146,44 604 964,44 

     
  

Summa Eget kapital och skulder 
 

713 338,19 873 381,19 1 053 108,44 744 844,44 

      
Kungsbacka 2021-03-05 

     Erik Stenkil 
      

 


