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Styrelsen för Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd får härmed 
lämna följande redogörelse för år 2016. 
 
Styrelse 
 
Liksom tidigare har förbundets styrelse utgjorts av en representant från varje 
medlemskommun eller organisation. Styrelsen, som tillika fungerar som 
vattenråd, har bestått av åtta personer med sju ersättare. De ordinarie 
ledamöterna fram till årsmötet den 20 maj 2016 var: 
  
 
 Henrik Gradén, Kungsbacka kommun, ordförande 
 Christian Hansson, Mölndals stad, vice ordförande 
 Sven Johansson, Härryda kommun 
 Jan Karlsson, Marks kommun 
 Thomas Helin, Swedavia AB 
 Mikael Frejdeman, A-hus 
 Ola Niklasson, Statkraft Värme AB  
 Lars Svensson, Sand & Grus AB Jehander 
 
Mellan förbundsmötena har förbundets angelägenheter handlagts av ett 
verkställande utskott. Det verkställande utskottet består av följande personer: 
 
 Henrik Gradén, ordförande 
 Christian Hansson, vice ordförande  
 Ingemar Johansson, ersättare Mölndal (vice ordförande) 
 Sven Johansson, Härryda 
 Thomas Helin, sekreterare (överlämning 2016 till M&H Kungsbacka) 
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Medlemmar 
Medlemmar i förbundet och Vattenrådet vid utgången av 2016 var  
  
 A-Hus AB 
 Gothenburg Fuelling Company AB 
 Härryda kommun 
 Kungsbacka kommun 
 Marks kommun 
 Mölndals Stad 
 Sand & Grus AB Jehander AB (bytte företagsnamn 2016 till Swerock) 
 Statkraft Värme AB 
 Swedavia AB 
 
 
 
Organisation 
Förbundets kanslifunktion har sedan 1994 varit knuten till Förvaltningen för 
Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka kommun. Under 2016 tecknades ett avtal 
om sekreterarskap med Förvaltingen för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka. 
Förvaltningen ombesörjer det administrativa i sekreterarskapet mot en 
timkostnad. Avtalet kan revideras varje år.  
 
Förbundets räkenskaper, bokföring och bokslut har, liksom tidigare år, 
ombesörjts av ekonomikontoret i Kungsbacka kommun. 
 
 
Möten 
Förbundsstyrelsen/vattenrådet har under året sammanträtt två gånger, 
nämligen den 20 maj hos A-hus (årsmöte) och den 23 november hos Statkraft 
AB (höstmöte). 
 
Vid årsmötesförhandlingarna redogjorde Stefan Bydén, Melica, för resultat 
och trender från förbundets vattendragskontroll 2015.  
 
Vid höstmötet beslutade förbundsstyrelsen om oförändrade medlemsavgifter. 
 
Johan Andersson (Enviroplanning) redogjorde för Vattenrådets VÅGA-projekt 
som genomförts under hösten.  
 
Hanna Ångman redogjorde för genomförda kalkningsinsatser under 2016. 
 
Förbundets verkställande utskott har sammanträtt vid åtta tillfällen under året 
nämligen 22/1, 26/2, 18/3, 22/4, 10/16, 9/9, 14/10 och 9/12. Vid flertalet 
sammanträden har Johan Andersson, Länsstyrelsens Vattenvårdsenhet samt 
kommunekologerna Anders Lund, Peter Reneby och Hanna Ångman, 
Kungsbacka kommun deltagit.  
 
Ledamöterna i verkställande utskottet har mellan VU-mötena vid behov haft 
telefonöverläggningar eller mailkorrespondens gällande ärendehandläggning. 
Arbetet med upphandling av konsult för provtagning och analys av 
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vattendragskontrollen tog tid under hösten. Upphandlingen resulterade i att 
Melica miljökonsulter (med lägst pris och god erfarenhet) får i uppdrag att 
utföra vattendragskontrollen för förbundets räkning.  
 
Förbundet har genom ordförande varit representerat vid Vattenrådens Dag 
den 22 mars i Göteborg. 
 
 
Undersökningsverksamhet 
Under 2016 utfördes kontrollverksamheten enligt tidigare fastställt program av 
Melica Miljökonsulter och analyser av Eurofins AB i Lidköping. Laboratoriet är 
ackrediterat för samtliga analyser. Årssammanställning av analysresultat har 
gjorts av Melica Miljökonsulter. 
 
 
Viktigare ärenden 
Under året har förbundets verkställande utskott behandlat bl a följande 
ärenden: 
 

 Upphandling av genomförare av vattendragskontrollen 
Sammanfattningsvis kan nämnas att fem av sex tillfrågade inkom med 
anbud (Calluna, Hushållningssällskapet Halland, Enviroplanning, 
Melica, Medins.) Melica miljökonsulter lämnade det vinnande anbudet 
med lägst pris och god erfarenhet av avrinningsområdet.  

 VÅGA-projektet med syfte att ta bort vandringshinder 
Sammanfattningsvis åtgärdades nio hinder för förbättrandet av 
fiskvägar. Metoder använda för att uppnå resultatet var tröskling av 
botten, åtgärdande av vägtrummor, samt användande av både 
befintlig sten på plats och tillförd sten. Åtgärderna utfördes med 
grävmaskin och på vissa ställen även för hand. 

 Remiss översvämningsskydd, Kungsbacka kommun 

 Sekreterarfrågan, avtal med Miljö & Hälsoskydd 
 
 
Ekonomi 
Årsavgifterna till förbundet har för medlemskommunerna varit 40 000 kronor. 
Övriga medlemmar har erlagt en årsavgift om 20 000 kronor. Utöver ett 
administrativt bidrag för vattenrådets verksamhet har förbundet även fått 
projektbidrag för VÅGA. Tillsammans har de totala intäkterna uppgått till 
415 000 kr. 
 
Utgifterna har huvudsakligen utgjorts av ersättningar i samband med 
vattendragskontrollen, sekreterarskap och genomfört VÅGA-projekt. Totalt har 
kostnaderna uppgått till 440 487,93 kr. 
 
Årets verksamhet medförde ett underskott på 25 487,93 kr, detta beror 
framförallt på kostnader kopplade till VÅGA-projektet samt administrativa 
kostnader i samband med upphandlingen av konsult för 
vattendragskontrollen. Vid årsskiftet fanns det 688 945,12 kr i förbundets 
kassa. 
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Förbundets utgifter har följt fastställd budget. Ekonomisk redovisning har 
lämnats vid de båda ordinarie styrelsesammanträdena. 
 
 
Samverkan 
Förbundet har under året samverkat med ett flertal myndigheter och 
organisationer. Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, kommunernas 
miljö- och hälsoskyddskontor och tekniska förvaltningar och 
fiskevårdsområdesföreningarna har beretts tillfälle att delta i styrelsemötena. 
Vattenvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Västra Götaland har regelbundet 
deltagit i VU-mötena och utgjort en stor tillgång med sin sakkunskap.  
Under året har en representant från förbundet närvarat vid rådslag och 
styrelsemöten för Kattegatts kustvattenråd. Representanten har även deltagit i 
det löpande arbetet med kustvattenrådet och öppnat upp för samverkan och 
informationsspridning vattenråden emellan. 
 
Styrelsen och vattenrådet vill slutligen framföra ett varmt tack till alla 
medlemmar och observatörer för ett givande och värdefullt samarbete under 
verksamhetsåret 2016. 
 
 
Kungsbacka den 27 april 2017 
 
 
 
 
Henrik Gradén  
Förbundsordförande 
   
  Anders Lund 
  Sekreterare 
 
 


