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Inledning 
Varför vattenråd? 
Vattenråd är regionala och lokala samverkansorgan. Här kan berörda aktörer mötas och 
diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Alla medlemmar kan lyfta 
vattenfrågor de anser är viktiga. Det är i vattenråden beslutande myndigheter i första hand 
kommer att lyfta frågor där man vill ha delaktighet från berörda aktörer. 
 
Genom ett vattenråd kan boende och verksamma inom ett avrinningsområde skapa sig 
inflytande och påverka förvaltningen av vattnet. Medverkan i ett vattenråd är frivilligt och 
öppet för alla berörda.  
 
Inom vattenrådsområdet är målet att förbättra vattnets status enligt vattendirektivet. Det 
generella målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015 och att statusen inte 
får försämras. Vattendirektivet kommer på sikt bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen 
uppnås.  
 
Lagstiftning 
Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön – en följd av Europeiska 
Unionens ramdirektiv för vatten - omfattar inte bara dricksvatten utan allt grundvatten samt 
åar, sjöar och kustvatten. Vattnet indelas i avrinningsområden efter dess naturliga väg i 
landskapet. Vattenförvaltningen syftar till att uppnå och upprätthålla god status på vårt vatten. 
Naturvård, fiskevård, nationella och lokala miljömål och kommunernas översiktsplanering är 
exempel på viktiga inslag i Sveriges vattenförvaltning. Vattenmyndigheten har det 
övergripande ansvaret. Men lagstiftningen ställer krav på öppenhet och lokal samverkan (se 
nedan). Vattenråden förväntas spela en central roll. 
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SFS 2004:660, 2 kap § 4: Vattenmyndigheterna skall planera sitt arbete enligt denna 
förordning så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av 
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Innan vattenmyndigheterna fattar beslut om 
kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram eller i övrigt handlägger frågor enligt 
denna förordning av större betydelse skall myndigheten samråda med de myndigheter, 
kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs av beslutet. 

 

1.1 Geografisk avgränsning  
Vattenrådet omfattar Ljungbyåns avrinningsområde samt kustvatten i form av Hossmoviken.  
 
 

 
 
 
Figur 1. Ljungbyåns vattenråds geografiska avgränsning.  
 
Vattenrådets geografiska indelning omfattar totalt fem stycken kommuner: Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge.  
  

1.2 Helhetsperspektiv på vatten 
Ljungbyåns vattenråd omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag), grundvatten och kustvatten.  
 
Sjöar och vattendrag används vid vattenverksamhet (vattenkraft, bevattning mm), rekreation 
(fiske, bad mm) samt är viktig livsmiljö för flora och fauna.  
 

Ljungbyåns avrinningsområde  

Hossmoviken   
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I Ljungbyåns avrinningsområde finns ett flertal dricksvattentäkter vilket är en central fråga för 
vattenrådet.   
 
Kustvattnet speglar avrinningsområdet i stort och är viktiga områden för rekreation såsom 
båtliv, fiske och naturupplevelser. Många fiskarter som lever längs kusten nyttjar Ljungbyån 
för reproduktion.  
 
 

2.1 Vattenrådets medlemmar  
Vattenrådet är en samverkansform med representanter för olika organisationer och intressen.  
Via öppna möten så togs en interimsstyrelse fram från olika näringar/intressen som ska börja 
jobba inom vattenrådet. Deltagarna har öppet kunnat visa sitt intresse för att ingå i 
vattenrådet. Utgångspunkten har varit att samla personer som är direkt knutna inom 
vattenrådets gränser och som kan bidra aktivt med synpunkter och förslag. Detta är en viktig 
del i vattenrådets arbete.  
 
Målet är att berörda organisationer, föreningar och intressen inom avrinningsområdet ska vara 
representerade i vattenrådsstyrelsen. Stor vikt läggs vid att de största och mest berörda 
kommunerna finns representerade och delaktiga.  
 
Olika arbetsgrupper kan bildas i vattenrådet för att representera vissa näringar/intressen eller 
geografiska områden.   
 
Antalet medlemmar i vattenrådet är inte begränsat. 
 
I vattenrådet ska det finnas representanter från privata, offentliga och ideella sektorn.  
 
Ljungbyåns vattenråds interimstyrelse har för närvarnade representanter från:   
 

• Kommuner (Nybro, Kalmar)  
• Jordbruksnäring (LRF) 
• Skogsnäring (Södra) 
• Vattenförsörjning (Kalmar Vatten) 
• Fiskevårdförening (Orrefors Fiskevårdsförening) 
• Ideella föreningar (Flygsfors samhällsförening) 
• Svenska Kyrkan (Södermöre pastorat) 
• Markägare 

 
Medlem i vattenrådet blir man efter intresseanmälan till vattenrådets styrelse som behandlar 
och godkänner ansökan. Medlemskap är öppet till alla som är berörda och som är beredda att 
följa föreningsstadgar och bidra till förverkligande av föreningens stadgar (se stadgar nedan).  
 
Medlem som önskar utträda ur vattenrådet ska anmäla detta till skriftligt till vattenrådet. 
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2.2 Övriga aktörer 
Vattenrådet kan adjungera lämpliga experter vid behov, till exempel från myndigheter, 
högskolor och intresseföreningar. Samarbete sker i nuläget med Lyckebyåns 
vattenförbund/vattenråd.  
 

3.1 Organisationsbeskrivning 
3.1.1 Förankringsprocessen/deltagare  
HS tog en inledande kontakt under våren 2009 med kommunerna för att få mandat att bilda 
vattenrådet. Förberedande möte hölls på Kalmar kommun där följande instanser var 
närvarande: Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar kommun, Nybro kommun, 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge. Vidare skickades en förfrågan till 
Kalmar kommun och till Nybro kommun om mandat till att bilda vattenråd. Positivt svar 
erhölls från de båda kommunerna.  
 
Förmöte hölls i Nybro 30 mars 2010 där man beslutade att man skulle bilda Ljungbyåns 
vattenråd. Man enades om att ha en organisation med representanter från olika näringar och 
en styrelse.  
 
Stormöte med annonsering på kommunernas hemsidor, tidningar mm hölls i Nybro 7 juni 
2010 där HS presenterade en modell för geografisk indelning och arbetsområden. En 
interimsstyrelse med bred representation togs fram och som träffades direkt efter mötet.  
 
Deltagarlistor från de olika mötena biläggs verksamhetsbeskrivningen.  
 
Den tillsatta interimsstyrelsen hade möte på HS den 16 september 2010 där det beslutades om 
att förslag på stadgar och handlingsplan/verksamhetsbeskrivning ska tas fram. På detta möte 
redogjorde Kalmar kommun för de planer att samordna driften av flera vattenråd i Kalmar län. 
Detta var mötet positiv till.  
 
3.1.2 Organisationens arbetssätt och modell 
En interimsstyrelse är framtagen med representanter från olika näringar/intressen. Vattenrådet 
ska vara en ideell förening. Interimsstyrelsen kommer att inleda arbetet med vattenrådet. 
Interimsstyrelsen kommer att ombildas till en ordinarie styrelse vid kommande årsmöte.  
 
Då kommunerna har planer på en gemensam drift av flera vattenråd finns i dagsläget inget 
beslut på hur själva driften ska genomföras efter bildandet. Detta får bli en fråga som beslutas 
på årsmötet. Hushållningssällskapet kan vara ett alternativ. Nedan kallas den/de som kommer 
att driva och administrera vattenrådet för ”resursen”.  
 
Strävan är att resursen kommer att vara administrativt center för vattenrådet och sköta 
administrationen som konsult där sekreterarpost ingår. Resursen ska vara sammankallande till 
möten och kontaktperson för vattenrådet. Arbetet från resursens sida utförs på konsultbasis 
eller av anställd vid någon av kommunerna. Detta arbete är dock helt beroende av det 
driftbidrag som kan utgå för att samordna vattenråden. Övriga bidrag för 
informationsaktiviteter, åtgärder mm kan komma att sökas från olika EU-medel samt 
kommuner.  
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Vattenrådet kommer att anordna två olika sorts möten; dels vattenrådsmöten (styrelsemöten, 
medlemsmöten) och dels stormöten med allmän inbjudan. Vattenrådsmöten ska avslutas med 
att tidpunkt för nytt möte bestäms.  
 
Beslut i vattenrådet ska tas genom diskussion och bygger på samförstånd.   
 
Vid meningsskiljaktigheter kan vattenrådet lämna flera olika motiverade åsikter/förslag. 
 

4.1 Handlingsplan 
Vattenrådet ska  
 
Arbeta för att sprida information och vara en källa till information för dem som berörs av 
vattenfrågor i avrinningsområdet.  
 
Identifiera och sammanställa lokal kunskap och synpunkter från vattenrådets 
deltagare och övriga som berörs inom vattenrådsområdet, samt i möjligaste mån sträva efter 
enhetliga ställningstaganden.  
 
Föra en dialog med vattenmyndigheten och länsstyrelsernas beredningssekretariat, 
t ex om prioriteringar av åtgärder och samhällsnytta.  
 
Vara remissinstans och delta i samråd kring de produkter som tas fram i 
förvaltningscykeln, t ex åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 
miljöövervakningsprogram och andra väsentliga frågor.  
 
Detta kan till exempel innebära följande konkreta uppgifter: 

• Delta i Vattenmyndighetens och Länsstyrelsernas samrådande möten, 
informationsträffar och liknande.  

• Ta fram informationsmaterial och ordna möten för vattenrådets medlemmar och andra 
berörda. Genomföra vattendragsvandringar i fält.  

• Samverka med andra organisationer och vattenvårdsförbund/vattenråd.  
 
Vattenrådet prioriterar följande uppgifter och områden: 

• Att vattenrådet blir formellt godkänt. 
• Att skapa ett nätverk för vattenfrågor.  
• Att få en samlad bild av vattenrådsområdets problem och källfördelningen för dessa. 

Ta ett helhetsgrepp om hela avrinningsområdet. Sammanställa detta på ett 
lättillgängligt sätt.  

• Informera om vattnets värde för markägare. Bygga på och vidare utveckla ett lokalt 
intresse för vattenfrågor.  

• Skapa en hemsida för vattenrådet på webbportalen Sveriges vattenorganisationer. 
• Bilda arbetsgrupper och initiera diskussioner om åtgärder som bör genomföras. Detta 

kan ske inom olika sektorer t.ex. jordbruk, skogsbruk, industri och fiske, eller utgå 
från geografiska områden. 

• Arbeta för att minska övergödning, utsläpp av miljögifter och negativ fysisk påverkan 
på vattnen och dess omgivning. Arbeta för att utveckla den biologiska mångfalden och 



 6 

att vattenmiljöerna ska bli mer robusta. Detta kan komma att ske genom rådgivning, 
utbildning, sammanställning av information, faktiska åtgärder, initiering av projekt 
mm. 

 
Ljungbyåns vattenråd ska ha som mål att jobba utifrån ett underifrånperspektiv.  
 

5.1 Finansiering 
Omfattningen på vattenrådets aktiviteter och dess möjligheter att delta i vattenförvaltningen 
beror delvis på möjligheterna att söka statliga bidrag.  
 
Vattenmyndigheterna har som målsättning att kunna lämna årliga driftsbidrag till vattenråden. 
 
Vattenrådet avser att söka om bidrag för driften av detsamma.  

6.1 Administrativa uppgifter  

2011-06-23 
Vattenrådets adress 
Kalmar Kommun 
Box 611 
391 26 Kalmar 
 
Kontaktpersoner 
Sekretariat: Kalmar kommun 
Pernilla Landin 
Samordnare vattenrådet Snärjebäcken-Törnebybäcken 
Ljungbyåns vattenråd 
Hagbyåns och Halltorpåns vattenråd 
Telefon:070-6962673 
E-post: pernilla.landin@kalmar.se 
 
E-postadresser 
Se ovan och nedan 
 
Hemsida  
Kommer att skapas 
 
Vattenrådets styrelse 
Lars Elfverson, LRF 
lars.elfverson@telia.com 
Bo Nyman, Södra  
nyman.bo@telia.com 
Håkan Abrahamsson, markägare 
hakan.abrahamsson@zeta.telenordia.se 
Anders Karlsson, Fisketurism  
anders.karlsson@orrefors.se 
Mats Larsson, Nybro kommun  
orsjo@telia.com 
Kerstin Ahlberg, Kalmar kommun  

mailto:pernilla.landin@kalmar.se
mailto:lars.elfverson@telia.com
mailto:nyman.bo@telia.com
mailto:hakan.abrahamsson@zeta.telenordia.se
mailto:anders.karlsson@orrefors.se
mailto:orsjo@telia.com
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Kerstin.ahlberg@kalmar.se 
Hans Nilsson, Flygsfors samhällsförening  
hansnilssoniflygsfors@gmail.com 
Ann-Marie Petersson, Södermöre pastorat  
ann-marie.petersson@telia.com 
 
Ersättare 
Mats Olsson, LRF 
mats.olsson@hs.lrf.se 
Leif Hjärtstrand, Nybro kommun 
leif.hjartstrand@nybro.se 
Cathrine Johansson, LRF 
cathrinej@ltkalmar.se 
- Kalmar kommun 
Majvor Olsson - Södemöre pastorat 
 
Vattenrådets upplösande 
Upplösande av vattenrådet kan endast fattas vid årsmöte.  
 

7.1 Stadgar  
 
2011-05-11 
 
Stadgar För Ljungbyåns vattenråd 
 
§ 1 Föreningens namn är Ljungbyåns vattenråd 
 
§ 2 Föreningens geografiska verksamhetsområde 
Verksamhetsgeografiska området utgörs av Ljungbyåns avrinningsområde samt 
kustområdet Hossmoviken.    
 
§ 3 Föreningsform 
Föreningen är en ideell förening. 
 
§ 4 Vattenrådets syfte 
Vattenrådets syfte är att främja en god vattenhushållning, god vattenkvalitet och 
långsiktig biologisk mångfald genom aktivt deltagande och samarbete bland alla berörda 
aktörer/intressen.  
 
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 
Verksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december. 
 
§ 6 Medlemskap 
I vattenrådet ska det finnas representanter från privata, offentliga och ideella sektorn. 
Som medlem kan antas kommuner, företag, organisationer/föreningar och enskilda inom 
föreningens verksamhetsområde som är beredda att följa föreningens stadgar och bidra 
till förverkligande av föreningens ändamål. Medlem i vattenrådet blir man efter 
intresseanmälan till vattenrådets styrelse som behandlar och godkänner ansökan. Man 
blir medlem först när man betalt eventuell medlemsavgift som fastställs av årsmötet.  

mailto:Kerstin.ahlberg@kalmar.se
mailto:hansnilssoniflygsfors@gmail.com
mailto:ann-marie.petersson@telia.com
mailto:mats.olsson@hs.lrf.se
mailto:leif.hjartstrand@nybro.se
mailto:cathrinej@ltkalmar.se
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§ 7 Utträde och uteslutning 
Medlem som vill utträda ur vattenrådet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat rådet. En medlem kan uteslutas om denne 
motverkar föreningens syfte. Uteslutning kan endast ske efter majoritetsbeslut vid 
årsmötet. Vid lika rösträkning har ordföranden utslagsröst. 
 
§ 8 Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för vattenrådets medlemsmatrikel, bidragsansökningar, beslut 
som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen skall bestå av 5-10 ledamöter 
samt 0-10 ersättare. Vid årsmöte utses ordförande och styrelseledamöter. Styrelsen 
utser inom sig vice ordförande, styrelsen utser kassör, sekreterare och arbetsgrupper. 
Styrelsen bör så långt som möjligt avspegla olika medlemsgrupper/intressen.  
Styrelsen beslutför då minst hälften av antalet valda ledamöter är närvarande och vid 
möten ska protokoll föras.  
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av vattenrådets räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två 
revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara 
medlem i vattenrådet 
 
§ 10 Valberedning 
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet utse 
en valberedning. Valberedningen utgörs av 3 till 5 personer. 
 
§ 11 Ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och 
plats. För att årsmötet skall anses vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar 
meddelas minst 14 dagar i förväg. 
 
Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande och sekreterare. 
3. Mötets behörighet 
4. Val av två personer att justera protokollet 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Ekonomisk berättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Ansvarsfrihet 
9. Val av styrelse 

a. Antal styrelseledamöter 
b. Val av ledamöter 

10. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.  
11. Val av revisorer 
12. Valberedning 

a. Val av antal ledamöter 
b. Val av ledamöter 
c. Val av sammankallande i valberedningen  

13. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 
14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 
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§ 12 Extra årsmöte 
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen 
begär detta, skall styrelsen inom 28 dagar kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra 
årsmöte kan den som krävt detta sköta kallelsen. För att vara behörigt måste 
föreningens medlemmar meddelas minst 14 dagar i förväg. På extra årsmöte kan bara 
de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. 
 
§ 13 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den/de styrelsen utser. 
 
§ 14 Rösträtt 
Rösträtt tillkommer närvarande medlem som erlagt eventuell medlemsavgift. På 
styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.  
 
15 Röstetal 
En röst per medlem. 
 
§ 16 Stadgeändring 
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas 
med minst två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget 
delges medlemmarna i kallelsen till mötet.  
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) 
och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, 
varav minst ett måste vara ordinarie. 
 
§ 17 Upplösning 
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning 
skall behandlas måste framgå i kallelsen. Vid upplösning skall föreningens skulder 
betalas. 
Därefter skall föreningens tillgångar om möjligt gå till något vattenvårdsprojekt. Hur detta 
skall ske beslutas på det sista årsmötet. 
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