Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd
den 11 mars 2021 via Teams
Närvarande: Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.)
Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun
Kajsa Elmdahl, Bollebygds kommun
Bengt Johansson (M), Härryda kommun
Emma Nevander, Härryda kommun
Gun Kristiansson (S), Mölndals stad
Elisabet Rex, Mölndals stad
Ann Rane, Mölndals stad
Emma Pettersson Dolderer (C), Göteborgs stad
Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg
Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen i Göteborg
Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby
Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd
Niklas Wengström, Sportfiskarna
Lilian Samuelsson, LRF
Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda
Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG)
Ragnar Lagergren, Kontaktperson Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr
1.

Förra mötets anteckningar

Anteckningarna godkändes och läggs till handlingarna.
2.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
3.

Meddelanden
• Monica hälsade Kajsa Elmdahl från Bollebygd välkommen som ny representant i
vattenrådet. Kajsa presenterade sig kort och lyssnar mest av på detta mötet.

4.

Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter
om vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör
Mölndalsåns ARO (Stående punkt)
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Härryda
Bengt informerade om att han valts till ordf i det nya VA-bolaget ”Härryda Vatten
och Avfall AB”. Hela projektet med nytt vattenverk i Hindås och överföringsledningar
till Landvetter beräknas vara klart sommaren 2023.
Emma informerade om att Härryda tar fram förslag till ny ÖP med tillhörande
Naturvårdsplan som beräknas komma ut på remiss i april/maj.
Mölndal
Ann rapporterade om att:
Aktuella arbeten i ån kopplat till Forsåker är att ombyggnadsarbete med årännan
påbörjas nu i april.
Arbeten i Mölndalsån vid utloppet från Stensjön. Nu inleds anläggningsarbete av
hävertledningen. Inlopps- och utloppskonstruktionerna är i princip klara. Dessa
arbeten sker i vår.
Muddringsarbeten i Ståloppet inleds i maj och kommer pågå till augusti/september.
Därefter kommer arbete göras med bron vid utloppet Rådasjön.
Projektering av åtgärder vid Stensjö dämme inleds i vår.
Arbetar med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Kålleredsbäcken gällande
fysisk påverkan och övergödning
Elisabet informerade om att Mölndals stad har återkommande möten med
Trafikverket och Västfastigheter ang järnvägsplan för uppställningsspåret och plan
för tågdepå.
Gun informerade om att utställning av förslag till Översiktsplan (ÖP) för Mölndal
planeras till sommaren.
Göteborg
Emma informerade om att Göteborgs Miljö- och klimatprogram kommer till KF inom
kort.
Josefine meddelade att Göteborgs ”Åtgärdsplan för god vattenstatus” kommer på
samråd till vattenrådet i maj.
Inger nämnde att det är mycket arbete som inte kan göras på distans inom staden, t
ex åtgärda vattenläckor.
Mölndals kvarnby
Leif Henrik informerade om att han rapporterat till Mölndals Kvarnbys Bystämma vad
som hänt under 2020 (Rapporten skickas ut till vattenrådet.
Arkivet flyttat från Forsåker till Mölndals stad och har digitaliserats så det är lätt att
hitta i.
Thomas Ericsson (tidigare Byålderman) håller i åtgärdsarbetet för Nedsjö dämme.
Finns redan nu pengar att söka inom den nationella planen för vattenkraften (NAP)
trots att prövning inte är aktuellt förrän 2024
LRF
Inget nytt
Södra
Fortsätter arbeta på för att miljöanpassa skogsbruket
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Naturskyddsföreningen
Inget nytt
Peter Nolbrant
Tipsade om utbildning för lärare med tema vatten inom projektet ”Vattnet i skolan”
som Lygnerns vattenråd driver.
Länsstyrelsen
Ragnar meddelade att järnvägsplanen Göteborg-Borås berör en del
vattenförekomster i Mölndalsån och Kålleredsbäcken. Blir svårt att genomföra utan
att försämra status och kan få undantag från MKN.
Bollebygd
Inget nytt
Mölndalsåns fiskeråd
Meddelade att Fiskevårdsföreningen har yttrat sig gällande ärende om
markavvattning i Björröd. Ärendet kom även till vattenrådet men hanns inte med.
Sportfiskarna
Inget nytt
5.

Vattenmyndighetens samråd, genomgång av inkomna synpunkter

Sammanställningen av inkomna synpunkter gicks igenom punkt för punkt.
Monica justerar utifrån diskussionerna och skickar inför nästa möte den 13 april ut
förslag till yttrande.
6.

Vattenrådets finansiering

Ett förslag till brev gällande finansiering av vattenrådet från kommunerna var utsänt
innan mötet, detta godkändes av vattenrådet.
Till brevet biläggs vattenrådets nu gällande arbetsordning samt foldern om vattenrådet.
Då några kontaktuppgifter och länkar i foldern var inaktuella bad Monica efter mötet
Peter Nolbrant att uppdatera foldern, detta är nu ordnat.
Brevet sänds till respektive kommuns kommunstyrelse
För Göteborg ska kopia även sändas till Miljö- och klimatnämnden.
För Bollebygd ska kopia även sändas till Samhällsbyggnadsnämnden
Påpekades att det är bråttom då kommunerna arbetar för fullt med budgeten för 2022.
Brevet sändes till kommunerna via e-post den 16 mars.
7.

Rapportering vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist?
o

Skyltprojekt (Michael, Emma, Elisabet, Josefine (Göteborg) & Monica).
Viktigt att förankra platser för skyltar och vilka skyltar som ska sitta var med
respektive kommun. Arbetsgruppen har bokat in möte den 12 april.
Emma har begärt in en offert för tryckning av skyltarna. Kostnad för tryck och
uppsättning av skyltar som inte täcks in av bidraget från Water CoG (49 000 kr)
fördelas på respektive skylt och betalas av kommunen där skylten ska sitta.
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o

Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas).
Svårt få till möten nu p g a Corona. Var och en av de som är ansvariga för att
boka in möten får bevaka när det åter kan bli aktuellt.
Presentationen ska justeras något så att det finns med info om Skyltprojektet.
Monica ber att få presentationen av Michael när detta är klart.
Dessa har ansvar för att boka in möten med kommunernas politiker under 2020:
Härryda

Emma Nevander

Lerum

Gunilla Rådman

Mölndal

Anders Enelund

Bollebygd

Sassi Wemmer (Hade bokat in för digitalt möte till våren, ombeds
flytta det till hösten)

Kan vara svårt att få tillträde i KS eller KF i Göteborg, bra om Emma Dolderer
kan lyfta frågan där.
o

Möten med tjänstepersoner (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda).
Samma som ovan men med mer fokus på att MKN inte får överskridas och vad
som kan riskera att det sker.
Avvaktar med att boka in träffas med kommunernas tjänstepersoner tills efter vi
har träffat politikerna.

8.

Övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 inkl. idébank för framtiden.
•

Planerade
-

Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en
lokal för möte i närheten. När det går att genomföra hänger på Coronaläget.

-

Besök vid Stensjö dämme våren 2021, kan kanske kombineras med besöket
vid Forsåker och vattenrådsmöte på Mölndals museum. Beror på
Coronaläget.

-

Vandring längs Mölndalsån nära GR våren 2021, kan om möjligt (Corona)
kombineras med möte på GR

-

Inventering av vandringshinder
Sportfiskarna har skickat in ansökan om bidrag både via Fiskevårdsmedel
och LOVA. Har inte fått besked ännu.
Bollebygd, Härryda och Mölndal bidrar med 10 000 kr vardera till projektet.

-

Bottenfauna bör inventeras vid Gårda
Göta älvs vattenvårdsförbund planerar en bottenfaunaundersökning 2022
med en punkt nedströms Gårda dämme.
Om intresse och finansiering finns kan vattenrådet bekosta utökade
provtagningar uppströms denna punkt och i fiskvägen. Får diskuteras vidare
om vattenrådet är intresserade av detta och hur det i så fall ska finansieras.
(Kostnad 2017 när undersökning utfördes senast var 10 400 kr/lokal)
Michael åtar sig att ta fram förslag till ytterligare provtagningslokaler som
skulle kunna vara intressanta för vattenrådet att komplettera med.

-

Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna, t ex genom att svara på
kommunernas ÖP.
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Härryda arbetar med ny ÖP som kommer ut på samråd i vår och Mölndals
ÖP ställs ut till sommaren.
Viktigt diskutera vidare hur vattenrådet ser på utvecklingen inom avrinningsområdet.
Bra om man sprider foldern ”Ta hjälp av ett vattenråd” som tagits fram inom Water CoG.
Bra om man kan nyttja kommunikationskanalerna hos kommunerna och andra
organisationer.
9.

Water Co Governance – Uppföljning och tillvaratagande av erfarenheter och
processer i Water CoG-projekt.

Peter informerade om att man inom Water CoG-projektet planerar för ett Klimatkafé i
Göteborg den 7-11 juni (World Ocean Day ligger, den 8 juni). Vattenmyndigheten
planerar för detta ihop med representanter från Holland. Man vill gärna ha med
Mölndalsåns vattenråd t ex med en Vattendragsvandring. Vattenrådet är positivt till detta
och har utsett Michael och Monica att delta i planeringen.
Gå gärna in och titta på de ”Verktyg för lokal samverkan om vatten” som tagits fram
inom Interreg-projektet Water Co Governance:
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationelltsamarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokalvattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
10. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se
Inga synpunkter eller förslag till ny information att lägga upp på hemsidan.
-

Monica uppmanar att komma in med synpunkter och förslag till ny information att
lägga upp på hemsidan, går bra att göra även mellan mötena om man kommer på
något.

11. Övriga frågor
•

Leif-Henrik tipsade om att man via www.mölndalsån.se kan se pågående
tappning vid de olika dämmena i Mölndalsån.
Systemet ”Waterflow” måste bytas ut till hög kostnad då det baseras på
Microsoft Silverlight (ett tilläggsprogram till webbläsare för visning av
interaktiva webbapplikationer samt mediefiler) och Microsoft slutar supporta det
till hösten.

•

Inger tipsade om material kring hushållning av vatten som Svenskt vatten tagit
fram, Hållbar vattenanvändning - Svenskt Vatten. Är utsänt till vattenrådet

•

Ann skickade efter mötet en länk till Monica gällande ett webbsänt seminarium på
temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars, Vattnets värde för ett Sverige i
förändring - Svenskt Vatten. Den är utsänd till vattenrådet

12. Nästa möte
Nästa möte blir den 13 april 2021 kl 13:30 via Teams.

/Monica Dahlberg, sekr.
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