Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd
den 29 mars 2019 på GR
Närvarande: Göran Eriksson (C), Bollebygds kommun
Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun
Bengt Johansson (M), Härryda kommun
Emma Nevander, Härryda kommun
Erik Lagerström (L), Härryda kommun
Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg
Robert Blomberg (C), Lerums kommun
Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby
Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd
Matilda Åkervall, Sportfiskarna
Stig Samuelsson, Södra skogsägarna
Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda
Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG)
Madeleine Prutzer, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG)
Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr
1.

Förra mötets anteckningar

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna.
2.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
3.

Val av ordförande och vice ordförande för Mölndalsåns vattenråd

Då inga förslag var framtagna till mötet ajourneras frågan till nästa möte.
Till valberedning utsågs Bengt Johansson och Torbjörn Löfgren. De tar till nästa möte
fram ett förslag till ordförande och vice ordförande för vattenrådet.
4.

Meddelanden
•

Monica informerade om att det nu finns politikerrepresentanter från samtliga
kommuner i vattenrådet. Det som saknas är en ersättare för Bollebygds
tjänsteperson. En presentationsrunda gjordes med de som var närvarande.

•

Yttrande från vattenrådet om Bergtäkt i Härryda, DP för vattenverket i Hindås
samt DP för Bråta 2:139 i Härryda är inskickade och finns att läsa via
vattenrådets hemsida.

MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD

•

Meddelades att kontaktnumret på hemsidan www.mölndalsån.se till Frank
Jantzén på Park- och naturförvaltningen i Göteborg är felaktigt

5.

Water Co Governance – delprojekt/aktiviteter
-

Rapportering från arbetsgrupper för delprojekt
o

Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda)
Inget förslag finns framme ännu, arbetar vidare till nästa möte

o

Möten med tjänstepersoner i kommunerna (Michael, Emma, Torbjörn, Stig &
Niklas/Matilda)
Inget förslag finns framme ännu, arbetar vidare till nästa möte

o

Skyltprojekt (Emma, Elisabet & Michael)
Kan finnas pengar till skyltar då det finns medel kvar från Water CoG.
Osäkert ännu hur mycket varje vattenråd kan få och hur de kan betalas ut.
Gruppen inkommer med projektplan inkl budget till Peter Nolbrant senast 15
april.

o

Mobil skärmutställning (Emma, Elisabet & Michael)
Tog fram en poster till vattenrådens dag. En Roll-up skulle kunna vara en
del av info vid vattendragsvandring i Göteborg vid Västerhavsveckan (se
nedan), finns då pengar att söka via VGR senast 1 april.

o

Vatten i skolan/Skolbäck. Hans Lindqwist som är ungdomsansvarig på
Sportfiskarna kan tänka sig att hålla i detta. Kan finnas pengar att söka för
nedlagd tid från de överblivna medlen från Water CoG.

Beslutades att samtliga grupper bokar in mötestider så att man hinner träffas
innan vattenrådets nästa möte.
-

Andra uppdrag
o

Utbildning för vattenrådet (även de för Göta älvs, Säveåns och
Bohuskustens) om Vattendirektivet (Monica / Ragnar).
Ragnar hör med sina kollegor på Lst och bokar lokal där i september.

o

Vattendragsvandring längs Nolån i Bollebygd (Peter & Isabell)
Finns inte längre möjlighet att söka LONA-pengar. Tittar på hur detta ska
kunna genomföras.

o

Leif-Henrik föreslog att vattenrådet vid något tillfälle under året besöker de
dämmen som finns inom ARO.

-

Aktiviteter i samband med Water CoG-projektmöte i Göteborg 9-11 april
Studiebesök 9 april, de som vill komma anmäler sig till Peter:
- Lunch på Gunnebo slott
- Guidad vandring längs Mölndalsån till Mölndals kvarnby (Leif Lithander)
- Fika med presentation av Mölndalsån och Mölndal på Mölndals museum
- Information om Forsåker-projektet (Stefan Gustafsson, Mölndals stad)
- Buss till Liseberg
- Paddan-tur från Liseberg till Lejontrappan
- Middag på Fiskekrogen.

-

Övrigt Water CoG
o

Peter informerade om Water CoG på Vattenrådens dag den 15/3.
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6.

Vattendragsvandring vid Västerhavsveckan, ansökan senast 1 april till
Västra Götalandsregionen (VGR)

Finns medel att söka för aktiviteter vid Västerhavsveckan (3-11/8) via VGR. Ansökan ska
då vara inne senast 1 april. Föreslogs att anordna en vattendragsvandring för
allmänheten längs Mölndalsån inne i Göteborg. Michael, (ev Leif) och Matilda kan hålla i
detta. De tar tillsammans med Peter fram en ansökan.
7.

Ny hemsida för vattenrådet då www.vattenorganisationer.se upphör vid
årsskiftet

På Vattenrådens dag informerade Vattenmyndigheten om att de under 2018 startade
arbetet med ny webb för vattenorganisationerna. Detta arbete har nu avbrutits då
dagens lösning inte uppfyller lagkraven i GDPR (dataskyddsförordningen). Den befintliga
webbplatsen www.vattenorganisationer.se kommer att finnas kvar till 31 december 2019
och Vattenmyndigheterna kommer därefter inte längre att tillhandahålla denna tjänst för
landets vattenorganisationer. Fram till dess att webbplatsen upphör kvarstår support som
vanligt för de organisationer som idag har en hemsida där.
Vattenråden uppmanas istället att skaffa egna hemsidor som Vattenmyndigheten kan
länka till.
Monica har frågat Vattenmyndigheten om vattenråden kan söka särskilda medel för detta
då det medför en merkostnad man inte räknat med. Hon har dock inte fått svar ang
detta ännu. Kan vi inte få extra bidrag från vattenmyndigheten behöver vi diskutera hur
detta skall lösas på annat sätt.
8.

Rapportering av vattenrådets verksamhet 2018 till vattenmyndigheten

Monica hade inför mötet sammanställt vattenrådets verksamhet 2018 i den rapportmall
Vattenmyndigheten levererat. Vattenrådet hade inga synpunkter på sammanställningen.
Den skall skickas till Vattenmyndigheten senast den 15 april.
9.

Planerade aktiviteter 2019 inkl ansökan om bidrag från
Vattenmyndigheten

I samband med att ovanstående rapport för 2018 skickas till Vattenmyndigheten ska
också bidrag sökas för 2019.
Planerade aktiviteter inom Water CoG (se ovan) ska genomföras om finansiering kan
lösas.
Fler studiebesök för vattenrådet, t ex vid dämmen.
Ny hemsida behöver tas fram
10.

Övriga frågor

Föreslogs att vattenrådets arbetsordning skrivs om så att det framgår att vattenrådets
ordförande även kan vara en representant för någon av organisationerna och inte bara
från kommunerna som idag. Monica tar fram ett förslag till ny formulering till nästa
möte.
11.

Nästa möte

Nästa möte för vattenrådet hålls på GR den 3 maj 2019 kl 9-12
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Utvärdering av Water Co Governance
Peter genomförde en frågestund med de i vattenrådet som deltagit i projektet
Water Co Governance. Denna utvärdering sammanställs sedan av Havs- och
vattenmyndigheten (HaV).

/Monica Dahlberg, sekr.
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