
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 2 mars 2018 på GR 
 

Närvarande:  Ove Dröscher, Mölndals stad, ordf. 

Marcus Claesson, Mölndals stad 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Mikael Lund, Mölndals stad 

Anders Bruce, Härryda kommun 

Stig Samuelsson, Södra skogsägarna 

Bengt Johansson, Härryda kommun, v. ordf. 

Rutger Fridholm, Lerums kommun 

Anders Olsson, LRF 

Leif Lithander, Naturskyddsföreningen Mölndal 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

1. Förra mötets protokoll 

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

2. Meddelanden 

 Rapport från möte för pilotvattenråden inom Water Co G i Varberg den 1 mars.  

Ove, Leif och Michael var där. Peter Nolbrant häll en dragning om vattenrådets 

planer. Flera workshops om projekten. Tydligt att flera har svårt att hinna med. 

Också svårt att få en bra kontakt med allmänheten om vattenfrågorna. Att få ut 

information till skolor som kan användas i undervisningen vore bra. Fler andra 

vattenråd önskar också att de hade en presentation och broschyr liknande den vi 

tagit fram för att kunna informera om sina vatten och vattenrådens verksamhet. 

 Vattenrådens dag hålls på Scandic Opalen i Göteborg den 21 mars 

 Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) vill att GR tar över administrationen, nu finns de 

i Uddevalla. 

 Vattenmyndighetens beredningssekretariat på Länsstyrelsen arbetar med att 

uppdatera påverkanskällor. Efter sommaren skall vattenförekomsterna statusklassas. 

Viktigt att de får in data fr t ex kommunerna som inte är inrapporterat till datavärd 
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 Fråga till Ragnar fr Anders Olsson om vad Lst kan göra om regleringsstrategin för 

Mölndalsån inte följs? 

Så länge som man inte överskrider vattendomen kan man inte göra något då det är 

den som gäller juridiskt.  

3. Samråd Vattenmyndigheten 2017-11-01—2018-04-30 

Mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018 pågår samråd om två separata delar 

inom vattenförvaltningen som Vattenmyndigheten går ut med.  

 

Mer info kommer på ett samrådsmöte som anordnas i Göteborg den 20 mars. 

 

Del 1. Åtgärdsprogram 2018-2021 och revidering av Miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsprogram för nya ämnen 

Svar kan lämnas direkt via VISS för respektive vattenförekomst. 

Del 2. Arbetsprogram med tidtabell inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga 

frågor 

Fokus för Mölndalsåns vattenråd blir att svara på del 2.  

 

Synpunkter som var och en i vattenrådet vill få med skickas till Monica med svar till alla i 

vattenrådet senast den 23 mars. Monica sammanställer dessa och skickar till 

vattenrådet. På mötet den 20 april får vi sedan noga gå igenom vad av detta som skall 

ingå i vattenrådets yttrande. 

4. Water CoG – Rapport från de fem arbetsgrupperna om hur långt de kommit 

i sitt arbete 

Grupp 1 - Kartlägger vilka nyckelpersoner-/funktioner som skall nås: 

Marcus, Stig, Emma och Maria - Arbetar på med en sammanställning av viktiga 

personer/funktioner som vattenrådet bör kontakta. Var inte klar till mötet. 

 

Grupp 2 - Vad kan vi erbjuda? Aktiviteter. Vad ska vi göra? Vem ska göra?: 

Bengt, Michael, Gunilla och Niklas har som förslag att: 

Distribution av broschyren via alla tänkbara kanaler viktig. 

Kommundialog och kommundelsinformation 

Vattendragsvandringar 

Vandringar i svämplanen 

Krav på kommunerna att ha digital anslagstavla 

 

Grupp 3 - Kartlägga medlemmarnas egna arbete och projekt kopplat till vatten: 

Kerstin, Rutger och Anders Olsson - Har skickat ut en enkät som vattenrådets 

representanter skall svara på alt.  

Kerstins sammanställning i Excel bifogas med anteckningarna 

 

Grupp 4 - Kompetenskartläggning, kompetensbehov. Förslag till kompetensutveckling: 

Inger, Michael och Anders Bruce - Har listat olika kompetenser inom vattenrådet (bifogas 

anteckningarna) 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/kalender/2018/sidor/samradsmote-180320.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/publikationer/Pages/mkn-och-ap-nya-amnen.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/publikationer/Pages/mkn-och-ap-nya-amnen.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx
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Grupp 5 - Utveckling av det interna arbetet. Behov av arbetsformer, kommunikation, 

organisation, arbetsflöden, sammansättning m.m: 

Ove, Douglas och Jack - Svårt att komma vidare då de är så få i gruppen. 

Avvaktar vad som kommer från de övriga grupperna. Blir mer ett förslag till åtgärdsplan 

utifrån vad övriga grupper kommer fram till  

 Även att visa på svårigheter är ett resultat i projektet 

 Man bör fråga sig varför medlemsorganisationerna utsett representanter som inte 

engagerar sig i vattenrådet alt. inte ger representanterna utrymme att arbeta för 

vattenrådet. Viktigt att koppla till ett tydligt uppdrag i vattenrådet! 

 Vattenrådets finansiering bör diskuteras 

5. Water CoG – Diskussion kring hur vi ska gå vidare utifrån vad AG kommit 

fram till 

Kan konstatera att det är flera av de som utsetts som representanter i vattenårdet inte 

deltar. Helst Bollebygd har uteblivit sedan Ulla slutade. Har haft vakanser i personalen. 

Monica Sammanställer hur deltagandet har varit fr resp. kommun/organisation 2016 och 

2017 (Bifogas med anteckningarna). 

 

Förlag om att lägga möte till hösten i Bollebygd med presentation av vattenrådet  

(Ove och Monica) och vattendragsvandring vid någon lämplig plats. Bengt och Anders 

tillsammans med Peter fick i uppdrag att till nästa möte kontakta Bollebygd ang detta. 

 

Vi bör förlägga möten med vattenrådet ute i kommunerna och där få rapport fr 

kommunerna om vad de har för planer och åtgärder på gång som rör Mölndalsåns 

avrinningsområde. Marcus erbjöd sig att ordna ett första möte i Mölndal den 20 april.  

 

Ove och Marcus kommer att göra en dragning för KF i Mölndal i mars. 

6. Water CoG – Diskussion om lämpliga indikatorer inom projektet 

Ove, Peter och Monica träffades i början av året för att ta fram förslag till indikatorer. 

Förslagen presenterades för vattenrådet och fick godkänt. 

7. Övriga frågor 

 Vattenskyddsområde för Rådasjön kommer på samråd till våren. 

8. Nästa möte 

Nästa möte hålls fredagen den 20 april 2018 kl. 13:00-15:30  

i Mölndals Stadshus  

 

 

 

Ove Dröscher, ordf.      

        /Monica Dahlberg, sekr. 


