
 

 
MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Anders Personsgatan 8 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad 

Göteborg 6 maj 2020 

Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse kallas Mölndalsåns vattenråd till möte. 

 

Tid: Onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 13:00-16:00  

Plats: Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg, Lokal 8:an (plats för  

          12 Corona-säkert) eller via Skype (länk nedan) 

............................................................................................................................ 

Anslut till Skype-mötet  Anslutningsproblem? Prova Skype Web App  

Anslut via telefon: +46 8 505 252 19, Konferens-ID: 378841427 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Meddelanden.  

4. Information om Göteborgs arbete med åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg 

samt lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Mölndalsåns – Josefine Evertsson, 

Miljöförvaltningen Göteborgs stad 

5. Presentation av handläggarstöd gällande MKN för miljöfarlig verksamhet som tagits 

fram av Miljösamverkan Sverige – Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra 

Götalands län 

6. 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) 

7. Principiell diskussion kring hur vi hanterar yttranden från vattenrådet. 

8. Yttrande: Samgräv Recycling AB – Ansökan om tillstånd för inert deponi i Brattås 

(Handlingar bifogas, väntar på besked från Lst ang möjlighet för vattenrådet att 

yttra sig med förlängning till 31/8) 

9. Yttrande: Skanska Industrial Solutions AB – Ansökan om tillstånd för 

täktverksamhet m.m. på fastigheterna Bugärde 1:2, Fäxhult 1:2 och Lillhult 1:2 i 

Härryda kommun (Handling bifogas, svar senast vid huvudförhandling och syn som 

planeras i oktober 2020) 

 

https://meet.lync.com/goteborgsregionen.se/monica.dahlberg/ZCZCKT7Q
https://meet.lync.com/goteborgsregionen.se/monica.dahlberg/ZCZCKT7Q?sl=1
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10. Rapportering från vattenrådets olika pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

- Vattendragsvandring under Västerhavsveckan (Michael) 

- Politikerutbildning, PPT 

- Möten med ledande tjänstepersoner i kommunerna, PPT 

- Skyltprojekt & Mobil skärmutställning/Roll-up 

- Besöka de olika dämmena som finns inom vattensystemet (Leif-Henrik) 

11. Diskussion om övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 inkl. idébank för 

framtiden 

- Genomgång av inkomna förslag (om det inkommit några nya sedan förra mötet) 

- Nya LOVA-medel finns att söka från Länsstyrelsen senast 31/8 (se bifogat mail) – 

Något projekt vattenrådet skulle vilja söka medel för? 

12. Vattenrådets finansiering – Hur går vi vidare? 

(Se anteckningarna från mötet i maj) 

13. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad  

- Synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

14. Water Co Governance – Uppföljning och tillvaratagande av erfarenheter och 

processer i Water CoG-projektet 

 

Frågor att fundera på inför mötet: 

• Vad har varit särskilt bra under åren 2017-2020 i vattenrådets arbete? 

• Särskilda arbetssätt/verktyg och förhållningssätt som varit viktiga? 

• Hur kan ni i vattenrådet permanenta och fortsätta utveckla det som är bra så 

att det blir en långsiktig del i arbetet? 

• Skulle ni vara intresserade av att delta i ett nätverk kring frågor om lokalt 

engagemang och samverkan med deltagare som både arbetar med vatten och 

andra områden som exempelvis landmiljöer, folkhälsa, samhällsplanering, 

demokrati etc? 

15. Övriga frågor  

16. Nästa möte 

 

Frågor man vill ta upp på nästkommande möte meddelas kansliet senast två 

veckor före. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Dahlberg, sekr 

http://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad

