
Kungsbackaåns 
Vattenvårdsförbund 

& Vattenråd 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Kungsbackaåns 
Vattenvårdsförbund och Vattenråd 
fredagen den 19 maj kl. 09.00 – 12.00, 
Lorry, Mölndals kommun 

 
 
 
 
 
Närvarande 
Beslutande:  
Henrik Gradén, ordförande, Kungsbacka kommun 
Ingemar Johansson, Mölndals stad 
Niklas Osvaldsson, Swerock AB 
Jan Karlsson, Marks kommun 
 
Övriga: 
Jessica Selin, Kungsbacka kommun 
Hanna Ångman, Kungsbacka kommun 
Elisabet Porse, LRF Mölndal 
Anders Lund, Kungsbacka kommun 
Ingmar Skarin, Ingsjöarnas och Oxsjöns fiskevårdsområde 
Lars-Eric Bjerke, vattenrådet 
Ann-Christin Rehnberg, vattenrådet 
Sassi Wemmer, Melica 
Lisa Lund, Mölndals stad 
Peter Reneby, Kungsbacka kommun 
Stefan Bydén, Melica 
Rebecca Härd, praktikant Mölndal 
Frida Strand, praktikant Mölndal  
Sara Mälbrink, Härryda kommun 
Steffi Gottschalk, Länsstyrelsen Västra Götaland 
Stefan Gustafsson, Mölndals stad 
Thomas Svensson, Mölndals stad 
Charlotte Bourghardt, Kungsbacka kommun 
Lisa Rex, Mölndals stad 
 

 

 



 
 
 

1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Henrik Gradén hälsar alla välkomna till vattenvårdsförbundet och 
vattenrådets årsmöte och förklarar mötet öppet.  
 
Därefter lämnas ordet vidare till Mölndals stad som gör en presentation av projektet 
Forsåker, vars syfte är att vara ett spännande besöksmål, ge en energigivande miljö 
och binda samman Mölndals stadskärna. I projektet jobbar man med tre miljödomar; 
1. Säkra en stadsmiljö där vattnet blir tillgängligt, 2. Bygga om befintligt kraftverk, 3. 
Öka fallhöjden genom att flytta intaget (14-38 m). Man kommer omvandla de äldre 
byggnaderna och jobba med karaktären för området där förskola, grundskola, 
handel, verksamhet, bostäder, parker och torg kommer växa fram med 
tillgängliggörandet av vattnet som en viktig del. 
 
Henrik tackar för presentationen. 
 
 
2. Val av ordförande för mötet 
 
Henrik Gradén utses till ordförande av mötet. 
 
3. Dagordningens godkännande 
 
Utsänd dagordning godkänns med en förändring av punkt 5, val av justeringsman 
som hädanefter kommer skrivas val av justerare. 
 
4. Val av sekreterare för mötet 

 
Mötet utser Hanna Ångman som sekreterare. 
 
5. Val av justerare 
 
Till justerare väljs Ingmar Skarin och Charlotte Bourghardt av mötet. 
 
6. Verksamhetsberättelse 2016 
 
Verksamhetsberättelse skickades ut i samband med kallelsen. Anders Lund drar den 
i korta drag för mötet. Under 2016 skedde en upphandling för konsult för 
recipientkontrollen. Vi genomförde även ett VÅGA projekt som Enviroplanning hjälpte 
oss med och som också uppmärksammades i tidning. Representanter har deltagit på 
Vattenrådens dag och Kattegatts kustvattenråd. Miljö & Hälsoskydd tar fortsatt hand 
om sekreterarskapet. 
 
Mötet beslutar: 
Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 
7. Bokslut 2016 och ekonomisk rapport 
 



Budgetredovisningen gick ut tillsammans med kallelsen. Jessica Selin drar ekonomin 
kort för mötet, Vi hade underskott 2016 på 25 000 kr vilket beror framförallt på 
provtagning och analys där kostnaden var större 2016 än tidigare. VÅGA projektet 
kostade men där fick vi även in pengar från Länsstyrelsen. En faktura från 2015 
hamnade fel och bortsett från den så hade vi haft plus. 650 632 i kassan 161231. 
  
Mötet beslutar: 
Att lägga bokslut och ekonomisk rapport till handlingarna. 

 
8. Revisionsberättelse 
 
Anders Lund förklarar revisionsberättelsen som gick ut tillsammans med kallelsen. Vi 
går på revisionen som görs i Kungsbacka kommun och som gäller för hela 
kommunen och dess nämnder. Vid denna punkt öppnas diskussion om behov av 
revisor för Kungsbackaåns vattenråd för att få en separat revision. Diskussionen 
läggs till under punkten övrigt. 
 
Mötet beslutar: 
Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 
9. Ansvarsfrihet för verkställande utskottet 
 
Mötet beslutar: 
Att bevilja ansvarsfrihet för verkställande utskott. 
 
10. Vattendragskontrollen 2016, Stefan Bydén, Anders Martinsson, Melica 
 
Stefan Bydén meddelar att han ska pensioneras och Sassi Wemmer kommer kliva in 
istället. Sassi presenterar sig kort för mötet.  
Stefan redovisar för vattenprovtagningen 2016 där han går igenom de olika 
provpunkternas parametrar. Vi har inga direkta sura stötar i vattnet så lika mycket 
kalk behövs eventuellt inte läggas längre. Vi ligger på 850 ton och det är fullt möjligt 
att man går ner ett steg till då det verkar finns en återhämtning från försurningen.  
Provpunkterna i korthet med tyngdpunkt på fosfor: 
P3 är ett relativt opåverkat vattendrag med mycket skog och lite jordbruk. Här är 
fosforhalten låg. 
P4 är samma typ av avrinningsområde med den skillnaden att vi har Landvetter. 
Fosforn ligger lite högre här än P3.  
P5 har låga halter. Punkten ligger vid Västra Ingsjön som är som en stor fosforfälla. 
Cirka 40-50 % av fosforn fastnar där.  
P9 – Lindome. Högre fosforhalt och vi är nere i jordbruket.  
P17 ligger högre i fosfor, men har varit värre.  
P18 är avvecklad nu men rann igenom golfbanan. Provpunkten är ersatt med P16.1, 
Söderå nedre delen. Provpunkten visar höga värden under den sista provtagningen 
men provet togs långt ner så möjligheten finns att provet kan vara missvisande pga 
dagvatten.  
P12 har haft lite mycket fosfor men ligger dessutom bland mycket jordbruk, vilket kan 
förklara mätvärdena.  
P13 vid inloppet till Kungsbacka ligger något för högt.  
P15 ligger också något för högt fast att det inte finns så mycket jordbruk runt denna 
punkt.  



P13.1 låg lite högre i fosforn än vanligt 2016.  
P16, Söderå bidrar med stor del av fosforn i den nedre delen av ån.  
 
Vattenföringen visar en viss uppgång. Kväve visar en nedåtgående trend sen 
milleniumskiftet. Fosforn har också en nedåtgående trend men i årsskiftet hade vi 
mindre flöden, mindre kväve men ingen förändring i fosfor. 
Elfiske har bedrivits av bland annat Swedavia. Anders Lund skickar ut information om 
detta. Söderå elfiskas i höst av Miljö & Hälsoskydd i kommunens LONA projekt. 
Förslag på fler lokaler som bör elfiskas skickas till Hanna Ångman eller Anders Lund. 
 
Mötet beslutar: 
Att lägga vattendragskontrollen 2016  till handlingarna 

 
11. LOVA-projekt, fältstudier för minskat näringsläckage 
 
LOVA projektet syftar främst till att vara en fördjupad studie av lämpliga lokaler för 
dammar och fosforfällor. Enviroplanning har tagit sig an uppdraget och uppgiften att 
kolla på lokalerna och kontakta fastighetsägare. LOVA projektet förbinder oss inte till 
att utföra åtgärder i detta skedet, utan till att erbjuda rådgivning och binda kontakter 
för en eventuell vidareutveckling av projektet. Projektet pågår i sommar och höst och 
tar del av den färdiga rapporten till höstmötet. 
 
 
12. Översvämningsskydd och scanning av Kungsbackaån 
 
Anders Lund berättar om Kungsbacka kommuns översvämningsskydd. Projektet blev 
något dyrare på grund av förorenat sediment som lokalt fanns i stora mängder. I 
etapp 2 byggs ännu ett skydd som ska vara färdigställt 2020 med en inledande 
utredning 2016-2017. Stabilitetsåtgärder behövs dock då sträckan är 
erosionskänslig. Multibeamekolodning har genomfört och innebär att man scannat 
bottnen med en mätnoggrannhet på 1-2 cm 

 
13. Nya hemsidan 

 
Hanna visar nya hemsidan som är under uppbyggnad. Förbättringsförslag, frågor, 
tips och åsikter kopplad till hemsidan mejlas till Hanna. 
 
Mötet beslutar: 
Att lägga punkt 11-13 till handlingarna. 
 
 
14. Övriga frågor 

 
Frågan har uppkommit om behov av revisor inom förbundet. Mötet utser Jan 
Karlsson till interngranskare med Ingmar Skarin som reserv. Till detta beslut behöver 
vi se hur det ser ut med stadgarna. Jan önskar ta del av information från 
styrelsemötena.  
 
Ingmar Skarin meddelar om planerna på överföringsleder för spillvatten och 
dricksvatten i Hägnen, Marks kommun. Förslaget för projektet var att ha en 
nödbräddningsledning ut i Östra Ingsjön och att samla upp avlopp i en pumpstation 



utan uppsamlingsdamm. Skrivelser om detta gick ut från Vattenvårdsförbundet och 
resulterade i medgivande av uppsamlingsdamm.  
 
Elisabet Porse tar upp Tulebosjön med frågan om lägre vattennivå. Ingen vattedom 
finns sen tidigare utan det har varit en naturlig nivåreglering, men något kan ha dämt 
nånstans. Man vill göra något åt detta men vet inte vem som ska göra det och vem 
man kan vända sig till, därav att det kommer upp som en fråga för vattenrådet. Mötet 
diskuterar detta och råder att tala fort med länsstyrelsen om ärendet då man håller på 
med reservatsbildning i området och dialogen kan behöva tas ganska tidigt. Frågan 
tas med till VU. 
 
 

 
15. Styrelsemöte 22 nov 2017 i Kungsbacka 
 
Tid för nästa styrelsemöte blir 9.00. Vi återkommer med plats.  
 
 
16. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Henrik Gradén                                                             Hanna Ångman 
Ordförande                                                                  Sekreterare 
 
 
 
Ingmar Skarin                                                             Charlotte Bourghardt 
Justerare                                                                     Justerare   
 
 
  


