
 

 
SÄVEÅNS 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/saveans-vattenrad 

Protokoll från möte med Säveåns vattenråd  
på via Teams den 26 Mars och 16 april 2021 

Närvarande ledamöter 26 mars: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. 

Niklas Wengström, Sportfiskarna, vice ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Björn Albinson (KD), Alingsås kommun 

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun 

Gunilla Clancy (C), Göteborgs stad 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Stefan Börjesjö, Alingsås Energi AB 

 

Närvarande ersättare 26 mars: 

Daniel Andersson (S), Vårgårda kommun 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum 

 

Övriga deltagare 26 mars: 

Linnea Lämås, Göteborgsregionen (GR) 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Linda Arrskog, Göteborgsregionen (GR), protokoll 

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

Närvarande ledamöter 16 april: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. - Avvek 

Niklas Wengström, Sportfiskarna, vice ordf, - Övertog  

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun 

Hadar Kronberg (M), Partille kommun 

Gunilla Clancy (C), Göteborgs stad 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 
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Närvarande ersättare 16 april: 

Stefan Medin (M), Borås stad 

 

Övriga deltagare 16 april: 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Linda Arrskog, Göteborgsregionen (GR), protokoll 

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

Dagordning 

1. Föregående mötes protokoll (26/3) 

 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna föregående mötes protokoll  

2. Godkännande av dagordningen (26/3) 

Förslag till dagordning var utsänd inför mötet.  

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen  

3. Val av justerare (26/3) 

Vattenrådet beslutade 

att utse Gunilla Clancy och Jenny Leonardsson till justerare 

4. Meddelanden (26/3 & 16/4) 

• Karin Lindblad Johansson slutar på Partille kommun och går vidare till Länsstyrelsen. 

Martina Wetterlund är åter från föräldraledighet i oktober 2021, och fram till dess är 

tjänsten vakant. 

 

Gällande Jonseredsvägen har inget nytt hänt. 

 

Mark- och Miljööverdomstolen har beslutat i ”Tillåtlighetsprövningen av 

stabilitetsförbättrande åtgärder vid Finngösaravinen och Säveån”. Regeringen tillåter 

utläggning av stödfyllning och erosionsskydd i Säveån samt utläggning av stödfyllning i 

Finngösaravinen. 

 

• Emmy Nicander informerade hösten 2020 om GR:s karttjänst och önskar återkoppling 

från Vattenrådet. Synpunkter mailas direkt till Emmy, alternativt via Monica. 

5. Presentation: Vandringshinder i Säveåns Avrinningsområde – Inventering och 

förslag på åtgärdsprioritering – Linnéa Lämås (GR) + arbetsgruppen (26/3) 

Linnéa Lämås (GR) visar presentationen ”Vandringshinder i Säveåns Avrinningsområde”. 

Arbetsgruppen tillsammans med Norconsult har gjort en prioritering av områden och 
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vandringshinder för inventering. Konsulten har genomfört en fältinventering samt tagit fram en 

rapport där förslag på lämpliga/prioriterade vandringshinder pekas ut. 

Totalt inventerades 51 vandringshinder i 13 olika vattendrag. Man kom fram till att åtgärder 

bör ske per vattendrag, och att vattendrag långt ned i systemet har sämre förutsättningar att 

bli åtgärdade. Högst i prioritering kom Lillån/Forsån, följt av Älsjöbäcken och Söabäcken. Det 

fortsatta arbetet startar med dessa tre vattendrag, samt ett antal lättåtgärdade galler. Förslag 

på åtgärder visas även i presentationen. 

Olle Adolfsson saknar vandringshinder i Alebäcken mellan Aspen/Långa Stamsjön i listan. 

Gunilla R informerade om att man redan arbetar med Alebäcken vid E20. 

Niklas Wengström menar att rapporten kan ses som en start, och att fler objekt kan läggas till 

i listan efter hand.  

6. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 (26/3) 

- Förstudie för åtgärdande av vandringshinder 2020/2021, hur går vi vidare? 

- Planering av fysiska åtgärder mot övergödning 2020, hur går vi vidare?  

- LOVA-ansökan: Utökad tjänst för åtgärdssamordnare 20%  100 % 

- Vattendragsvandring till våren 

De tre första punkterna hänger på start för en åtgärdssamordnare. Tills denne kan börja 

läggs punkterna åt sidan. 

 

Gällande sista punkten vattendragsvandring enas Vattenrådet om en vandring i Gräfsnäs 

slottspark den 12 maj, med start kl. 17:00. Även en tur förbi Ålanda ström, samt elfiske 

planeras! Under rådande pandemi bjuds ej allmänheten in att delta, utan endast 

vattenrådet kommer att närvara. 

7. Vattenrådets rapport till Vattenmyndigheten för 2020 och ansökan om 

samverkansbidrag för 2021 (Handlingar bifogas) 

Monica går igenom rapporten och ansökan. Inga kommentarer eller tillägg på dessa två 

dokument inkommer. Monica skickar in till Vattenmyndigheten. 

8. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad 

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Säveåns ARO 

(Stående punkt) 

Ingen genomgång på detta mötet för att spara tid till genomgång av inkomna synpunkter 

gällande Vattenmyndighetens samråd (se pkt 7).  

Har man något man vill delge vattenrådet kan man däremot gärna maila in detta till Monica 

(senast 30/3) så kommer det med i anteckningarna. 

9. Vattenmyndighetens samråd, genomgång av inkomna synpunkter (26/3 & 16/4) 

- Enkäten (Handling bifogas) 

- VISS, hur hanteras om vattenrådet vill lämna kommentarer? 

 

Synpunkter på Vattenmyndighetens samrådsmaterial gicks igenom. Monica justerar 

vattenrådets yttrande efter inkomna synpunkter. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
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10. Val av vice ordförare (26/3) 

 

Vattenrådet beslutade  

att välja Niklas Wengström (Sportfiskarna) till Vice Ordförande 

11. Yttrande: Massoptimering Väst AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om 

tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs 

kommun. Länk till ärendet på Lst (26/3) 

Tidigare yttrande bra men bör förstärkas gällande några punkter: 

• Robert vill förstärka frågan om trycket på vägen vid Kastenhof, Lerum.  

Antalet transporter längs Säveån kommer att påverka trycket på vägen. Detta tryck 

kommer få konsekvenser på Säveån så att risken för ras kommer att öka. 

Det är av yttersta vikt att det utreds vad ett ökat tryck kommer få för konsekvenser för 

Säveån. 

• Olle vill förstärka skrivning gällande ev. påverkan på skogsfågel (tjäder). 

• Niklas tycker placeringen är olämplig, då risken för påverkan på vattnet finns. Både 

Lärjeån och Säveån utpekat som värdefulla vatten! 

• Gunilla Rådman ifrågasätter huruvida förorenat vatten kommer att rinna mot Säveån. 

Presidiet tillsammans med Monica skriver ihop ett skarpare yttrande. Detta skickas sedan ut till 

Vattenrådet för godkännande. 

12. Fiskväg vid Hillefors, punkt från föregående möte (16/4) 

Niklas informerade om att Sportfiskarna har fått en förfrågan av Säveåns övre FVO om de kan 

bidra med pengar för att bygga en fiskväg. Niklas påpekade att det redan nu står i tillståndet 

för kraftverket att det ska finnas en fiskväg 

13.Hemsidan www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad (Stående punkt) 

Inga nya synpunkter på hemsidan. 

14. Övriga frågor (16/4) 

• Positivt beslut om LOVA-bidrag till Åtgärdssamordnartjänsten (20%  100%) och 

sträcker sig 1/8 2021-31/12 2023. Tjänsten kommer att annonseras ut alt. upphandlas 

som konsulttjänst. Synpunkter på innehåll till annonsen kan mailas till Monica. 

• Niklas W nämner att Sportfiskarna på uppdrag av Lerums kommun kommer att göra en 

biotopkartering av biflöden till Säveån under 2021. I samband med detta kommer det 

även göras en åtgärdsplan för laxen. 

15. Nästa möte 

Nästa möte med vattenrådet hålls den 4 juni kl. 09:00-12:00 via Teams. 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/5.3b68ed3d177d806751df031.html
http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad
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Antecknat av: 

Linda Arrskog & Monica Dahlberg  

 

Justerat per mail    Justerat per mail   Justerat per mail 

______________________  ______________________  ______________________ 

Robert Blomberg, Ordförande Gunilla Clancy, Justerare  Jenny Leonardsson, Justerare  
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Monica Dahlberg

Från: Robert Blomberg <Robert.Blomberg@lerum.se>

Skickat: den 23 april 2021 14:38

Till: Niklas Wengström; Monica Dahlberg

Ämne: Ang: Protokoll från Säveåns vattenråd 26/3 & 16/4 för justering

Hallå!  

 

Ser bra ut.  

 
/Robert L B 

 

Skickat från min Huawei-telefon 

 

 

-------- Originalmeddelande -------- 

Från: Niklas Wengström <niklas.wengstrom@sportfiskarna.se> 

Datum: fre 23 apr. 2021 14:34 

Till: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>, Robert Blomberg <Robert.Blomberg@lerum.se> 
Ämne: Sv: Protokoll från Säveåns vattenråd 26/3 & 16/4 för justering 

Hej på er. 

  

Jag tycker det ser bra ut och jag har inget att tillägga. 

  

Trevlig helg 

  

Niklas 

  

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  

Skickat: den 23 april 2021 14:25 

Till: Robert Blomberg (robert.blomberg@lerum.se) <robert.blomberg@lerum.se>; Niklas Wengström 

<niklas.wengstrom@sportfiskarna.se> 
Ämne: Protokoll från Säveåns vattenråd 26/3 & 16/4 för justering 

  

Hej Robert och Niklas! 

  

Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd 26 mars och 16 april för justering 

Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 

  

Trevlig helg! 

Monica 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se 
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Monica Dahlberg

Från: Gunilla Clancy <gunillaclancy@gmail.com>

Skickat: den 24 april 2021 09:50

Till: Monica Dahlberg

Kopia: Jenny Leonardsson; Robert Blomberg (robert.blomberg@lerum.se)

Ämne: Re: Protokoll från Säveåns vattenråd 26/3 & 16/4 för justering

Hej, 

 

Mycket bra informativt och lättläst protokoll, tack Monica. 

 
Jag godkänner och har inget att tillägga. 

 

Njut av vårsolen, 

Gunilla 

 

fre 23 apr. 2021 kl. 15:12 skrev Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>: 

Hej Robert, Gunilla och Jenny! 

  

Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd 26 mars och 16 april för justering 

Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 

  

Trevlig helg! 

Monica 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
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Monica Dahlberg

Från: Jenny Leonardsson <jenny.leonardsson@alingsas.se>

Skickat: den 23 april 2021 15:21

Till: Monica Dahlberg; Robert Blomberg (robert.blomberg@lerum.se); Gunilla Clancy 

(gunillaclancy@gmail.com) Götaborgs stad

Ämne: SV: Protokoll från Säveåns vattenråd 26/3 & 16/4 för justering

Hej! 

 

Jag tycker protokollet ser bra ut. Så ett godkännande ifrån mig. 

 

Trevlig helg! 

 

 
Med vänlig hälsning 
 

 

Jenny Leonardsson 

Kommunekolog 
  
Alingsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen / Naturvård 

 
Telefon 0322 - 61 60 61 
E-post jenny.leonardsson@alingsas.se  
www.alingsas.se 

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se> 

Skickat: den 23 april 2021 15:11:59 

Till: Robert Blomberg (robert.blomberg@lerum.se); Gunilla Clancy (gunillaclancy@gmail.com) Götaborgs stad; Jenny 

Leonardsson 

Ämne: Protokoll från Säveåns vattenråd 26/3 & 16/4 för justering  

  

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen 

avsändaren och vet att innehållet är säkert.  

Hej Robert, Gunilla och Jenny! 

 

Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd 26 mars och 16 april för justering 

Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 

 

Trevlig helg! 
Monica 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
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