
 
 

Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på Göteborgsregionen (GR) och via Skype den 5 juni 2020 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf.  

Björn Albinsson (KD), Alingsås kommun 

Thomas Lenberg, Alingsås kommun 

Gunilla Clancy (C), Göteborgs stad 

Johan Erlandsson, Göteborgs stad, Miljöförvaltningen 

Åsa Bergsten, Lerums kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun  

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen VG, kontaktperson, vik. 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Robert Gladh, Göteborgsregionen (GR), åtgärdssamordnare 

 

1. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med ändringar. Punkt 12 tillkom. 

3. Presentationsrunda 

Mötets deltagare presenterade sig.  

En ersättare i form av Thomas Lenberg istället för Jenny Leonardsson.  

En ny representant från Göteborgs stad i form av Gunilla Clancy (C) som tagit över efter Adam 

Garneij (C). 

4. Meddelanden 

Inga meddelanden lämnades. 

5. Rapport från GÄVVF:s årsmöte 

Monica Dahlberg förklarade situationen kring GÄVVF och den linje som ordföranden drivit där. 

Ordförande Johan Löfgren valde att inte ställa upp för omval. Göteborgs KF ämnar utse ny 

ordförande den 16 juni. 

6. Lägesrapport ang beslut om kommunernas representation i Säveåns vattenråd inkl 

finansiering från kommunerna 

Alla kommuner har tagit beslut om finansiering och samtliga kommuner har betalat in till 

vattenrådet. Vattenrådet har också sedan föregående möte fått politisk representation från Borås 

i form av Karl-Erik Nilsson (C), ledamot och Stefan Medin (M), ersättare. 
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7. 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)  

Länsstyrelsen 

Emelie Möllersten (LST): Vattenmyndigheten arbetar med förslag till åtgärdsprogram som 

kommer komma ut till samråd i november. Ny ansökningsomgång för LOVA-bidrag med sista 

ansökning 31 december 2020. 

Lerum 

Gunilla Rådman berättar att det arbetas med den strategi för god vattenstatus som vattenrådet 

haft på remiss. Våtmarksarbetet i Lerån och Lärjeån kan förhoppningsvis starta till hösten. 

Robert Blomberg tillade in att Lerum ser över möjligheterna att använda Agenda 2030 mer som 

ett styrande dokument. I arbetet tittar Lerum på hur andra kommuner har gjort. 

Göteborgs stad 

Johan Erlandsson berättade att arbetet för god vattenstatus har påbörjats och fortsätter i högre 

grad än tidigare. Göteborg arbetar med olika grupper som tittar på övergödning, dagvatten och 

miljöövervakning. Förslag på åtgärder ska tas fram så att god ekologisk och kemisk status ska 

nås enligt lokala åtgärdsprogram. Detta arbete fortsätter, pandemin till trots. 

Partille 

Karin Lindblad berättade att arbete med Jonseredsvägen är igång. Partilles VA-enhet ser över 

möjligheterna att lägga in en tid där man ska rensa vägtrummor. 

Naturskyddsföreningen Alingsås 

Stefan Bydén berättade att Naturskyddsföreningen inte har något att meddela men Stefan 

arbetar med att lämna förslag på hur Säveån i Lerum kan göras mer synlig från stränderna. 

Genom att behålla de stora träden och ta ner buskar som skymmer behåller man en bra funktion 

med skuggning av vattnet och blad som ger mat åt organismerna i vattnet. 

Alingsås 

Thomas Lenberg berättade att Trafikverket kommer börja bygga om E20. Detta har genererat en 

del omledningar. Trafikverket genomför också en del åtgärder där de tar bort vandringshinder, 

bland annat i Bäsjöbäcken. Ombyggnation av avloppsreningsverk på gång; entreprenör är 

upphandlad. 

Sportfiskarna 

Niklas Wengström meddelade att den stora inventeringen av våtmarker i Risveden har påbörjats. 

Många av dessa rinner ut i Mjörn och Anten och påverkar därmed de vattenuppehållande 

funktionerna i landskapet. Projektet ska vara slutredovisat 2021. Det kommer även att finnas bra 

tillfällen att ha vattendragsvandringar framöver. 

8. Eventuellt nätverk kring Göta Älv, Säveån och Mölndalsån 

Anton Larsson kallade till möte på Göteborgs universitet den 5 februari för att diskutera. Från 

vattenrådet var Johan Erlandsson och Åsa Bergsten närvarande. Lerum var också med. Ämnet för 

mötet var åtgärdsinriktat och det diskuterades hur och om man skulle kunna ses någon gång per 

år. 
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Johan Erlandsson såg flera poänger med nätverk, men påpekade samtidigt att det är många som 

vill att fler av dessa aktörer ska vara med i vattenråden istället. Han trodde också att det kan 

vara ett bra sätt att få igång lite olika projekt i de här avrinningsområdena. 

Åsa Bergsten berättade att gränserna mellan vattenråden och andra nätverk diskuterades; vilka 

gör vad? Är det något som saknas? 

Stefan Bydén tillade att ett sådant nätverk kan ha ett värde som informationsutbytesforum. Han 

menade också att man inte ska undervärdera forum där man kan diskutera informellt. 

Stefan Bydén var utsedd av vattenrådet att vara med på VÅGOR-projekt: 

Stefan svarade på den enkät som skickades ut till deltagarna. Johan Erlandsson undrade om man 

kan vara med även om man inte svarat på enkäten. Monica Dahlberg svarade att det går att vara 

med och att man då kan kontakta Maria Axbrink på GR. 

9. Arbetsordning för Säveåns vattenråd (Handling bifogas) 

Monica Dahlberg lyfte frågan om det kan finnas nya data för befolkning i avrinningsområdet. 

Emelie Möllersten skulle se över detta. I övrigt inga synpunkter på innehållet, bara små 

redaktionella ändringar. 

Den nya arbetsordningen antogs av mötet. 

10. Diskussion om aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

Robert B lyfte möjligheten att 6/11 åka på utflykt och titta på vägtrummor (se pkt 14. Nästa möte).  

Den ansökan om medel för åtgärder mot övergödning blev beviljad. Robert Gladh tar kontakt 

med Stefan Bydén för att sätta detaljer kring projektet. Länsstyrelsen var också positiv till andra 

projekt som kopplade till övergödning, varpå Robert Gladh efterlyste tips på konkreta åtgärder för 

att skicka in en till ansökan.  

Robert Gladh undersökte intresse att vara med i en arbetsgrupp för att diskutera åtgärdande av 

vandringshinder. Niklas Wengström och Stefan Bydén erbjöd sig att vara med. Robert Gladh 

skulle skicka ut förfrågan per mail för att se om det fanns fler intresserade. 

Robert Blomberg framhöll att gruppen måste hålla sig budget och att finansiering av möten och 

framtida åtgärder måste vara inom vattenrådets ramar. 

Beslut om vem som ska vara sammankallande för arbetsgruppen skulle beslutas inbördes. 

11. Vattenrådets hemsida 

Monica Dahlberg berättade att det finns sedan en tid tillbaka en ny hemsida för vattenrådet som 

alla i vattenrådet gå in på och ge sina inspel till. Alingsås kommun har lagt till den nya QR-koden 

till vattenrådets nya hemsida på de skyltar som satts upp inom ramen för Skylt-projektet. 

Stenkullen har också fått upp sina skyltar som hänvisar till QR-koden på hemsidan. 

12. Utse valberedning för vice ordförande 

Monica Dahlberg berättade att Adam Garneij som tidigare suttit i vattenrådet var vice ordförande. 

Därför vore det bra om vattenrådet vid nästa möte kan utse en ny vice ordförande. Monica 

Dahlberg efterlyste därmed frivilliga som ville sondera terrängen bland representanterna i 

vattenrådet. Björn Albinsson åtog sig att göra det tillsammans med någon annan. 
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13. Övriga frågor 

- Remiss för Lerums kommuns naturvårdsprogram. 

Inga särskilda synpunkter på remissen uppkom under mötet. 

- Remiss: Strategi för god vattenstatus Lerums kommun. 

Vattenrådet såg positivt på att Lerums kommun tar fram en strategi för god vattenstatus. Robert 

Blomberg nämnde att vissa frågor uppkom när remissen skickades, men att han fått svar på 

dessa från tjänstemän. I övrigt nämndes inga andra särskilda synpunkter. 

14. Nästa möte  

- Möte 11/9 i Gråbo: 

Robert Gladh berättade att Bertil Svensson är positiv till att ha möte 11/9 i Gråbo. Vid tiden för 

möten saknades mötesplats, men Robert Blomberg, Robert Gladh och Monica Dahlberg skulle se 

över möjligheterna att ordna detta. 

- Möte 6/11: 

Niklas Wengström fick i uppdrag att titta på ett bra galler för att ha som exempel vid mötet.  

Vidare diskuterades att hålla ett informationsmöte utomhus där kommuner. Karin Lindblad såg 

detta som en bra idé och framhöll att deltagare kan bjuda med andra. Robert B såg inget hinder 

för detta då vattenrådets huvudsyfte är att sprida information. Finns inga hinder i stadgarna. 

Frågan bordlades till nästa möte. 


