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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på Göteborgsregionen (GR) den 24 januari 2019 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Åsa Bergsten, Lerums kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun  

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Lennart Larsson, LRF 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Sara Svedlindh, Länsstyrelsen VG (kontaktperson) 

Monica Dahlberg, GR (sekr.) 

1. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 

Monica har nu fått text från Bertil om ”Skogens vatten” till hemsidan.  

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Monica Dahlberg utses till både ordförande och sekreterare vid detta mötet. 

4. Meddelanden 

• Monica har informerat Håkan Alexandersson på Lst om att vattenrådet utsett  

Stefan Larsson till vattenrådets representant i Älvgruppen för Säveån 

• Monica informerade om planer inom GR med tydligare samordning av samtliga 

vattenfrågor internt men även underlätta samarbete mellan och inom kommuner  

för att få till stånd åtgärder. Vattenrådens roll viktig där, har stor kompetens. GR 

kommer att söka bidrag för att kunna finansiera det arbetet. 

• Sportfiskarna bjuder in till dialogmöte om Säveån den 21 februari kl 13. 

• Vattenrådets yttrande över deponin i Vråssered är inskickat. 

5. Ansökan från Västra Götalandsregionen (VGR) att delta i vattenrådet 

Per Rosander på VGR har kontaktat Monica om att de önskar vara med i vattenrådet. Då 

de har en stor verksamhet i form av tvätteri inom avrinningsområdet ser de det som 

viktigt att kunna delta.  
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Vattenrådet ser det som positivt att de vill delta. Monica kontaktar Per för att få namn på 

den representant som skall kallas till vattenrådets möten. 

6. Lägesrapport limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 

Nu är samtliga provtagningar klara. Samtliga delfinansiärer är fakturerade av Göta älvs 

vattenvårdsförbund.  

 

Monica har sedan mötet fått resultaten från Mikroplast och Läkemedel (Bifogas med 

anteckningarna) 

Föreslås att be Medins göra en dragning om resultaten i undersökningen vid ett tillfälle 

kvällstid i vår dit allmänheten bjuds in, förslagsvis i Alingsås.  

 

Monica tar till nästa möte reda på vad detta skulle kosta.  

7. Lägesrapport ang beslut om sammanslagning med Anten-Mjörnkommittén 

inkl extra finansiering från kommunerna 

• I Lerum beslutade KS den 22/8 enligt förslaget. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Säveåns vattenråds arbetsordning 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per 

invånare inom Säveåns avrinningsområde (Fakurerade med 80 000 kr/år). 

• I Alingsås beslutade KS den 12/11 att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att årligen finansiera Säveåns vattenråd med två 

kronor per invånare inom Säveåns avrinningsområde. Finansiering ska ske inom 

kommunstyrelsens tilldelade ram. (Fakturerade med 80 000 kr/år). 

2. Arbetsordning för Säveåns vattenråd godkänns. 

3. Alingsås kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 31 december 

2018. 

• I Vårgårda togs ärendet upp på KF den 7/11. Man beslutade där att: 

1. Vårgårda kommun träder ur Anten-Mjörnkommittén per 31 december 2018. 

Dock inget beslut vid detta mötet om finansieringen och representation mer än att 

man ”Bedömer att ärendet inte föranleder några direkta ekonomiska effekter” och att 

”Vårgårda kommuns politiska styrning kan med fördel ske genom att kommunen 

representeras av politiker i Säveåns vattenråd. På så sätt säkras den politiska 

styrningen av vattenvårdsfrågor för de frågor som tidigare rymdes inom Anten-

Mjörnkommittén.”  

Monica kontaktade kommunsekreteraren ang detta då det var av denne protokollet 

förmedlades. Svaret var att: Vårgårda kommun har idag två representanter i Säveåns 

vattenråd, politikern, Torbjörn Pettersson och tjänstepersonen Bengt-Arne Johansson. 

Vad gäller finansieringen är den klar.  

 

Monica har bett om beslut kring finansieringen och fått klart att kommunen kan 

faktureras med beloppet som förslås i arbetsordningen (24 000 kr/år). 
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• I Partille är det en fråga om vem som skall betala och där har frågan stannat upp. 

Kommer inte att gå in med pengar 2019 ev. 2020. 

• Fortfarande oklart var ärendet ligger i Göteborg & Borås 

8. Hur går det för skyltprojektet? 

Alla skyltar uppe. Jenny arbetar med att ta fram rapporteringen som ska in till 

Länsstyrelsen (Den är nu inskickad). 

 

Bra om respektive kommun + Mjörns FVO kan spara ner originalen från där de ligger på 

Melicas hemsida http://www.melicamedia.se/snf/skyltar.htm  

9. Hur går det med Hillefors? (stående punkt) 

Per-Ola Johannesson i Lerum har ansvaret för nationella planen för Lerum. han ska ha 

koll på att kraftverksägarna skickar in ansökan. Hur har Lst kommunicerat till 

kraftverksägarna att de ska ansöka om att få ingå i planen. 

 

I Jonsered är det fortfarande Vattenfall som har driften, men Partillebo äger kraftverket 

och är de som ska ansöka.  

10. Brev till Länsstyrelsen om fiskåtgärder 

Stefan har tagit fram ett förslag till skrivelse till Länsstyrelsen gällande akutåtgärder för 

vandrande fisk i Säveån. Fokus är: ”För fiskens skull inte fiskets skull” 

Viktigt att syftet med skrivelsen blir rätt. Vattenrådet skriver hellre under punkt tre att 

”En översyn av laxförvaltningen bör göras” än som det står nu ”Laxfisket avlyses i hela 

ån”. Länsstyrelsen har tillsynen och man vill försäkra sig om att frågorna tas om hand. 

Säveån är prioriterad i nationell plan för vattenkraft.  

 

Många parter samlas vid dialogmötet den 21 februari, får se vilka frågor som tas om 

hand där och vad som kvarstår. Frågan tas upp igen vid nästa möte. 

Sara Frågar Daniel Johansson, Lst om han kan komma till nästa möte och informera om 

dessa frågor. 

11. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

Nya hemsidan som skall byggas för vattenråden är försenad. vet ej när den kan bli klar. 

Monica har fått en text om skogens vatten av Bertil. Hon lägger in den på hemsidan så 

snart som möjligt. 

När nya sidan finns på plats kan bilder på skyltarna läggas in som PDF:er. 

Finns det någon som har fina bilder på Säveån, biflöden el. sjöarna som kan användas på 

den nya hemsidan får man gärna skicka dessa till Monica. 

12. Övriga frågor 

• Frågan togs upp om de olika medlemmarna kan ha en tillfällig ersättare (som kan 

komma och lyssna) om varken ordinarie eller ersättare kan komma till mötet. Det 

http://www.melicamedia.se/snf/skyltar.htm
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ansåg man var ok. Tas upp på nästa möte också då kommunernas representanter har 

utsetts. Skrivs i så fall ev. in i vattenrådets arbetsordning. 

• Sara delade ut skrift om översvämningsåtgärder. Den är även utskickad till 

vattenrådet som PDF. Vill man ha flera tryckta ex är det bara att beställa från Lst. 

13. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd hålls den 8 mars 2019 kl. 10:00 på 

Göteborgsregionen (GR). 

 

Monica Dahlberg, sekr. 


