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Rapportering av 2019 års verksamhet för Säveåns vattenråd 
(fyll i namn på rapporterande vattenråd) 

 

Ifylld rapporteringsmall ska skickas senast 15 april 2020 med e-post till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med en kopia till kontaktpersonen på 

ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd.  

 

Vill vattenrådet ansöka om nytt årligt bidrag ska särskild ansökningsblankett 

skickas ifylld med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med 

diarienummer i mejlets ämnesrad, samt med kopia till kontaktpersonen på 

ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd. Ifyllda blanketter för rapportering 

och bidragsansökan skickas med fördel samtidigt. Glöm inte att skriva i dnr 

för Rapportering 2019. 

 

 

Medlemmar  Borås stad 

Vårgårda kommun 

Alingsås kommun 

Lerums kommun 

Partille kommun 

Göteborgs stad 

Naturskyddsföreningen 

Fiskevårdsområdesföreningarna inom ARO 

Sportfiskarna 

Industrierna (nu SKF) 

Västra Götalandsregionen 

LRF 

Södra skogsägarna 

Vattenkraftsägare 

 

Sara Svedlindh, Länsstyrelsen (kontaktperson, tjl.) 

Emelie Möllersten (vik.) 

 

Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund 

(GÄVVF)/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Robert Gladh, Göteborgsregionen (GR), 

sekreterare/åtgärdssamordnare. 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Under 2019 har vattenrådet fått en ny hemsida och 

återfinns numera på 

https://www.vattenradivast.se/saveans-

vattenrad.html. 

 

Göteborgs stad har beslutat att från och med 2019 

bidra till vattenrådets verksamhet med 132 000 

kr/år. Också Partille kommun har beslutat att 

bidra, men från 2020 och 80 000 kr/år. Borås 

kommun har också beslutat att bidra med 4 000 

kr/år från och med 2020. Den administrativa 
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tjänsten som GR tillhandahåller har därmed 

utökats från 5 till 25%. 

 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, valdes till 

ordförande vid möte i mars 2019. 

 

Redovisning av vattenrådets samverkans-

aktiviteter år 2019 

Komplettera gärna korta redovisningar nedan 

med vattenrådets egen verksamhetsberättelse, 

om sådan finnes. 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat Plats och 

datum 

Antal 

medver-

kande 

Kost- 

nad 

Informationsmöten, samverkan och dialog, 

framtagande av informationsmaterial, 

hemsida, arbetsgrupper, remisshantering, 

vattendragsvandringar, övervakning och 

liknande.  

   

Möte med vattenrådet GR 

2019-01-24 

9 Adm+* 

Möte med vattenrådet GR 

2019-03-08 

11 Adm+* 

Möte med vattenrådet 

Presentation om Nationell plan för 

vattenkraften (Daniel Johansson, Lst) 

GR 

2019-05-10 

18 Adm+* 

Möte med vattenrådet 

Presentation om klimatanpassningsarbetet i 

Lerum (David Hirdman, Klimatanpassnings-

strateg i Lerums kommun) 

Presentation om Göteborgs åtgärdsplan för 

god vattenstatus (Josefine Evertsson, 

Miljöförvaltningen i Göteborg) 

Kommunhuset 

Lerum 

2019-09-13 

13 Adm+* 

Möte med vattenrådet 

Mikael Jedell från Partillebo inbjöds till 

dialog om regleringen av Jonsereds kraftverk 

GR 

2019-11-22 

12 Adm+* 

Hemsida (Ny hemsida + Löpande)   Adm 

Löpande remisshantering   Adm 

Vattendragsvandring Valån 

Annonsering via kommunerna 
Valån 

2019-05-27 

8 Adm 

Informationsmöten för politiker och 

allmänhet om resultaten från den 

Limnologisk undersökningen av Anten och 

Mjörn som utfördes 2018 

Annonskostnad 

Tallhyddan, 

Alingsås. 

2019-05-23 & 

2019-06-03 

15 6 008 kr 

    

*) Kostnad för vattenrådets samtliga möten 

redovisas nedan 

   

Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 

deltagit i eller ansvarat för 

Plats Kostnad  Finan-

siering 
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Det kan vara iläggning av lek-grus, 

våtmarker, borttagning av vandringshinder 

och liknande.  

   

    

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i  

(ej arrangerat) 

Datum Plats Antal 

från VR 

som 

deltagit 

Det kan vara informationsmöten, samverkan 

och dialog, arbetsgrupper, 

vattendragsvandringar och liknande.  

   

Dialogmöte om Säveån anordnat av 

Sportfiskarna 

2019-02-21 Partille 

kommun

hus 

10 

Vattenrådens dag 2019-03-15 Scandic 

Crown, 

Göteborg 

6 

Båttur på Säveån med Bertil Svensson 2019-05-02 Genom 

Lerum 

3 

Workshop om Finansieringsmodeller för 

naturbaserade lösningar mot översvämning 

och torka 

2019-05-14 VGR 4 

Våtmarkskonferens 2019-05-08/09 Aspenäs 

herrgård 

5 

Utbildning om Vattendirektivet och VISS 

anordnad av Länsstyrelsen Västra Götaland. 

2019-09-16 Länsstyr

elsen, 

Göteborg 

10 

Vattendragsvandring Säveån anordnad av 

Sportfiskarna. 

 Jonsered  

Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till höjd vattenkvalitet eller lokal 

samverkan. 

 
Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av 

organisationer inom Säveåns ARO ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång till 

kunskap i vattenrådets arbete. 

 
Att vattenrådet avger gemensamma yttranden som de ingående representerade 

organisationerna ställer sig bakom ger tyngd åt vattenrådets lämnade synpunkter.  

 

En utbildningsdag om Vattendirektivet/VISS anordnades på Länsstyrelsen hösten 2019 

för de tre vattenråden inom Göta älvs ARO och Vattenrådet för Bohuskusten för att 

höja kompetensen hos representanterna. 

 
Vattendragsvandringarna som anordnas av vattenrådet bidrar till att öka kunskapen om och 

förståelsen för behovet av sjöar och vattendrag med god vattenkvalitet/status. 
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Ekonomisk redovisning år 2019 

Redovisningen nedan kan ersättas med vattenrådets egen ekonomiredogörelse, om sådan 

finns. Fyll dock i totalsumma intäkter och utgifter samt utfall 2019.  

 
Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och vattenmyndigheten) 

roller i deras relation till vattenråden.  

Kom gärna med förslag till förbättringar. 

 

 

(Gör fler rader vid behov!) 

 
 

 

 

 

……………………………………… 

Underskrift 

 

 

Robert Blomberg 

Ordförande 

    

Kvarvarande medel 2018-12-31   154 973 

    

Intäkter 2019 Kr antal total 

Bidrag från kommunerna (Vårgårda, Alingsås, Lerum och 

Göteborg) 

316 000  316 000 

Samverkansbidrag 60 000 1 60 000 

Summa intäkter 2019   376 000 

    

Utgifter 2019    

Administrationskostnader (GR) inkl framtagande av ny 

hemsida 

88 488 1 88 488 

Certifikat hemsida 937  937 

Konferenskostnader 15 287 1 15 287 

Bilersättning 1 500 1 1 500 

Annons Föredrag 6 008 1 6 008 

Förutbetald intäkt från kommunerna till 2020 263 780 1 263 780 

Summa utgifter 2019   376 000 

UTFALL 2019   0 

    

Kvarvarande medel 2019-12-31   154 973 


