
 

 
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 22 Januari 2021 

Närvarande ledamöter: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Björn Albinson (KD), Alingsås kommun 

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun 

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Gunilla Clancy (C), Göteborgs stad 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

 

Närvarande ersättare: 

Stefan Medin (M), Borås stad 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

 

Övriga deltagare: 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen VG, kontaktperson 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Linda Arrskog, Göteborgsregionen (GR), protokoll 

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

Dagordning 

1. Föregående mötes protokoll  

Fråga ställdes om hur långt man kommit på GR med den karttjänst som presenterades av 

Emmy Nicander vid mötet i november. Monica tar med sig frågan och återkommer.  

 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna föregående mötes protokoll  
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2. Godkännande av dagordningen 

Förslag till dagordning var utsänd inför mötet 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen  

3. Val av justerare 

Vattenrådet beslutade 

att inte utse någon justerare då dagens möte inte innehåller någon beslutspunkt. 

4. Meddelanden 

• Robert Gladh har avslutat sin tjänst på GR som innehöll uppdraget som 

åtgärdssamordnare för vattenrådet, rekrytering av ersättare pågår. 

• Maria Axbrink (GR) är sjukskriven tills vidare.  

Monica tar över deras arbete gällande vattenfrågor så länge i mån av tid. Får stöttning av 

Linda Arrskog (GR) att föra protokoll på möten och Linnea Lämås (GR) leder projektet 

gällande vandringshinder, se nedan 

• LOVA-bidrag för vattenrådets projekt gällande vandringshinder har beviljats. Konsult är 

upphandlad och tilldelningen gick till Norconsult AB. Har haft ett första startmöte med 

konsult och projektets arbetsgrupp med representanter från vattenrådet. Linnea Lämås 

(GR) håller i projektet. 

• Vattenrådet yttrade sig innan jul vid samrådet kring utrivning av dammen vid Ålanda 

ström. Åtgärden positiv då den ökar möjligheten för fisk att vandra. Sportfiskarna 

ansvariga för projektet. 

5. Presentation av projektet VÅGOR – Maria Axbrink, Göteborgsregionen (GR) 

Monica Dahlberg (GR) går igenom presentationen, då Maria Axbrink är sjukskriven. 

VÅGOR - Vattenåtgärder gemensamt och regionalt. Syftet med projektet är att underlätta 

för kommuner att tillsammans och i samverkan med andra stärka åtgärdsarbetet inom 

vattenfrågor. I projektet kommer vi att ta fram prototyper på verktyg som kan förenkla 

gränsöverskridandearbete för lokala åtgärder. 

Projektet är LOVA-finansierat och ett samarbete mellan GR, 8+fjordar, Sportfiskarna och 

Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Under våren 2020 skickades en enkät ut till kommuner och vattenråd för att ta reda på 

vilka utmaningar som finns ute i kommunerna för att arbeta för en god vattenstatus. 

Under hösten hölls sedan 2 Workshops för att ta redan på vad som skulle kunna hjälpa till 

att komma framåt i åtgärdsarbetet. Vid dessa framkom behovet av följande verktyg: 

o Regional karttjänst (genomgång vid föregående möte) 

o Värderingsverktyg 

o Regional vägledare 
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o Utbildningspaket 

Mötesdeltagarna fick tycka till i Menti-undersökning i frågorna 

o Hur användbart ser du att respektive verktyg är för din/er organisation för att 

komma till fler åtgärder inom vattenfrågor (totalt 11 svar – Regional karttjänst och 

Utbildningspaket fick delad förstaplats) 

o Vilket verktyg ser du som mest genomförbart? (totalt 11 svar – Regional karttjänst 

fick flest röster) 

Frågor på genomgången berörde bland annat vilken tidshorisont projektet har, varför vi 

samarbetar med just KTH, samt varför inte nätverkens kompetens är tillräcklig i frågan.  

Monica håller alla fortsatt uppdaterade. 

Presentationen och resultaten från Menti-undersökningen bifogas protokollet 

6. Vattenmyndighetens samråd, hantering och tidplan för vattenrådet 

För att få fördjupande information om Säveåns ARO inom samrådet kommer Länsstyrelsen att 

hålla en särskild presentation i februari. Monica Dahlberg skickar ut en Doodle med förslag till 

tider för detta. När datum är bestämt av vattenrådet skickas en inbjudan ut som kan skickas 

vidare till berörda personer i respektive kommun. 

Vilka sakfrågor vill vi att Länsstyrelsen lägger vikten vid? Respektive kommun diskuterar 

internt och kontaktar Emelie om vart fokus skall ligga. 

Vattenmyndigheten vill ha in svar från webenkät. En Word-fil med samtliga frågor i 

webenkäten är utsänd till vattenrådet för att förenkla sammanställning av synpunkter. Var och 

en av i vattenrådet ingående organisationer skickar senast den 12 mars in sina synpunkter till 

Monica. Monica sammanställer sedan dessa i ett gemensamt dokument. Dessa tas sedan upp 

på nästa möte med vattenrådet för att diskutera och besluta en från vattenrådet gemensam 

formulering. 

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) 

Alingsås: 

Fullt upp med remisser från Vattenmyndigheten och HaV samt inrapportering av genomförda 

åtgärder till Vattenmyndigheten.  

 

Omstrukturering av organisationen. Förslag ligger om att slå ihop Samhällsbyggnad- och 

Miljönämnden. Miljönämnden oroliga över att deras frågor kommer att ”drukna” bland 

planärendena. 

Borås: 

Inget att rapportera 

Göteborg: 

Arbete med att lämna synpunkter på vattenförvaltningsremissen 2021-2027 pågår. Parallellt 

med det pågår arbetet med Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus som anpassas 

till de nya förslagen i vattenmyndigheterna åtgärdsprogram. Göteborgs åtgärdsplan kommer 

att skickas ut på remiss i april. 
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Exploateringsplaner vid Gamlestaden och Slakthusområdet fortsätter. I samband med 

planprogrammet för Slakthusområdet kommer man att studera möjlig sträckning av 

högvattenskydd mellan slakthusbron och järnvägen. Det kan finnas intressekonflikter mellan 

åtgärder kopplat till översvämningsdirektivet och åtgärder kopplat till vattendirektivet eftersom 

kantzonen berörs.  

 

Norconsult utför på uppdrag av MSB hydrauliska modelleringsberäkningar och 

översvämningskartering av Säveån. I det pågående uppdraget ligger fokus på mer frekventa 

högflöden än de som tidigare karterats för att ge stöd åt SMHI för utveckling av en 

varningstjänst för höga nivåer. Karteringen rör sträckan Alingsås ner till utloppet i Göta älv 

enligt uppgift från Göteborgs klimatstrateg Lisa Ekström. 

Lerum: 

Remisser, inrapportering av åtgärder och arbetar vidare med kommunens Vattenöversikt.  

Rondell vid Kastenhof och dess påverkan på vattnet nämns. 

Åtgärder för Kraftverket vid Hillefors har kommit in som ett medborgarförslag, tas upp nedan 

under övriga frågor. 

Råder delade meningar om de fågelholkar med företagsloggor som satts upp. 

Länsstyrelsen: 

Se pkt 6. 

Naturskyddsföreningen: 

Under ”Lights in Alingsås” fanns strålkastare som lyste rakt ner i vattnet under vandringstid för 

fisk. Bör ställas krav på att dessa släcks på natten (när få rör sig i centrum) då de försvårar 

fiskens vandring. 

Inom vattenrådets projekt gällande vandringshinder finns två intressanta objekt för åtgärder i 

Alingsås, bl a ett område vid Mjörnstranden som är tänkt att exploatera där en bäck nu är 

kulverterad. 

Partille: 

Remissvar och inrapportering av åtgärder. 

Dammen där den invasiva arten solabborre påträffats kommer att tömmas. Nu finns 

byggstaket runt dammen, och vidare rapport om åtgärder kommer när arbetet är färdigt. 

Sportfiskarna: 

Fortsätter med våtmarksinventering i Risveden. Åtgärder skulle kunna påverka flödet mot 

Säveån. Slutrapport kommer i oktober 2021. 

Har uppdraget att riva ut dämme vid Ålanda ström. Underlaget justeras efter samrådet och 

beräknar att skicka in till Mark- och miljödomstolen i höst. 

Vårgårda: 

Även här remisser och inrapportering till Vattenmyndigheten om utförda åtgärder.  

Nämner behovet av Länsstyrelseremiss om klimatanpassning. Finns stor medvetenhet kring 

behovet efter tidigare översvämningar. 

8. Val av vice ordförare 

Valberedningen (Björn Albinsson) har varit i kontakt med Stefan Larsson och Bertil Svensson 

som tidigare föreslagits. Ingen av dessa har möjlighet att åta sig uppdraget.  

Frågan ställdes vid mötet till Stefan Bydén och Karin Lindbladh Johansson. Inte heller de har 

möjlighet att ta rollen som vice ordförande i vattenrådet. 



SÄVEÅNS VATTENRÅD 

 

 

Vattenrådet beslutade 

att punkten flyttas fram till kommande möte 

Efter mötet meddelade Niklas Wengström, Sportfiskarna att han kan tänka sig att kandidera till 

posten. 

9. Uppdatering om aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

- Planering av fysiska åtgärder mot övergödning 2020. 

o Några deltagare kan ej se handlingarna i mötesinbjudan. Monica skickade ut dessa i 

separat mail innan mötet till några då dokumenten var för stora. 

o Åtgärderna viktiga för både biologisk mångfald, övergödning och för sin 

vattenhållande förmåga 

o Hur hanteras fortsättningen av projektet tills en ny åtgärdssamordnare (ersättare 

för Robert Gladh) finns på plats? Denna del av projektet är avslutat och rapporterat 

till Länsstyrelsen. Fortsättningen med att förankra lämpliga lokaler och komma till 

konkreta åtgärder parkeras tills ny resurs på Göteborgsregionen (GR) finns på plats 

och kan driva projektet vidare till åtgärd. 

- Förstudie för åtgärdande av vandringshinder 2020/2021 

o Ett första startmöte med Norconsult har hållits. Linnea Lämås (GR) håller i 

projektet, som skall rapporteras i mars. Inväntar nu synpunkter från konsulten.  

En önskan finns om att kommunerna skall få komma med inspel, och konsulten 

kommer ev. att kontakta respektive kommun gällande detta. Monica har skickat 

kontaktuppgifter till konsulten 

- LOVA-ansökan: UTÖKAD TJÄNST FÖR ÅTGÄRDSSAMORDNARE 20%->100% 

o LOVA-ansökan inskickad i december 2020, och tanken är att kunna utöka tjänsten 

till 100%. Jenny L och Fredrik B har hjälpt till i framtagandet av ansökan. Får 

vattenrådet LOVA-bidrag från Länsstyrelsens till detta ska de användas till åtgärder 

med fokus mot övergödning. Länsstyrelsen har begärt och fått in kompletterande 

uppgifter och nu inväntas beslut i feb/mars. Om vi får bidraget ska tjänsten kunna 

finnas på plats i sept 2021. 

 

Hur gör vi med övriga åtgärder som det finns behov av, t ex vandringshinder, då 

Länsstyrelsens LOVA-medel har så tydligt fokus mot övergödning? 

Åtgärdssamordnaren bör ju få möjlighet att även arbeta med den typen av projekt 

då de är viktiga för att god vattenstatus ska kunna uppnås inom Säveåns ARO  

10. Vattenrådets arbetsordning, önskemål från styrelsen inom GÄVVF att förtydliga 

det ekonomiska ansvaret inom vattenrådet (Handlingar bifogas) 

Mindre korrigering av mening på andra raden föreslogs. 

 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna förslaget till ändring av arbetsordningen med ovanstående korrigering. 
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11.Hemsidan www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad (Stående punkt) 

Inga synpunkter på hemsidans innehåll. 

12. Övriga frågor 

- Sportfiskarna i tidningen om Hillefors 

- Har inkommit medborgarförslag kring behov av att möjliggöra för fisk att passera 

Hillefors.  

Behöver kommunen ta hjälp av en utomstående konsult i frågan?  

Viktigt att vattenrådets fokus är att verka för god ekologisk status och där ingår att 

förbättra konnektiviteten som en viktig åtgärd. Frågan tas vidare som huvudpunkt till 

nästa möte. Frågan tas även upp vid Vattenmyndighetens samråd. 

Emelie ser över om någon kollega på Länsstyrelsen med ansvar för Vattenkrafts-frågor 

kan närvara vid mötet. 

- Niklas Wengström tar upp behovet av inventering av våtmarker inom ARO. 

Detta flyttas fram som en egen punkt till nästa möte. 

13. Nästa möte 

Nästa möte med vattenrådet hålls den 26 mars kl. 9-12 via Teams. 

Presentation Lst om samrådet med fokus på Säveåns ARO den 12 februari kl 13-14:30 

Synpunkter gällande Vattenmyndighetens samråd till Monica senast den 12 mars 

 

 

Antecknat av: 

Linda Arrskog & Monica Dahlberg  

 

http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad

