Arbetsordning för Säveåns vattenråd
1 § Bakgrund
Säveåns vattenråd bildades efter överläggningar vid ett möte i Partille den 29 maj 2008.
Vattenrådet utgörs av: Borås stad, Vårgårda kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun,
Partille kommun, Göteborgs stad, Naturskyddsföreningen, Fiskevårdsområdesföreningar (FVO)
inom avrinningsområdet, Sportfiskarna, Industrierna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Södra
skogsägarna, Vattenkraftsägare samt Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)/Göta älvs
vattenvårdsförbund.
Från och med den 1 januari 2019 ingår det arbete som tidigare bedrevs av AntenMjörnkommittén i vattenrådets verksamhet. Antenkommitten bildades 1988, Mjörnkommitten
1993 och de slogs ihop till Anten-Mjörnkommittén 1998. Syftet med kommitténs arbete är att
minska närsaltbelastningen till sjöarna, men intresserar sig även för andra förhållanden som
kan påverka vattenkvalitet och förutsättningar för flora och fauna i sjöarna.
Denna arbetsordning har antagits vid vattenrådets möte i Göteborg den 5 juni 2020.
2 § Ändamål
Vattenrådet skall vara ett forum för dialog mellan olika intressenter och myndigheter avseende
vattenfrågor med koppling till Säveåns avrinningsområde. Detta innefattar rollen som en lokal
samverkansgrupp till länsstyrelsen och övriga vattenmyndigheter utgående från EU:s
vattendirektiv och svensk vattenförvaltning.
Vattenrådet skall, utifrån ett helhetsperspektiv, aktivt verka för att vattnet inom Säveåns
avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vilket också vid
behov innefattar konkreta åtgärder.
Medlemsorganisationernas erfarenheter och olika perspektiv på vattenfrågorna är en viktig
utgångspunkt för vattenrådets arbete.
3 § Uppgifter
Vattenrådet har en viktig roll att fungera som remissinstans med utgångspunkt i
vattendirektivets krav när det gäller samhälls- och naturmiljöutvecklingen i avrinningsområdet.
Vattenrådet har främst en viktig lokal roll men skall även påverka vattenfrågorna regionalt och
nationellt bland annat genom synpunkter och kommentarer på vattenmyndighetens
samrådsmaterial och andra vattenanknutna frågor.
Vattenrådet skall medverka till att kunskapsunderlag om förhållanden i Säveåns
avrinningsområde tas fram, t ex informationen i VISS-databasen.
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Vattenrådet skall också aktivt arbeta med åtgärder inom Säveåns avrinningsområde. Vid
behov kan även samverkan med externa aktörer som inte finns representerade i vattenrådet
bli aktuellt.
Recipientkontrollen förutsätts, liksom tidigare, skötas av Göta älvs vattenvårdsförbund där
Säveåns avrinningsområde ingår.
Vattenrådet skall medverka till att sprida information om den svenska vattenförvaltningen och
förhållandena i Säveåns avrinningsområde för att därigenom öka kunskapen och
medvetenheten om vattenmiljön hos allmänheten och politiker.
Vattenrådets vision
”Säveån skall vara ett värdefullt och levande vattendrag där växter, djur och människor vill
leva, verka, vandra och utvecklas på ett hållbart sätt”
4 § Finansiering
Vattenrådets verksamhet finansieras via ett årligt samverkansbidrag från Vattenmyndigheten
för Västerhavets vattendistrikt.
Dessutom bidrar kommunerna inom Säveåns avrinningsområde för närvarande med
finansiering enligt nedan med 2 kr/invånare inom Säveåns ARO.
Fördelningen blir då enl. befolkningssiffror fr. 2015-12-31:

Kommun

Invånare inom ARO Andel

Totalt 400 000 kr

Göteborg

63 740

33%

132 000 kr

Partille

38 212

20%

80 000 kr

Lerum

39 069

20%

80 000 kr

Alingsås

39 734

20%

80 000 kr

Vårgårda

10 988

6%

24 000 kr

2 073

1%

4 000 kr

Borås
Summa

193 816

100%

400 000 kr

För projekt som vattenrådet beslutar att genomföra söks särskilda projektbidrag från t ex
Länsstyrelsen och/eller berörd kommun, FVO eller annan intressent.
Medlem äger reservera sig mot ställningstaganden i rådet som innebär kostnader för
medlemsorganisationen. Reservationen skall framgå av mötesanteckningarna.
Medlemsorganisationen är i sådant fall inte ansvarig för de kostnader som föranleds av
ställningstagandet.
5 § Medlemmar
Vattenrådets medlemmar är Borås stad, Vårgårda kommun, Alingsås kommun, Lerums
kommun, Partille kommun, Göteborgs stad, Naturskyddsföreningen, Fiskevårdsområdesföreningar (FVO), Sportfiskarna, Industrierna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Södra
skogsägarna, Vattenkraftsägare, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)/Göta älvs
vattenvårdsförbund.
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Vattenrådet prövar självt om ytterligare organisation som söker medlemskap skall erbjudas
detta. Samtliga medlemmar i vattenrådet skall ha anknytning till Säveån.
6 § Representation
Respektive kommun representeras av två ledamöter, varav en är politiker och en är
tjänsteperson. Övriga medlemmar har en ledamot vardera. De utsedda politiska
representanterna ska vara invalda i Kommunstyrelsen eller i den nämnd som ansvarar för
vattenfrågor.
För varje ledamot bör det finnas en ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt vid
rådets möten. När ersättare träder in för ledamot har ersättaren ledamots ställning.
Även för de organisationer som har flera kretsar/sektioner inom avrinningsområdet (t ex
Naturskyddsföreningen och FVO), får en gemensam ledamot och en ersättare utses.
För att Anten-Mjörn kommitténs arbete ska kunna fortsätta när verksamheten införlivas med
Säveåns vattenråd, garanteras att Fiskevårdsområdesföreningarna för Anten och Mjörn
sinsemellan får utse en gemensam ledamot och en gemensam ersättare. Övriga FVO får om de
så önskar utse en gemensam ersättare.
Rådet utser självt en ordförande och en vice ordförande att leda vattenrådets möten och
arbete. Ordförande ska vara en politisk representant från någon av kommunerna inom
avrinningsområdet. Vice ordförande utses från någon av de övriga medlemmarna inom
vattenrådet.
Sekreterarskapet framgår av 10 § Administration.
7 § Arbetsformer
Vattenrådet bestämmer självt när möten skall hållas. Kallelse med dagordning bör skickas till
ledamöter och ersättare minst en vecka före mötet.
Vattenrådet kan bjuda in företrädare för medlemmar och andra organisationer med intressen i
eller kunskaper om vattenfrågor som är relevanta för Säveån till sina möten eller särskilt
samråd samt starta referens- och arbetsgrupper. Vattenrådet kan också ordna
sammankomster dit allmänheten bjuds in.
8 § Beslut
Vattenrådets yttrande till vattenmyndigheten eller andra organisationer skall föregås av en
remiss till medlemmarna. Vid oenighet inom vattenrådet eller bland dess medlemmar kan
samtliga yttranden framföras.
Beslut om vattenrådets arbetsformer och operativa arbete fattas med enkel majoritet där varje
medlemsorganisation har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
9 § Arvoden
Vattenrådets ledamöter erhåller inga arvoden eller andra ersättningar för sin medverkan.
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10 § Administration
Vattenrådet är en samarbetsform och därmed inte någon organisation eller juridisk person.
Vattenrådets ekonomi är separerad från vattenvårdsförbundets. Vattenrådet administreras av
Göta älvs vattenvårdsförbund, som svarar för ekonomiadministration, dokumentation,
sekreterarskap och liknande uppgifter. För denna administration debiteras en timkostnad.
Vattenvårdsförbundet är ytterst ansvarig för vattenrådets ekonomi och ska kontinuerligt
informeras om dess status. Vid risk för överskridande av den av årsmötet beslutade
budgetram ska beslutsunderlag beredas vattenvårdsförbundets styrelse inför beslut. Detta
beslutsunderlag ska inkludera en plan för hur eventuella budgetöverskridanden hanteras.
För att säkerställa koppling mellan vattenrådet och vattenvårdsförbundet ska
vattenvårdsförbundets arbetsutskott (AU) löpande informeras om de projekt vattenrådet avser
att starta. Vattenvårdsförbundet har rätt att avbryta projekt.
11 § Översyn
En översyn av denna arbetsordning skall ske vartannat år och förslag till eventuella
förändringar framläggas för medlemmarna senast den 31 mars aktuellt år.

______________________________
Robert Blomberg, ordförande
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