
 

 
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 GR och via Teams den 25 februari 2021 

Närvarande ledamöter: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. 

Niklas Wengström, Sportfiskarna, vice ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Sanna Olsson, Alingsås kommun 

Axel Lindqvist, Lerums kommun 

Hadar Kronberg (M), Partille kommun 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Lennart Larsson, LRF 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Bertil Svensson, Södra skogsägarna 

 

Närvarande ersättare: 

Stefan Medin (M), Borås stad 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Malin Ellegård, Lerums kommun 

Martina Wetterlund, Partille kommun 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum 

 

Övriga deltagare: 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sassi Wemmer, Melica Ekonomisk Förening, åtgärdssamordnare 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Anton Hall, Göteborgsregionen (GR), åtgärdssamordnare 

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

Dagordning 

1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

Robert gick igenom protokollet från föregående möte. 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna föregående mötes protokoll.  

 



SÄVEÅNS VATTENRÅD 

 

2. Presentationsrunda (tidigare punkt 5) 

Mötesdeltagarna presenterar sig. 

3. Godkännande av dagordningen 

Punkt 5 flyttas till punkt 2. Punkterna justeras enl. ändringarna. 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen med ändringarna.  

4. Val av justerare 

Vattenrådet beslutade 

att utse Josefine Evertsson till att jämte ordföranden justera protokollet. 

5. Meddelanden 

• Nya representanter i vattenrådet; 

o Sanna Olsson, Alingsås kommun, ordinarie 

o Axel Lindqvist, Lerums kommun, ordinarie. 

o Malin Ellegård, Lerums kommun, ersättare. 

• Konsult, Sassi Wemmer på Melica, har upphandlats som åtgärdssamordnare och 

började arbeta i januari. Egen punkt om det nedan. 

• Anton höll presentation om vattenrådet för kommunernas V/A-chefer genom GR-

nätverket Nätverket för Tekniska Chefer. Han berättade om vad vi arbetar med och 

hur de kan använda sig av ett vattenråd. 

• Både MÖVR och GÄVR har fått godkänt från kommunerna om bidrag med samma 

finansieringsmodell som SÄVR har, vilket innebär att även deras åtgärdssamordning 

kan växlas upp. 

6. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om 

vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Göta 

älvs ARO (Stående punkt) 

Vårgårda 

- Kommunen har fått LONA-bidrag för att anlägga en vandringsstig för allmänheten 

längs Kyllingsån vid Säveån som knyter an till GC-nätet. Har arbetat under hösten 

men väntar nu på torrare väder. 

Ett platsbesök kan vara en aktivitet för vattenrådet efter sommaren. 

Alingsås 

- Kommunen har påbörjat ett arbete med en ny VA-plan, som ska vara färdig 2022. 

Kommunen har fått 1,6milj kr i LOVA-bidrag för att ta fram planen. 

- SWECO tar fram en skyfallskartering över kommunen. Resultatet blir ett GIS-

lager. 

- Man har gjort en sjömätning av Säveån då det finns risk för skred. 

Borås 
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- KF går vidare med sjön Tolken som vattentäkt 

- Kommunen arbetar med klimatanpassning och tar fram en skyfallskartering som 

ska presenteras för politiken inom kort. 

Lerum 

- Kommunen har anställt en ny klimatanpassningsstrateg, Emma, som nyligen har 

börjat. Inledningsvis börjar Emma med en klimatanpassningsplan kopplat till 

geoteknik. 

- Säveånöversikten kommer bli en digital story-map och kunskapsöversikt. Färdig i 

april. 

- Lerums ÖP är ute för granskning.  

SNF-Lerum 

- Ska fixa Kolborydsdämmet i Alebäcken vid Lilla Stamsjön då det orsakar 

översvämning. 

- Byggts en ramp med informationsskyltar på gamla brofästet i Gotaleden vid 

Säveån. 

- En förening vill bygga ett kallbadhus vid Aspen och har fått positivt 

förhandsbesked. 

Partille 

- Arbetet med Jonseredsvägen fortsätter. Svårt då det inte går att ställa 

maskinerna där det behövs för att det är brant och ostabilt. Skulle behöva ställas i 

ån men får inte tillstånd för det då ån är skyddad. 

Göteborg 

- Kommunen arbetar med att ta fram en klimatanpassningsplan. Har ett önskemål 

om att bjuda in GR:s klimatanpassningsnätverk för att prata om dessa frågor. 

- Göteborg har genomfört en skyfallskartering som är inlagd i stadens kartsystem. 

De arbetar nu vidare med prioritering och genomförande av skyfallsåtgärder i en 

förvaltningsövergripande samverkansgrupp.  

LRF 

- Mycket som byggs i Vårgårda vilket ger mer hårdgjorda ytor med snabb avrinning 

med problem i vattendrag och diken.. 

- Ställde frågan hur det blir nu med åtgärdsprogrammet när regeringen ska 

överpröva. 

LST 

- Det framtagna åtgärdsprogrammet ska prövas av regeringen. Vet inte när det 

kommer något besked. 

- Arbetar mycket med den Nationella planen för moderna miljövillkor för 

vattenkraften. 

Sportfiskarna 

- Har haft inledande möten i arbetsgruppen om vad åtgärdssamordnare ska göra. 

7. Presentation från åtgärdssamordnare 

Sassi Wemmer presenterar vad han gjort hittills och sammanställningar över bland annat 

Lerån från VISS. 
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- Diskussion om vad åtgärdssamordnarna ska arbeta med framåt 

Förslag att göra presentation från åtgärdssamordnare till stående punkt.  

Åtgärdssamordnarna behöver åka ut till kommunerna för att presentera sig och verka för att 

minska tröskeln för markägare att söka bidrag och nå kunskap. 

Börja arbeta med befintliga våtmarker och se över om något behöver rustas upp eller 

förändras, samt med vandringshinder. Som tumregel kan det vara bra att börja nedströms, 

men större vattenförekomster som Aspen är ju system för sig själva, och kan också vara bra 

utgångspunkter. 

8. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

- Vattendragsvandring i Hunsered och Floda 

• Bertil Svensson har ett färdigt koncept för Hunsered. Besöket är lämpligt att göra 

i maj, efter kl.17-18.  

• Förslag att kombinera möte och besök i nyanlagd våtmark. Vattenrådet skickar 

frågan till Stefan och Bertil om det är möjligt.  

• Floda är enkelt att kombinera med möten. Där kan vi också kolla på vad som är 

tänkbart att göra med avseende till konnektivitet och avbördningsproblem.  

- Diskussion kring förslag till omlöp i Floda 

Bertil och Stefan diskuterar fortfarande frågan.  

- En utredning av ekosystemtjänster pågår i Alingsås. Kan vattenrådet få en dragning 

från kommunen? Kanske Alingsås-representant kan åta sig att undersöka frågan? 

Sanna Olsson kollar möjligheter att få en dragning. 

- Återkoppling efter möte med Lerums kommuns geotekniker, Cecilia Ahl. 

Hon bjuds in som gäst till mötena och deltar utan formellt mandat. 

9. Remiss: Lerums Översiktsplan med hållbarhetsbedömning (Svar lämnas senast 

3/4) (Länk till handlingar)  

Robert Blomberg och övriga deltagare med politiskt uppdrag deltar inte i diskussionen. Anton 

presenterar kommunens svar på vattenrådets yttrande i samrådsprocessen.  

Inga synpunkter uppkom under mötet. Synpunkter kan skickas senast 24/3 till Anton eller 

Monica. Medskick från Olle att gå in och kolla mötesprotokoll från KS på kommunens hemsida 

för att se hur kommunen diskuterat i frågor.  

10. Hemsidan www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

• Vi kan lägga upp information på hemsidan om att vi arbetar med åtgärder mot 

övergödning och vandringshinder, och att vi alltid tar emot synpunkter från 

allmänheten. 

• De rapporter Sassi gjort hittills kan läggas upp. 

• Vi kan också göra en projektsida under vattenrådets för hela åtgärdsarbetet. 

11. Övriga frågor 

• Det ligger en tillståndsansökan hos Länsstyrelsen just nu gällande Jonseredsvägen. 

https://www.lerum.se/bygga-bo-och-trafik/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/oversiktsplan-2021
http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad
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• Expertgruppen om klimatanpassning höll en presentation för regeringen. 

Presentationen ligger på SMHI:s hemsida (länk). 

• På måndag kommer IPCC:s rapport om klimatanpassningsåtgärder. 

12. Möten för vattenrådet 2022 

22 april, fysiskt möte på GR.  

17 juni, fysiskt möte i Floda.  

23 september, fysiskt möte i Vårgårda och kolla vandringsled.  

25 november, fysiskt möte på GR. 

13. Nästa möte 

22 april, då med tema klimatanpassning och skyfallskartering. 

 

Antecknat av: 

Anton Hall & Monica Dahlberg  

 

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/huvudslutsatser-ipcc-s-rapport-klimat-i-forandring-2022-effekter-anpassning-och-sarbarhet-1.180776
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/


Monica Dahlberg

Från: Robert Blomberg <Robert.Blomberg@lerum.se>
Skickat: den 17 mars 2022 16:19
Till: Josefine Evertsson; Monica Dahlberg
Kopia: Anton Hall
Ämne: Re: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 februari

Hej Monica, 
 
Ser bra ut! 
 
/Robert L B 
 
Hämta Outlook för Android 

 
  

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  
Skickat: den 17 mars 2022 16:01 
Till: Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se) <robert.blomberg@lerum.se>; Josefine Evertsson 
<josefine.evertsson@miljo.goteborg.se> 
Kopia: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> 
Ämne: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 februari 
  
Hej Robert & Josefine! 
  
Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd den 25 februari för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
  
  
Ha det så bra, vi hörs! 
Monica 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se [goteborgsregionen.se] 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se [bvvf.se] 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org [gotaalvvvf.org] 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se [vattenradivast.se]  
  



Monica Dahlberg

Från: Josefine Evertsson <josefine.evertsson@miljo.goteborg.se>
Skickat: den 17 mars 2022 16:17
Till: Monica Dahlberg; Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se)
Kopia: Anton Hall
Ämne: Sv: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 februari

Hejsan, 
Har bara en liten justering till protokollet  – ang Göteborg och punkten om skyfallskartering. Jag var nog lite otydlig 
på mötet - själva karteringen är redan genomförd och inlagd i stadens kartsystem. Vi arbetar nu vidare med 
prioritering och genomförande av skyfallsåtgärder i en förvaltningsövergripande samverkansgrupp. 
I övrigt inga synpunkter på protokollet. 
Ha det fint! 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Josefine Evertsson 
Miljöutredare 
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 
  
telefon direkt:  031-368 37 17, växel: 031-365 00 00 
e-post: josefine.evertsson@miljo.goteborg.se 
postadress: Box 7012, 402 31 Göteborg 
besöksadress: Karl Johansgatan 23 
www.goteborg.se/miljoforvaltningen 
  
Så här behandlar Göteborgs stad dina personuppgifter goteborg.se/dinapersonuppgifter   

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  
Skickat: den 17 mars 2022 16:01 
Till: Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se) <robert.blomberg@lerum.se>; Josefine Evertsson 
<josefine.evertsson@miljo.goteborg.se> 
Kopia: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> 
Ämne: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 februari 
  
Hej Robert & Josefine! 
  
Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd den 25 februari för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
  
  
Ha det så bra, vi hörs! 
Monica  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se [goteborgsregionen.se] 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se [bvvf.se] 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org [gotaalvvvf.org] 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se [vattenradivast.se]  
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