
 

 
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  

via Teams den 13 december 2021 

Närvarande ledamöter: 

Robert Linder Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun 

Gunilla Clancy (C), Göteborgs stad 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås (deltog ej under punkt 6) 

Bertil Svensson, Södra skogsägarna 

 

Närvarande ersättare: 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum 

Thomas Lenberg, Alingsås Kommun 

 

Övriga deltagare: 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Anton Hall, Göteborgsregionen (GR), åtgärdssamordnare 

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

Dagordning 

1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

Ordf. Robert Blomberg går igenom protokollet från föregående möte. 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna föregående mötesprotokoll, som läggs till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

För att så många representanter som möjligt ska kunna delta på beslutspunkterna lyfts punkt 

6 och 7 som första punkter på dagordningen. 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen med ändringarna enl. ovan. 
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3. Val av justerare 

Vattenrådet beslutade 

att utse Bertil Svensson till att jämte ordf. Robert Linder Blomberg justera protokollet. 

4. Meddelanden 

• Rapport från Vattendragsvandring vid Gräfsnäs och Ålanda ström den 29 september. 

Många från vattenrådet deltog på vandringen, men några andra var också inbjudna. Under 

vattendragsvandringen besöktes vandringshinder kring vattendragen i Gräfsnäs och 

diskuterades vilka åtgärder som kan göras. Vi var också vid Ålanda ström, där det finns 

planer på att riva ut dämmet. Inget besked om det är beslutat från domstol än. 

• Rapport från studiebesök vid Hedefors och Hillefors den 11 november. Vi besökte ett nytt 

omlöp vid Hedefors, samt omlöpet i Hillefors och fick information om ån när vi vandrade 

mellan dessa. 

• Rapport från Sportfiskarnas Laxspaning i Jonsered den 18 november. Det sågs nästan 50 

laxar under vandringen, varav 2 var i 10kg klassen. Vi kollade på laxräknare vid dämmet. 

• Rapport från invigning av fiskväg vid Hillefors den 27 november. Hans Svensson 

presenterade Gotaleden. Vid presentationen deltog cirka 60 personer och lika många 

väntade vid invigningen, det blev totalt cirka 130-150 deltagare. Det pratades sportfiske, 

kulturhistoria och mekanik. Dessvärre syntes ingen fisk. 

5. 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) 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen 

- Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på Alingsås program för Mjörnstranden. Det 

är en viktig del av friluftslivet. De lyfter fram som positivt att vandringshindren i 

Kavlåsbäcken åtgärdas och leds om. Dock kritiseras att det kan få negativa konsekvenser 

för skogen. 

Thomas Lenberg, Alingsås kommun  

- Alingsås får en ny kommunekolog, Sanna Olsson, som efterträder Jenny Leonardsson och 

som kommer sitta som ordinarie i vattenrådet. Hon arbetar sin första dag idag, 13 

december.  

- Alingsås gör en skyfallskartering. Det är SWECO som utför karteringen å kommunens 

vägnar. 

6. Utvärdering av inkomna anbud för konsulttjänst som åtgärdssamordnare 

Då Stefan Bydén som i vattenrådet representerar Naturskyddsföreningen, också är engagerad 

hos den ena av konsulterna som lämnat anbud, deltog han inte under denna punkten. 

företagen Två anbud inkom, där båda två uppfyllde de formella ska-kraven. Dock hade det ena 

ett lägre anbudspris. Enligt anbudsförfrågan ska vi gå vidare med det lägsta anbudet under 

förutsättning att de ställda kraven uppfylls, det vill säga Melica Ekonomisk Förening. 
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En diskussion förs om ev. jävsituation gällande Stefan Bydéns uppdrag och representation i 

vattenrådet och Melica. Konstaterades att de två rollerna innebär två helt olika uppdrag och 

vattenrådet har inget att invända mot att Stefan fortsatt ingår i vattenrådset. 

Vattenrådet beslutade 

att anta tilldela uppdraget till Melica Ekonomisk Förening. 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Diskussion om vad upphandlad konsult ska börja arbeta med. 

Som förordningen är skriven ska åtgärdssamordnaren främst arbeta med åtgärder mot 

övergödning men också till viss del med vandringshinder. Det kommer bli en uppsökande 

verksamhet och dialog med markägare, samt på kommunnivå arbeta med kontakt med 

kommunerna och politiken. Initialt kan en diskussion föras med konsulten om vad 

vederbörande tror är lämpligt. All input skickas till Anton. 

• Klimatanpassning, ras- och skred i Säveån?  

Anton Hall har varit i kontakt med en geotekniker på Alingsås kommun, som arbetar med 

åtgärder för skred och ras, som är intresserad av samarbete. Är ett samarbete ur ett 

klimatanpassningsperspektiv intressant för vattenrådet? Det är viktigt att vattenrådet har 

ett helhetsperspektiv, där vi arbetar med multifunktionella lösningar så vi får positiva 

synergier. Det finns åtgärder mot övergödning som ger win-win lösningar också för 

klimatanpassning. 

I Partille, Lerum och Göteborg diskuteras klimatanpassning, där det handlar om att stoppa 

översvämningsförloppet tidigt. 

Vattenrådet finner att det är i vattenrådets uppdrag att arbeta vidare med kontakten.  

• Bertil Svensson erbjuder sig göra korta informationsutskick till vattenrådet då något 

speciellt dyker upp i Säveån. Syftet är att kunna göra ”akututryckningar” utan större 

förberedelse, när exempelvis vitfisk leker. Har något skickats ut? 

Inget har skickats ut än. Monica blir den förmedlande länken om något skulle dyka upp. 

• Övriga aktiviteter för vattenrådet 2022, t ex Vattendragsvandring. 

Floda är en tänkbar plats för nästa besök. Där finns det en tanke om att göra ett omlöp. 

Bertil Svensson får i uppdrag att tillsammans med Stefan Larsson innan nästa möte ta fram 

och skicka en ritning till Anton och Monica. 

En vattendragsvandring i Hunsered har tidigare varit aktuell, men blev inställt pga Corona. 

Kan vi ta upp den tråden igen? Bertil Svensson har konceptet färdigt från förra gången. Det 

passar bra som kvällsvandring, gärna i Maj efter kl. 17-18.  

• Det pågår en utredning av ekosystemtjänster i Alingsås. En aktivitet hade kunnat vara att 

få ett föredrag från kommunen kring denna. 

8. Synpunkter på remiss över Göteborgs Åtgärdsplan för god vattenstatus – 

synpunkter skickas direkt till Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen i Göteborg 

(Handling bifogas) 

Formellt har möjligheten att lämna synpunkter stängt och den formella samrådsredogörelsen 

är redan skriven. Om vattenrådet har några andra synpunkter kan det mailas till Josefine 

Evertsson. Några av kommunerna har redan skickat synpunkter genom officiell väg. 

mailto:josefine.evertsson@miljo.goteborg.se
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En miljöekonom har arbetat med åtgärdsplanen, där denne fått i uppdrag att visa hur stora 

ekonomiska värden som finns i ekosystemtjänster. 

9. Återkoppling från Vattenrådens dag 10 december 

De som deltog på konferensen rapporterar. 

Robert Blomberg höll en presentation om vattenrådets finansieringsmodell. Presentationen 

väckte stor diskussion och många verkade tycka det var en intressant modell. 

Genomgående i konferensen framkom det att den politiska dimensionen ofta saknas i 

åtgärdsarbetet. Vi når inte fram fullt ut om vi inte samspelar med kommunpolitiker. Viktigt att 

vi lyfter de tankegångarna när vi träffar åtgärdssamordnare.  

I exempelvis Himleåns vattenråd har de arrangerat Himleån-dagen, ett forum lyfta fram ån till 

en speciell dag. Det kan kanske vara något att göra även för Säveån. 

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

Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

Inga synpunkter inkom. 

11. Övriga frågor 

• Det är viktigt att förstå vattnets funktion som ett politiskt verktyg. Kopplingen till 

ekosystemtjänster är en viktigt bit för att förstå vatten som en tjänst, och därigenom 

hamna högre upp på den politiska agendan. Det kan därför vara intressant för oss i 

vattenrådet, och åtgärdssamordnarna, att besöka kommunerna i politiska sammanhang.  

• Gunilla Rådman avslutar sin tjänst, vilket innebär att hon kommer lämna sin post i 

vattenrådet. Gunilla kommer istället börja jobba i Borås. Vem som ersätter henne är inte 

klart ännu, men Gunilla skickar uppgifter om vilka som tillsvidare ska representera Lerums 

tjänstepersoner i vattenrådet till Monica. De är Axel Lindqvist (ordinarie) och Malin Ellegård 

(ersättare). 

12. Möten för vattenrådet 2022 

Nya möten bokas enligt: 25 feb, 22 april, 17 juni, 23 sep, 25 nov kl. 9:00-12:00. 

Mötena planeras digitalt under rådande förutsättningar. 

13. Nästa möte 

Fredagen den 25 februari kl. 9-12 via Teams. 

 

Antecknat av: Anton Hall & Monica Dahlberg 

 

Justerat via mail      Justerat via mail  

______________________    ______________________ 

Robert Linder Blomberg, Ordförande  Bertil Svensson, Justerare 

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

Från: Robert Blomberg <Robert.Blomberg@lerum.se>
Skickat: den 31 januari 2022 15:28
Till: Monica Dahlberg
Kopia: Anton Hall
Ämne: Re: PÅMINNELSE - Justering av protokoll Säveåns vattenråd 13/12

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

From: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se> 
Sent: Monday, January 31, 2022 3:23:14 PM 
To: Robert Blomberg <Robert.Blomberg@lerum.se> 
Cc: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> 
Subject: PÅMINNELSE - Justering av protokoll Säveåns vattenråd 13/12  
  
Hej Robert! 
  
Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd den 13 december 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 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
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Monica Dahlberg

Från: Ingela Svensson <savidsbo@hotmail.com>
Skickat: den 12 januari 2022 14:00
Till: Monica Dahlberg; Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se)
Kopia: Anton Hall
Ämne: Re: Justering av protokoll Säveåns vattenråd 13/12

Justerat  
Bertil Svensson  
 
Hämta Outlook för Android 

From: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se> 
Sent: Wednesday, January 12, 2022 12:56:21 PM 
To: Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se) <robert.blomberg@lerum.se>; Bertil Svensson 
<savidsbo@hotmail.com> 
Cc: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> 
Subject: Justering av protokoll Säveåns vattenråd 13/12  
  
Hej Robert & Bertil och god fortsättning på 2022! 
  
Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd den 13 december 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 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
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