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Protokoll från möte med Säveåns vattenråd  
Pumphuset Alingsås Energi och via Teams den 25 november 2022 

Närvarande ledamöter: 

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

Niklas Wengström, Sportfiskarna, vice ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Björn Albinson (KD), Alingsås kommun 

Axel Lindqvist, Lerums kommun 

Hadar Kronberg (M), Partille kommun 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Lennart Larsson, LRF 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Cecilia Lack, SKF Sverige AB 

Bertil Svensson, Södra skogsägarna 

 

Närvarande ersättare: 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Martina Wetterlund, Partille kommun 

Morgan Svensson, LRF  

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum 

 

Övriga deltagare: 

Einar Ström, Alingsås Energi 

Daniela Figueroa, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Anton Hall, Göteborgsregionen (GR), åtgärdssamordnare 

Sassi Wemmer, Melica ekonomisk förening, åtgärdssamordnare 

Annika Olinder, Praktikant Sportfiskarna 

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

Dagordning 

1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

Föregående mötes protokoll godkännes och läggs till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Punkt 7 om gruppering av frågor gällande energibolagen föreslås tilläggas. Dagordningen 

godkännes med tillägget. 
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3. Val av justerare 

Bertil Svensson väljs till justerare. 

4. Meddelanden 

• Rapport från Vattenrådens dag.  

• Göta älvs vattenråd har fått LOVA-bidrag för en åtgärdssamordnare med samma 

upplägg som Säveåns vattenråd. Annons för rekrytering av tjänsteperson på GR 

pågår. Upphandling av konsult är annonserad med sista anbudsdag 9/1 2023. 

• Samverkansbidrag minskat för 2022 och försvinner troligen helt fr o m 2023. Detta 

gör kommunfinansieringen än viktigare. 

Föreslås att vattenråden på GR, ev i samverkan med andra vattenråd i distriktet, gör 

en skrivelse till Vattenmyndigheten om behovet av fortsatta samverkansbidrag.  

Beslut sedan mötet att samverkansbidaget för 2022 utökas för att nå upp till samma 

nivå som tidigare år (60 000 kr) 

• HaV har flaggat för att LOVA-bidragen halveras för 2024. 

• VISS 2.0 lanseras 2024. Ska bli mer användarvänlig. 

• Sportfiskarna meddelar att man tillsammans med flertalet andra aktörer avser att 

under 2023 ansöka om medel för ett nytt stort LIFE-projekt (EU-nivå) ”Från källa till 

hav”. Länsstyrelsen vill gärna ha med Säveån. Flaggar för att de eventuellt kontaktar 

oss framåt. 

5. Kort presentationsrunda då Daniela Figueroa, ny kontaktperson för Länsstyrelsen, 

deltar för första gången. 

Deltagarna presenterar sig. 

6. Information från Alingsås Energi AB – Einar Ström 

Einar presenterar om Alingsås Energi och verksamhetens arbete.  

Om kansliet får presentationen från Einar skickas den ut till vattenrådet.  

7. Hur samordna tappningen i Säveån – skulle ett gemensamt övervakningssystem 

för nivåer/tappning i Säveån, likt det som finns för Mölndalsån, vara en möjlighet? 

Alingsås Energi och Lerum Energi har numera möten varannan vecka för kommunikation och 

samordning. Lerums Energi har också, sedan ca ett år tillbaka, tillgång till Alingsås Energis 

signaler, så de kan anpassa tappningen.  

Vattenrådet beslutade 

att införa en stående punkt i början på dagordningen ”Kraftverken informerar”, där kraftverken 

i avrinningsområdet bjuds in för att informera om pågående arbete (ca 30min fysiskt eller 

digitalt). 
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8. 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) 

Bra om deltagande representanter även skriver till Monica och med några rader 

sammanfattar till anteckningarna det man informerar om då det kan vara svårt att få  

med snabba dragningar digitalt. 

Lerums kommun: 

- Lerum och Göteborg går samman om råvattenproduktion i Gråbo där tanken är att 

Lerum infiltrerar vatten i grustäkten och Göteborg tar råvatten direkt ur Mjörn.  

KS har sagt ja till avsiktsförklaring till Göteborg för att använda Mjörn som 

råvattentäkt – Säveån blir dricksvattentäkt. 

- Pågår diskussion gällande ägardirektiv för Lerum Energi. 

- Lerum Energi träffar elever i åk 9 för att prata elproduktion för att locka elever till 

Elprogrammet på gymnasiet. Bolaget har också annons för rekrytering av 

utbildningssamordnare ute. 

- Kommunen kartlägger dagvattennätet med fokus på vattenkvalité. Stormtac används 

för att kartlägga större utsläppskällor och beräkna föroreningsbelastning, så att man 

rent teoretiskt kan se var utsläppspunkter och prioritera åtgärder därefter. 

Naturskyddsföreningen Alingsås: 

- Det pågår en utredning i Kyllingsån, Vårgårda, för att både klimatanpassa och göra 

områdets parkmiljö attraktiv.  

Vårgårda kommun: 

- Kommunen har tagit fram översvämningskartering, framför allt i Kyllingsån som 

rinner genom Vårgårda tätort. Karteringen visar att det blir stora konsekvenser även 

vid 10-års regn. 

LRF: 

- Som inspel till frågan om Mjörn som råvattentäkt pekar Lennart på att avloppsvatten 

går ut i Säveån från avloppsreningsverk både i Vårgårda och Alingsås som når Mjörn. 

Alingsås kommun: 

- Projektering av nytt reningsverk pågår. 

- Fråga har lyfts i Miljöskyddsnämnden att man inte tar hand om dagvatten vid 

ansökan om nybyggnation. Viktigt att det projekteras redan i inledningen.  

Södra skogsägarna: 

- Påminner om att bidrag till återväta produktiv skog finns att söka hos Skogsstyrelsen. 

Bidragen är ett bra sätt att effektivt sätta igen flöden, så man kan fånga upp vattnet 

högt upp i systemet.  

Sportfiskarna: 

- Sportfiskarna har inventerat över 1000 våtmarker i Risveden. Hälften av 

skogsmarkerna är påverkade av dikning, men produktionen av skog har inte blivit 

större då marken fortfarande är våt. Det påvisar en stor potential om att kunna samla 

stora mängder vatten, dels som CO2-sänka och som vattenuppehållande åtgärd. 

Finns stor potential då skogsmark motsvarar 80-90 % av ytan. 
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Länsstyrelsen: 

- Länsstyrelsens Naturvårdsavdelning har en Våtmarkssamordnare, Therese Eriksson. 

- Det går också söka LONA-pengar för att inventera våtmarker i avrinningsområdet. 

Gör man en inventering kan man också se vilka marker som är intressant att 

återväta. Åtgärdssamordnarna tittar på möjligheterna att skriva en ansökan. 

9. Kommunernas politiska representation i vattenrådet fr o m 2023 

Lerums kommun: 

- Representanter väljs i januari/februari, när nya kommunstyrelsen tillträtt. Lennart 

Larsson önskar 3-4 bilder om Säveåns vattenråd för att informera om vad vi gör. 

Anton klipper samman en presentation. 

Vårgårda kommun: 

- Ej ännu beslutat. 

Alingsås kommun: 

- Björn Albinsson har meddelat intresse om att fortsätta, men det är kommunstyrelsen 

som beslutar i början av nästa år. 

Borås stad: 

- Karl-Eric är föreslagen, men beslut fattas nästa vecka. Det kommer bli en ny 

ersättare. 

Lerum kommun: 

- Ej ännu beslutat. 

Partille kommun: 

- Ej ännu beslutat. Beslut fattas i kommunstyrelsen. 

Göteborgs stad: 

- Miljö- och klimatnämnden utser representanter framöver. Kommer beslut i januari. 

Meddela Monica när beslut om representanter är klart, så att hon kan skicka kallelser och 

övrig information till rätt representanter. 

Monica skickar till nu gällande representanter tills något annat meddelas. 

10. Information från åtgärdssamordnarna 

- Anton och Sassi deltog på Vattenrådens dag och träffade andra vattenråd och 

åtgärdssamordnare.  

Dag 1 presenterade bland annat Carl Asp, från Höjeå och Kävlingeåns vattenråd. Han 

berättade att de har mallar för avtal med kommunerna som i dagsläget betalar 

31kr/inv i kommunala bidrag till vattenrådet, vilket gör att de har stora resurser till 

åtgärdsarbetet i avrinningsområdet. Bl a har de inrättat en fond för underhåll av 

våtmarker och de köper också in mark.  

De har också VattenAtlas.se som hemsida och man kan gå in och titta på 

förutsättningar som markägare och även se vilka åtgärder som genomförts och 

planeras. GR har tidigare på uppdrag av vattenråden skickat in en projektansökan om 

LOVA-medel för utveckling av en liknande karttjänst, som togs fram inom projektet 

VÅGOR. Ett bidrag skulle dock inte täcka kostnaderna i tillräckligt stor grad varför GR 

drog tillbaka ansökan. 
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- Åtgärdssamordnarna besöker FVOF i avrinningsområdet för att få kontakt ut till 

markägare. Hittills ett lyckat angreppssätt. Antens FVOF träffas nästa onsdag. Aspen 

har vi inte hört från. Haft kontakt med Sävens FVOF. 

- Har deltagit på seminarium om bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder som anordnades 

av HaV och en VISS-utbildning. 

- Haft möte med Lerums kommun ang. åtgärdnade av vandringshinder. 

- Möte med Alingsås ang. våtmarksanläggning i Sollebrunn. 4 fastigheter berörs, 2 

kommunala och 2 privata. Haft diskussion med LST om avtal mm.  

- Åtgärdssamordnarna ska besöka nämnder i kommunerna. Redan varit i Vårgårda, var 

härnäst? Det borde vara där detaljplanering sker. Det finns utbildning för politiker, 

kanske vi kan få in oss där? 

11. Ansökan om LOVA-bidrag för fortsatt åtgärdssamordning fr.om. 2024  

Det nuvarande LOVA-bidraget för åtgärdssamordnarprojektet löper ut årsskiftet 2023. En 

ny LOVA-ansökan för fortsatt arbete till och med 2026 är inskickad. Besked lämnas våren 

2023.  

12. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

- Finns det någon av kommunerna som vill samarbeta med vattenrådet i något projekt? 

Göteborgs stad: Under 2023 tar kommunen fram lokala vattenvårdsprogram. Under 

arbetet har kommunen dialog med omkringliggande aktörer, och önskar ett utökat 

samarbete med Säveåns vattenråd under 2023. 

Lerums kommun: Karolina Källstrand, Lerums kommun, utvecklar ett projekt med 

strömmande vatten och åtgärda vandringshinder för att gynna Säveå-laxen. Det kan 

vara intressant för vattenrådet. 

- Finns behov av databas för att samla åtgärder som genomförs inom 

avrinningsområdet – hur skulle en sådan i så fall kunna utvecklas? 

Vi har försökt tidigare, men fått avslag. Ska vi försöka igen? 

I den nya VISS-versionen kommer information kunna matas in. Länsstyrelsen tar inte 

in inspel för utformning i detta skede, men det är bra om vattenrådet kan vara aktiva 

i frågan. Vattenrådet önskar kontakta Länsstyrelsen för en dragning av VISS 2.0 för 

att därefter fatta beslut om nya tag i databasutveckling. 

- Finns förslag på ytterligare kommande aktiviteter/projekt för vattenrådet? 

Inventera våtmarker inom Säveåns ARO. Se punkt 11. 

- Besök i Gällsnäs tidigare diskuterats. Det är lagt på is på grund av olöst 

kommunikationskonflikt. 

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

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

Sassi kan ta fram ett digitalt dubbelsidigt informationsblad om vattenrådet och vår verksamhet 

innan nyår. 

 

http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad
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14. Övriga frågor 

Robert Linder Blomberg kommer troligen inte vara ordförande framöver. Ordförande tackar för 

sin tid i vattenrådet. 

Säveåns vattenråd tackar Robert, som tagit sig an rollen med bravur. 

15. Mötestider 2023 

Förslag: 

- 24 februari kl. 9-12 (GR) 

- 28 april kl. 9-12 

- 16 juni kl. 9-12 

- 15 september kl. 9-12 

- 24 november kl. 9-12 

Vattenrådet beslutade 

att hålla möten enl. förslag under 2023, samt att fortsatt hålla hybridmöten och flytta runt 

mötena i avrinningsområdet istället för bara på GR. Första mötet hålls dock på GR. 

 

 

Antecknat av: 

Anton Hall & Monica Dahlberg  
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Monica Dahlberg

Från: Robert Blomberg <Robert.Blomberg@lerum.se>
Skickat: den 22 december 2022 14:22
Till: Bertil Svensson; Monica Dahlberg
Kopia: Anton Hall
Ämne: Sv: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 november 2022

Hej Monica, 
 
protokollet ser bra ut! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Robert Linder Blomberg (C) 
Ordförande för Centerpartiet, Lerums kommun 
Ordförande för beredningen Klimat, Miljö och Naturvård 
 
Telefon: 0736-260610 
Epost: robert.blomberg@lerum.se 
 
Centerpartiet - Vi ser hela Lerums kommun 
 

From: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se> 
Sent: Thursday, December 22, 2022 12:59:39 PM 
To: Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se) <robert.blomberg@lerum.se>; Bertil Svensson (Södra 
Skogsägarna) <savidsbo@hotmail.com> 
Cc: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> 
Subject: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 november 2022  
  
Hej Robert & Bertil! 
  
Översänder protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 november 2022 för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
  
  
God Jul & Gott Nytt År! 
Monica & Anton 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
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: Bertil Svensson <savidsbo@hotmail.com>
Skickat: den 22 december 2022 14:21
Till: Monica Dahlberg; Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se)
Kopia: Anton Hall
Ämne: Re: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 november 2022

Protokollet från Säveåns Vattenråd den 25e november 2022 justerat. 
Bertil Svensson I Sävidsbo/SÖDRA  
22e december 2022 

From: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se> 
Sent: Thursday, December 22, 2022 12:59:39 PM 
To: Robert Linder Blomberg (robert.blomberg@lerum.se) <robert.blomberg@lerum.se>; Bertil Svensson (Södra 
Skogsägarna) <savidsbo@hotmail.com> 
Cc: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> 
Subject: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 november 2022  
  
Hej Robert & Bertil! 
  
Översänder protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 25 november 2022 för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
  
  
God Jul & Gott Nytt År! 
Monica & Anton 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
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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