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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på kommunhuset i Lerum den 13 september 2019 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf.  

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Leif Gustafson, Aspen-Säveån FVO  

Matilda Chocron, Borås stad 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Åsa Bergsten, Lerums kommun 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Angelica Lindström, SKF Sverige AB 

Bertil Svensson, Södra Skogsägarna 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen VG, kontaktperson, vik. 

David Hirdman, Lerums kommun, Klimatanpassningsstrateg 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekr. 

1. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. Punkt med info om våtmarkskonferens vid Aspenäs läggs till 

under ”Övriga frågor”. 

3. Meddelanden 

• Robert meddelade att vi från vattenrådet skickat ett brev till samhällsbyggnadschefen 

Sofia Hellberg i Partille kommun om ”Värdet av aktiv medverkan i och finansiering till 

Säveåns vattenråd”. Karin informerade om att ärendet skall upp till KS den 6/11 och 

KF den 19/11.  

• Matilda på Sportfiskarna hade skickat in information om att det kommer arrangeras 

en vattendragsvandring i Säveån (vid Jonsered) i november för pengar som 

Sportfiskarna sökt själva inom ”Laxens år”. Om någon från vattenrådet vill medverka 

vid vandringen och komma med ett eget inspel får vi gärna utse någon. Vi hör med 

Stefan Larsson om han har möjlighet/vill vara med. 

• Monica påminde om att det den 16 september (förmiddag) anordnas en utbildning om 

Vattendirektivet och VISS i samarbete med Länsstyrelsen. Inbjudan skall ha gått ut till 

alla via Outlook och det är bra om man anger där om man kan komma eller ej. Går 

inte det är det bara att maila till Monica.  

 

Då vi kommer att vara i stora hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg och det finns gott 
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om plats går det bra att även bjuda in kollegor som kan ha nytta av kompetenshöjning 

inom området. 

4. Hur arbetar Lerums kommun med klimatanpassning – David Hirdman, 

Klimatanpassningsstrateg 

Daniel informerade om hur man arbetar med klimatanpassningsfrågor/-åtgärder i Lerums 

kommun. (Daniels presentation bifogas med anteckningarna) 

5. 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) 

Lerum 

 Genomför åtgärder vid Lilla Stamsjön för att få bort vandringshinder t Alebäcken. 

 Kommunen arbetar vidare med våtmarker och har fått LOVA-bidrag för att anlägga 

två på kommunal mark. 

Partille  

 Rasåtgärder på Jonseredsvägen. 190 meter ska förstärkas. ÅF ska ta fram underlag 

för ansökan om vattenverksamhet. Underlag som ska tas fram är naturvärdes-

inventering, MKB och Natura 2000-samråd. Litet tidsfönster för åtgärder då de bara 

är tillåtna 15 juni-15 september. Vill kunna skicka tillståndsansökan senast 31/1 

2020. återöppnande av Jonseredsvägen kan dröja flera år. Karin frågar vattenrådet 

om de känner till/har den rapport som GF Konsult AB tog fram om Jonsered. Tipsades 

om att kontakta Mats Lindkvist som numera finns på Trafikverket.  

 Trafikverkets förstärkningar i Finngösaravinen som är skredkänslig har stoppats av 

MMD som kräver kompensationsåtgärder. Robert frågar om Lerum kan hjälpa Partille? 

Karin lovade återkomma om så är fallet.  

Olle frågade om inte Trafikverket har krav på sig att ärendet ska snabbas på? Karin 

svarar att de inte har det än men det kommer kanske i samrådet. 

Alingsås 

 Kommunen håller på att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Björn nämnde att det i 

Alingsås kan finnas våtmarksområden som kan hjälpa kommunerna nedströms? Olle 

framhävde att det krävs en politisk diskussion/beslut och mandat till 

tjänstepersonerna om man ska komma framåt med åtgärder.  

Har av VGR tagits fram en finansieringsmodell för hur kommuner nedströms ska 

kunna kompensera markägare uppströms för att man ska kunna nyttja mark för 

naturbaserade lösningar mot översvämningar och torka. 

Borås 

 Inventerar enskilda avlopp men vid sjön Säven finns mest sommarstugor. 

 Tar fram ett skyfallskarteringsverktyg. 

 Har fått information om att ärendet gällande finansiering av vattenrådet troligen 

kommer att tas upp i KS i oktober 

Göteborg 

 Josefine informerade hon skrivit ett tjänsteutlåtande gällande den nya 

arbetsordningen för Säveåns vattenråd och förslaget kring finansiering från 

kommunerna. Ärendet tas upp i Miljö- och klimatnämnden i september. 
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 Josefine hade tänkt presentera arbetet med åtgärdsplanen för god vattenstatus i 

Göteborg men fick tyvärr inte tekniken att fungera.  

Presentationen bifogas istället med anteckningarna.  

Länsstyrelsen 

 Länsstyrelserna har nu gjort bedömningarna av den ekologiska statusen för alla 

ytvattenförekomster och de är uppdaterade i VISS under Förvaltningscykel 3  

(2017-2021, www.viss.lansstyrelsen.se). Länsstyrelsen kommer vara ute på 

samråd/informationsmöten i höst för att presentera arbetet och få in synpunkter. 

Arbetet fortgår nu med förslag på åtgärder samt längre fram förslag på ev nya 

miljökvalitetsnormer som beslutas av Vattenmyndigheten. 

 

I mitten av september startar Länsstyrelsens arbete med revideringsprocessen av det 

regionala miljöövervakningsprogrammet för åren 2021-2026 på uppdrag av 

Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten. Enligt befintlig budget finns inget 

utrymme för utökad övervakning så fokus kommer främst ligga på att analysera vilka 

program som bör prioriteras utifrån uppföljning och krav enligt vattendirektivet. 

 Kommer att finnas särskilda medel för inventering av vandringshinder som kan sökas 

av vattenråd och kommuner. 

SKF 

 Säljer av mark vid Säveån och ska flytta huvudkontoret.  

Effektiviserar sina processer för att minska utsläpp till Säveån. 

6. Lägesrapport ang beslut om sammanslagning med Anten-Mjörnkommittén 

inkl extra finansiering från kommunerna 

Läget i de kommuner där beslut kvarstår har behandlats ovan. 

7. Diskussioner om aktiviteter för vattenrådet hösten 2019 samt 2020. 

Föreslogs att göra biotopkarteringar i Partille. Till nästa möte behöver en översyn göras 

på var det saknas biotopkarteringar och vilka som är prioriterade att göra 2020. 

 

• Biotopkarteringar gjordes i Säveåns övre delar 2011-2012. Rapporten ligger på 

vattenrådets hemsida: 

https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/usr/local/www/vattenmy

ndigheterna/PeGe/BiotopkarteringarSavean20112012.pdf  

 

• Samma år utfördes biotopkarteringar i Svartåbäcken och Brodalsbäcken på uppdrag 

av Länsstyrelsen. Även den rapporten finns på hemsidan: 

https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/usr/local/www/vattenmy

ndigheterna/PeGe/BiotopkarteringarSavean20112012.pdf  

 

• 2016 utförde vattenrådet biotopkarteringar i Kullaån, Lerån och Kåbäcken. Rapport: 

https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/Rapport_Biotopkartering

_tre_vattendrag_SaveansARO_2016-11-03.pdf  

 

Fundera gärna till nästa möte på lämpliga projekt för 2020. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/usr/local/www/vattenmyndigheterna/PeGe/BiotopkarteringarSavean20112012.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/usr/local/www/vattenmyndigheterna/PeGe/BiotopkarteringarSavean20112012.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/usr/local/www/vattenmyndigheterna/PeGe/BiotopkarteringarSavean20112012.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/usr/local/www/vattenmyndigheterna/PeGe/BiotopkarteringarSavean20112012.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/Rapport_Biotopkartering_tre_vattendrag_SaveansARO_2016-11-03.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/savean/downloads/34/Rapport_Biotopkartering_tre_vattendrag_SaveansARO_2016-11-03.pdf
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8. Behov för vattenrådet att ta fram en egen hemsida 

Den befintliga webbplatsen www.vattenorganisationer.se kommer att finnas kvar till  

31 december 2019 och Vattenmyndigheterna kommer därefter inte längre att 

tillhandahålla denna tjänst för landets vattenorganisationer. Fram till dess att 

webbplatsen upphör kvarstår support som vanligt för de organisationer som idag har en 

hemsida där. Vattenråden uppmanas istället att skaffa egna hemsidor som 

Vattenmyndigheten kan länka till.  

 

Monica har frågat Vattenmyndigheten om vattenråden kan söka särskilda medel för detta 

då det medför en merkostnad man inte räknat med. De har nu meddelat att det inte 

kommer att finnas bidrag att söka för att täcka merkostnaden för att bygga nya 

hemsidor för vattenråden. 

 

Monica har undersökt möjligheten att med hjälp av IT på GR ta fram nya sidor för de tre 

vattenråd hon administrerar. Tanken är att få ner kostnaden för vattenråden. Planen nu 

är att skapa en gemensam domän för vattenråden www.vattenradivast.se och under 

denna ha underdomäner för de olika vattenråden på GR.  

 

Att köpa en ny domän kostar bara 150 kr/år men det kommer att innebära en viss 

kostnad för GR-IT att bygga huset till hemsidorna (ca tre dagars arbete, som delas på de 

fyra vattenråden på GR) och sedan för Monica eller annan resurs på GR att lägga in allt 

material från de gamla till de nya sidorna (ca en dags arbete/vattenråd). Det blir en 

kostnad på ca 5 000-10 000 kr/vattenråd. Då man inte har så mycket att röra sig med 

blir det detta året en ganska stor andel av den totala kostnaden för vattenråden. Arbetet 

har påbörjats. 

 

Fråga kom upp om savean.se är en ledig domän. Det är den inte då den ägs av Säveåns 

övre FVO 

9. Övriga frågor 

• Monica informerade om att GR tillsammans med Sportfiskarna, 8-fjordar och 

Länsstyrelsen Västra Götaland söker projektmedel hos Vinnova för ökad 

genomförandetakt och effektivitet vad gäller åtgärdsimplementering i vattenfrågor. 

Vattenråden kommer att bjudas in till en första träff i det fall ansökan om medel 

godkänns. Svar ska lämnas av Vinnova senast den 31/10. 

 

• Robert informerade om att han haft kontakt med Hillefors grynkvarn om hur vi ska 

kunna arbeta tillsammans för att nå en lösning. Bertil informerade om att man har 

tillstånd att ”klunka” vatten dvs. kraftverket stängs av och att allt vatten tappas utan 

att kraft tas ut för att få upp laxarna förbi kraftverket. 

 

• Frågan lyftes hur det blir med den utökade samordnande tjänsten hos GR? Monica 

förklarade att GR har svårt att besätta tjänsten och planera för den innan man vet att 

finansieringen är ordnad. Då beslut saknas i Göteborg och Partille, vars bidrag 

sammanlagt omfattar mer än hälften av de kommunala bidragen (212 000 kr/år av 

totalt 400 000 kr), så ser man inte att man kan ordna det innan finansieringen är 

beslutad och klar.  

file://///grfs.gr.to/avd/Miljösam/10_Vattenråd/Vattenråd%20Mölndalsån/Ant%20Mölndalsåns%20VR/www.vattenradivast.se
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10. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd hålls den 22 november kl. 9-12 på GR. 

 

Bra om vi kan vara i andra lokaler inom avrinningsområdet framöver och samordna med 

lämpligt studiebesök/information. 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 


