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Sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns
vattenråd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2017, § 59, att miljöskyddsnämnden skall
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv. Miljöskyddsnämndens reglemente 3 § kompletteras med detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att Alingsås kommuns arbete med AntenMjörnkommittén fortgår till dess att ett väl fungerande vattenvårdsarbete är etablerat i
Säveåns vattenråd. Vidare beslutade kommunfullmäktige att en ökad samverkan ska
eftersträvas inom Säveåns vattenråd, men också med andra externa aktörer som krävs för
en god resultatuppfyllelse i arbetet med vattenfrågorna.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 47, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att initiera dialog med övriga medlemskommuner inom Säveåns vattenråd i syfte att
öka samverkan.
En arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstemän har tillsatts för att diskutera hur
sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd skulle kunna
genomföras. Arbetsgruppen ansåg att ett fungerande och effektivt vattenrådsarbete inom
Säveåns vattenråd kunde uppnås genom att en budget avsätts utöver det årliga
samverkansbidraget som vattenrådet från Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.
Förslaget är att kommunerna inom Säveåns avrinningsområde årligen finansierar
vattenrådets verksamhet med två kronor per invånare inom avrinningsområdet.
En ny arbetsordning för Säveåns vattenråd har därför utarbetats för att inkludera
sammanslagningen och den nya budgeten för Säveåns vattenråd. Efter beslut om
finansiering från samtliga kommuner kommer arbetsordningen att beslutas av Säveåns
vattenråd.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret anser att föreslagen sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén
och Säveåns vattenråd ligger i linje med tidigare beslut i kommunfullmäktige och i
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser vidare att det är kommunstyrelsen som ska finansiera
Säveåns vattenråd då kommunstyrelsen enligt sitt reglemente har det övergripande ansvaret
för bland annat planering och användning av mark och vatten samt utveckling av strategiskt
viktiga områden och även det övergripande strategiska ansvaret för miljö- och klimatarbete.
Ekonomisk bedömning
Förslaget är att kommunerna inom Säveåns avrinningsområde årligen ska finansiera
vattenrådets verksamhet med två kronor per invånare inom avrinningsområdet. För Alingsås
del motsvarar detta ungefär 80 tkr årligen. Det finns ingen avsatt budget för detta hos

kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret gör dock bedömningen att detta kan hanteras
inom tilldelad ram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att årligen finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per
invånare inom Säveåns avrinningsområde. Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens
tilldelade ram.
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