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Svar på remiss, åtgärdsplan för god 
vattenstatus i Göteborgs Stad  

Förslag till beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden ställer sig bakom miljö- och klimatnämndens 

remissförslag om åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad med förslag om ett 

tillägg. 

Sammanfattning 
Miljö- och klimatnämnden fick i maj 2019 ett igångsättningsbeslut för att ta fram ett 

förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad.  

Åtgärdsplan för god vattenstatus beskriver vad vi behöver göra för att få rent vatten och 

välmående vattenmiljöer. Syftet är att aktivt samordna och effektivisera stadens 

vattenförvaltningsarbete. Åtgärdsplanen tydliggör ansvarsfördelningen för de åtgärder 

som stadens förvaltningar och bolag behöver genomföra så att stadens vattenarbete följer 

vattenmyndigheternas bindande åtgärder. Planen belyser behovet av samverkan, 

kunskapsspridning, tillsyn etcetera. Planen innehåller 32 åtgärder för att säkra en god 

vattenstatus utifrån en ökad befolkning, mer verksamheter, förändrat klimat med mera. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen bedömer inte att ekonomiska dimensionen blir betydande för 

förvaltningens verksamheter, dock behövs investeringar göras i fastigheter gällande 

takbeklädnad och andra idrottsytors ytskikt. Investeringarna beräknas inte leda till 

besparingar, utan snarare ökar bygg-/anläggningskostnader samt driftskostnader för att 

sätta in gröna tak samt att säkra att mikroplaster från konstgräsplaner inte sprids. Om 

planens insatser inte genomförs beräknas förvaltningen på längre sikt snarare få negativa 

ekonomiska konsekvenser då nederbörd kan störa verksamhet eller skada anläggningarna.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen ser att planen kan bidra till bättre vattenkvalitet i staden gällande dagvatten 

som faller på idrottsytor och når dagvatten eller omgivande miljö genom att sätta in 

ytterligare skyddsåtgärder. Förvaltningen ser främst behov av samverkan med 

lokalförvaltningen samt park- och naturförvaltningen för att hitta bra sätt att hantera 

frågan. 
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Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

utöver att säkra bättre vattenstatus. 

Samverkan 
Ingen facklig samverkan har genomförts i ärendet. 

Bilagor 

1. Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027 
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsnämnden har att ta ställning till miljö- och klimatnämndens förslag 

till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad. Remissen ska besvaras senast 2021-

09-30 till miljöförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och klimatnämnden fick i maj 2019 ett igångsättningsbeslut för att ta fram ett 

förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad. Föreliggande förslag 

på åtgärdsplan innehåller 32 åtgärder som stadens förvaltningar och bolag behöver 

genomföra så att stadens vattenarbete följer vattenmyndigheternas bindande 

åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027. Arbetet har letts av en styrgrupp med 

miljöförvaltningen, kretslopp- och vatten, stadsbyggnadskontoret och Gryaab.  

Göteborgs stads åtgärdsplan för god vattenstatus beskriver vad vi behöver göra för att få 

rent vatten och välmående vattenmiljöer. Syftet är att aktivt samordna och effektivisera 

stadens vattenförvaltningsarbete. Åtgärdsplanen tydliggör ansvarsfördelningen för de 

åtgärder som stadens förvaltningar och bolag behöver genomföra så att stadens 

vattenarbete följer vattenmyndigheternas bindande åtgärder. Planen är ett komplement till 

miljö- och klimatprogrammet samt skyfalls överenskommelsen. 

Göteborgsregionen växer och Göteborgs stad har en avgörande roll för att säkra upp en 

god dricksvattenkvalitet, avloppshantering, dagvattenhantering med mera. Det innebär att 

all fysisk planering, byggandet och miljöfarlig verksamhet måste hanteras rätt. En tätare 

stad och ökat trycket av vatten från kranskommuner samt klimatförändringarnas 

utmaningar med mer variationsrika flöden är en utmaning.  

Planen anger stora behov av samverkan, kunskapsspridning samt tillsyn. Planen 

innehåller 32 åtgärder som ska genomföras 2022-2027.  

Det mesta kring kommuners vatten och avloppshantering är reglerat på nationell nivå och 

kräver stor samverkan mellan olika myndigheter och kommunens ansvariga som i de 

flesta fall utgörs av kretslopp- och vattennämnden samt miljö- och klimatnämnden.  

Staden kommer ta fram fem lokala åtgärdsplaner för olika avrinningsområden. Dessa 

påverkas av flera kommuner, men planerna kommer att ha fokus på konkreta åtgärder för 

att Göteborg ska säkra en god vattenkvalitet. Dessa planer kommer hantera fysisk 

planering för att stärka stabiliteten i vattendragen samt minska belastningen av miljögifter 

och övergödning. De kommer även hantera finansiering av åtgärder och uppföljning. 

Förvaltningens bedömning 
Planen berör huvudsakligen miljö- och klimatnämnden samt vatten- och 

kretsloppsnämndens processer gällande att följa upp och säkra en god vattenstatus i 

staden. Idrotts- och föreningsförvaltningen liksom samtliga andra verksamheter i staden 

berörs av planen genom åtgärder som behöver vidtas för att säkra en god vattenstatus ut 

från sina fastigheter. Både vad gäller att infiltrera och fördröja dagvatten samt att inte 

kontaminera vatten. Idrotts- och föreningsförvaltningens största påverkan på god 

vattenstatus bedöms vara mängden hårdgjorda ytor samt risken att sprida mikroplast från 

konstgräsplaner. Förvaltningen arbetar redan aktiv kring frågan och skyddsåtgärder 

liksom innovativa satsningar på lösningar och andra materialval skapar merkostnader för 

verksamheten.  
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Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2015, handling 122 gällande att snarast 

sluta med inköp, spridning och användning av mikroplaster landade i en rad åtgärder från 

miljöförvaltningen. Förvaltningen ser inte att detta nämns i planen, varför vi föreslår ett 

tillägg på sidan 33, i punktlistan om miljögifter, tabellen bör i samklang med punkten 

minska spridning av miljögifter och mikroplaster från småbåtshamnar kompletteras med 

punkten - Minskad spridning av mikroplaster från konstgräs.  
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