
 

 
GÖTA ÄLVS 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/gota-alvs-vattenrad 

Kallelse 

Göta älvs Vattenråd (inkl. Göta älvs kustvatten) 

Enligt tidigare överenskommelse sammanträder Göta älvs vattenråd den  

25 november 2022 kl. 13:30-16:00.  

 

Plats: Mötet hålls på Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg  

 

Förslag till dagordning: 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas)  

4. Meddelanden 

5. Åtgärdssamordnare inom Göta älvs ARO nedströms Vänern 

- Ansökan beviljad. Vattenrådet får 5 524 000 kr i bidrag (max 80%) för 

åtgärdssamordnare på 100% t o m 1/11 2026 (Handling bifogas) 

- GR har annonserat om åtgärdssamordnartjänst, sista ansökningsdag 20/11. 

50% av tjänsten för Göta älvs vattenråd och 50% för Säveåns vattenråd 

- Upphandling av konsult för resterande 50% av åtgärdssamordnartjänsten  

inom Göta älvs vattenråd inom kort – synpunkter på upphandlingsunderlaget?  

(Handling bifogas).  

6. 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 några rader till Monica och sammanfattar 

med några rader till anteckningarna då det kan vara svårt att få med snabba dragningar 

digitalt. 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Projekt ”Genomgång av framtagna underlag för Lärjeån” 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv” 

• Projekt för inventering av våtmarker 

 

 

https://goteborgsregionen.se/jobbahososs/atgardssamordnareforgodvattenstatusiregionen.5.402bf0b018388c67fde1abc8.html
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• Projekt för återvätning av skogsmark 

• Finns förslag till nya projekt?  

- Pågår arbete för att få fram ansökan till ett stort LIFE-projekt ”Från källa till 

hav” som är tänkt att skickas in 2023. Deltagande från länen: Kalmar, 

Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Vattenrådet kan komma att få 

en roll i det om man är intresserad. 

- Något annat förslag? 

8. Hemsidan www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

9. Övriga frågor. 

10. Nästa sammanträde. 

Vänligen meddela Monica Dahlberg om ni inte har möjlighet att närvara via  

Tel: 031-335 54 79 eller E-post: monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

Med vänlig hälsning 

Monica Dahlberg, sekr 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad

