
 

 
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 kallas härmed Göta älvs vattenråd till sammanträde 

fredagen den 19 mars 2021 kl. 13:30-16:00 (Gäller även för möte 26 mars) 

 

Plats: Mötet hålls via Teams  

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

Anslut på din dator eller mobilapp  

Klicka här för att delta i mötet.  

Eller ring in (endast ljud)  

+46 8 505 252 19,,291960974# Telefonkonferens-ID: 291 960 974#  

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

 

Förslag till dagordning: 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

4. Meddelanden 

5. 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)  

Ingen genomgång på detta mötet för att spara tid till genomgång av inkomna synpunkter 

gällande Vattenmyndighetens och HaV:s samråd (se pkt 6 & 7). Har man något man vill 

delge vattenrådet kan man däremot gärna maila in detta till Monica (senast 23/3) så 

kommer det med i anteckningarna. 

6. Vattenmyndighetens samråd, genomgång av inkomna synpunkter (Handling bifogas) 

- Enkäten 

- VISS 

7. HaV:s remiss, genomgång av inkomna synpunkter (Handling bifogas) 

8. Vattenrådets finansiering 

- Beslutshandling gällande finansiering av vattenrådet att skicka till kommunerna  

  (Handling bifogas) 

9. Vattenrådets Arbetsordning (Handlingar bifogas) 

10. Vattenrådets rapport till Vattenmyndigheten avseende verksamheten 2020 samt 

ansökan om samverkansbidrag för 2021 (Handlingar översänds senare) 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUyMzMyMzgtMzAwYS00Mzc5LWFhNDctODZhZTViYTIxMTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0b2c7c9-3976-4e33-a0ba-1af04c8baeff%22%2c%22Oid%22%3a%224b56ca86-b254-4b25-a652-b25a20694727%22%7d
tel:+46850525219,,291960974# 
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11. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor och minskning av erosion från jordbruksmark”  

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

• Latrintömning från fritidsbåtar längs Göta älv  

• Genomgång av framtagna underlag 

• Vattendragsvandring 2021 

• Skylt-projekt i samarbete m Södra 

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

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

13. Övriga frågor. 

14. 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

