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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Anders Holm, Kungälv, pkt 1 

Annika Andersson, Lerum 

Björn Sundén, GR 

Camilla Svensson, Stenungsund 

David Andersson, Tjörn 

Göran Werner, Mölndal 

Hanna Hellström, GR 

Jesper Normen, Ale 

Joanna Friberg, GR 

Karl Lundgren, Kungsbacka 

Maja Wadstein, GR 

Per Söderquist, Partille 

Tove Lindfors Sweco 

FRÅNVARANDE 

Andreas Beutler, Öckerö 

Jessica Sténhoff, Härryda 

John Eriksson, Alingsås 

Karin Holmström, Lilla Edet 

Maria Sigroth, GR 

Marianne Erlandson, Göteborg Kretslopp och vatten 

PUNKT 1 OCH 2 VAR GEMENSAMT MÖTE MED STYRGRUPPEN FÖR MILJÖ OCH 

SAMHÄLLSBYGGNAD. 

 

1. Information om projektet ”Stärkt 

vattenförsörjning i Göteborgsregionen (SVAR)   

 

Karl Lundgren, Kungsbacka, Tove Lindfors, Projektledare, 

dagsläget. Särskilt fokus låg på hur offentliga 

verksamheter och vattenråd kan arbeta tillsammans för att 

uppnå god vattenkvalité i våra vatten. 

 

2. Samverkan inom vattenförsörjning 

(information) 

 

Joanna Friberg, GR presenterade det pågående projektet 

med fokus på att skapa en modell för utvecklad 

samverkan mellan kommunerna och hantering av 

ekonomiska aspekter 
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3. Formasutlysning om hållbar 

vattenresurshantering 

 

Joanna Friberg GR gav en kort redogörelse om 

pågående utlysning. 

 

4. Aktuellt inom avfall 

 

Hanna Hellström gav en lägesuppdatering inom 

avfallsområdet. 

 

5. Samverkansmodell för regional 

vattenförsörjning (Svar2)  

 

Maja Wadstein GR gav en presentation av projektet 

samt redovisade att projektet fått positivt besked om 

SVU-medel som delfinansiering. 

 

Beslutspunkt: Nätverket beslöt att fortsätta 

delprojektet med samfinansiering från överskottet 

från GR:s budget från tidigare år.  

 

Not: Marianne Erlandsson, Göteborg och John 

Eriksson, Alingsås ställde sig positiva till förslaget 

skriftligen innan mötet. 

 

6. Överlämnandehandling. 

 

Mötet hade en gemensam dialog kring viktiga frågor 

som varit under denna mandatperiod och som är 

viktiga att bevaka under kommande mandatperiod. 

Följande frågor lyftes särskilt fram: 

 

A2030: 

 – genomförande och uppföljning, bibehålla takten 

och utveckla det regionala arbetet – viktigt för 

nätverket att ta rollen som drivande i detta för att öka 

takten i arbetet med klimatomställningen 

Dricksvattenförsörjningen:  

– gemensamt säkra det regionalt viktiga råvattnet, 

räkna med råvattnet och dricksvattenförsörjningen ur 

ett regionalt perspektiv – se det som gemensamma 

resurser och ett gemensamt försörjningsansvar  
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– sårbarheten i älven är en gemensam risk som gör att 

vi måste ha övergripande regionala alternativ för vår 

vattenförsörjning 

– långa processer och måste därför lyfta blicken långt 

framåt med förväntade klimatförändringar och med 

höjd för befolkningsutvecklingen, ex nya vattenverket i 

Kungälv  

– viktigt att fundera över målet med samarbetet – 

uppdrag för styrgruppen att bidra till att utveckla det 

regionala arbetet – viktigt att kommunerna ser 

varandra som resurser – inte konkurrenter!  

Nätverkandet: 

 viktigt i sig – att tjänstemannanätverken möter 

politiska grupperingarna (även Renovas ägarråd), och 

varandra – viktigt att utnyttja möjligheterna som dessa 

möten ger. 

 

 

7. Övrigt  

 

GR meddelade att Hanna Hellström lämnar GR och 

rekrytering pågår 

 

Minnesanteckningar finns på GR hemsida 

//goteborgsregionen.se 

 

 

 

Antecknat av: 

 

Björn Sundén GR  

Hanna Hellström GR 

Joanna Friberg GR 


