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Protokoll styrelsemöte Saxån-Braåns vattenråd 

Plats: Eslövs stadshus, kl. 10:00-12:00  19 oktober. Styrelsemötet började med en gemensam fika. 

 

Närvarande:  

 

Beslutande 

Peder Weibull  Landskrona stad 

Mats Hannander Svalövs kommun  

Jimmy Runesson Kävlinge kommun 

John Fidler                                 Eslövs Kommun 

Bengt Hellerström LRF 

Niklas Persson   NSVA 

 

 

Övriga: 

Robert Andersson Landskrona stad  

Jonas Johansson Eslövs kommun 

Anders Lindvall Kävlinge kommun 

Cecilia Strandberg Landskrona stad  

Per-Arne Olsen                         Landskrona stad 
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§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Peder Weibull förklarade mötet öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

 Styrelsen beslutade att 

 Godkänna dagordningen 

§ 3 val av justeringsperson 

 Styrelsen beslutade att 

 Välja Per-Arne Olsen att jämte ordförande justera protokollet 

§ 4 Föregående protokoll 
 
Inga synpunkter 
  
§ 5 På gång i vattenrådet 

A. Åtgärdssamordnartjänsten 

- Diskussion om fortsatt finansiering av åtgärdssamordning 

Styrelsen beslutade efter det konstituerade mötet i våras att gå vidare med alternativ 1 med 

ambitionen att höja medlemsavgiften med 50 000kr för respektive kommun. Pengarna ska 

användas för att kunna söka statliga medel och på så vis växla upp medlen så att det går att 

behålla en åtgärdssamordnare på heltid.   

 

Arbetsgruppen tog sedan fram ett beslutsunderlag som godkändes av styrelsen och som sedan 

användes i respektive kommuns budgetprocess. Robert berättade att Länsstyrelsen har gett ett 

förhandsbesked om statligt stöd om att ca 80 % får bekostas med LOVA-stöd för åren 2022-

2024. Resterande 20 % måste Vattenrådet få ihop på annat sätt. 

I nuläget är det KS i Svalöv, Landskrona och Kävlinge som har beslutat om att 

tillstyrka finansieringen av åtgärdssamordnartjänsten. Robert aviserade om att om han inte får 

ett förhandsbesked av samtliga kommuner i oktober kommer han att gå vidare med en annan 

arbetsgivare. I nuläget fanns inget besked från Eslövs kommun. 
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B. Ramavtal 

Upphandlingen av entreprenörer för arbetet med att genomföra de planerade 

vattenvårdsåtgärderna är genomförda. Robert presenterade vilka entreprenörer som har 

tilldelats kontrakt/kvalificerat sig för uppdraget.  

Följande entreprenörer ingår i ramavtalet: 

Gösta Palm Maskin AB 

D Söderlindh Entreprenad Syd AB 

Ohlssons i Landskrona AB 

Johan Bertilssons grävtjänst 

JKN Entreprenad AB 

 

C. Åtgärdsarbete 

Robert beskrev det arbete som pågår med olika vattenvårdande åtgärder och att 8 projekt 

har anlagts under året i avrinningsområdet enligt plan, presentationen bifogas protokollet. 

 

D. Exkursioner 

Ingegerd Ljungblom presenterade digitalt om informationsverksamheten med skolorna. Det 

blev totalt 24 exkursioner, med ca 630 elever. 

 

E. Utlysning Vattenmyndigheten 

Robert presenterade att extra bidrag går att söka för 2022.  

Styrelsen beslutar att 

Robert kan söka 50.000kr för exkursioner och 100.000kr för att upphandla en konsult för 

tekniska arbetsbeskrivningar och ritningar av framtida projekt från projektbanken. 

 

F. Flödesmätare 

MITTA har nu genomfört 2 inmätningar (låg och medelflöden) och nu återstår endast en 

inmätning för att vi ska kunna få fram en avbördningskurva där vattennivån räknas om till 

vattenföring. Det bör ske någon gång i början av 2022. 

 

G. Diffusa utsläpp. 

Robert berättade om olika diffusa utsläpp som sker i vattendragen. Det handlar främst om 

bräddningar från pumpstationer, enskilda avlopp, förbjuden markavvattning och orenat 

dagvatten/täckdiken. Det ledde fram till att det blev en diskussion kring bräddningarna. 

Vattenrådet vill ha en samlad bild kring utsläppen. 
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§ 6 Ekonomisk redovisning 

Bakgrund: 

Under sensommaren har det framkommit att det saknas balansrapport och 

verksamhetsberättelse i Vattenrådets redovisning. Therése försökte sätta ihop det i år, 

men det gick inte så bra eftersom alla poster på balans och drift inte hade 

särredovisats. Styrelsen godkände redovisningen utan balansrapport för 2020. 

-Diskussion om balansrapporten 

Frågan har utretts tidigare och förslaget som då diskuterades innebar att vi skulle 

skapa ett nytt ansvar som bara ska användas till Saxån. Cecilia berättar dock att 

Vattenrådet ingår i Landskrona stad och granskas av Landskronas revisorer och att det 

finns en granskad resultatrapport. Problemet i balansräkningen beror på att 

Landskrona stads system inte kan särredovisa balansräkning enbart för Vattenrådet. 

Det som kom fram i diskussionen var att Vattenrådet behöver bestämma sig för om 

man vill vara en förening med eget organisationsnummer och egen granskning eller en 

del av Landskrona stad, med ev. ett nytt huvudmannaavtal. Cecilia berättar också att 

det skulle gå att skapa en balansräkning i Excell. 

För att bolagisera vattenrådet och då lyfta ut det ur förvaltningens ekonomi måste 

beslut tas om det i KF. 

Vilken juridisk form det ska vara måste man diskutera fram.  

Jonas föreslog att vi diskuterar frågan i tjänstemannagruppen och bokar ett nytt extra 

styrelsemöte i början av december. 

§ 7 Övrigt 

 Tanken är att Vattenrådet och länsstyrelsen fortsätter driva gemensamma projekt 2022. 

 

§ 8 Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 
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Peder Weibull  

Ordförande  

  

 

Robert Andersson 

Sekreterare  

 

 

Per-Arne Olsen 

Justerare 

 


