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Protokoll styrelsemöte Saxån-Braåns vattenråd 

Plats: Kävlinge stadshus, kl. 09:30-11:30 17 november.  

 

Närvarande:  

 

Beslutande 

Peder Weibull  Landskrona stad 

Mats Hannander Svalövs kommun  

Jimmy Runesson Kävlinge kommun 

John Fidler                                 Eslövs Kommun 

Niklas Persson   NSVA 

 

 

Övriga: 

Robert Andersson Landskrona stad  

Annika Söderman Eslövs kommun 

Anders Lindvall Kävlinge kommun 

Adam Bahr        Landskrona stad  

Patrik Lund                                Kävlinge kommun 

Balthazar Forsberg                  Svalövs kommun 
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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 Jimmy Runesson att jämte ordförande justera protokollet 

§ 4 Vattenråd och grundvatten 
 
Det har kommit en ny rapport om hur grundvattennivåer påverkas vid våtmarksrestaurering 
och Robert sammanfattade hur vattenrådet kan arbeta med grundvatten vid restaureringar. 
Bl.a. kan vattenrådet bidra med bättre kunskap om grundvatten 
  
§ 5 Miljöåtgärder i Landskrona 

- Adam presenterade översiktligt Landskrona stads miljöstrategiska arbete och hur det är upplagt.  

Vidare presenterade Adam Landskronas naturvårdsplan och restaurering/miljöåtgärder som 

planeras i Lundåkrahamnen för grönfläckig padda. 

 

§ 6 SCALGO 

Bakgrund: 

Robert meddelade att Landskrona stad har beställt en prenumeration på 

simuleringsverktyget SCALGO, där vattenrådet får full tillgång till verktyget. Det första 

året bekostas av Stadsbyggnadsnämnden i Landskrona. Därefter utvärderas 

prenumerationen. Fördelar med SCALGO 

• Simulera skyfalls- och avrinningsanalyser 

• Verktyg för att göra egna bedömningar med ex våtmarker. 

• Skapa scenario-analyser med vatten 
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§ 7 På gång i vattenrådet 

Åtgärdssamordning  

Robert beskrev det åtgärdsarbete som pågår, studiebesök, utställningar och exkursioner samt online 

mätningar. Vidare presenterade Robert nya projekt, prioriteringsordning och hur planen ser ut för 

kommande år. Roberts presentation bifogas protokollet  

Tanken är att Vattenrådet och länsstyrelsen fortsätter driva gemensamma projekt 2023. 

 

§ 8 Mötestider 

Styrelsen beslutade att 

Genomföra tre styrelsemöten under nästa år enligt följande:  

• Styrelsemöte           tisdag 21 mars 

• Årsmöte                    onsdag 10 maj 

• Styrelsemöte            onsdag 15 november 

§ 9 Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp. 

§ 10 Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Peder Weibull  

Ordförande   

 

Robert Andersson 

Sekreterare  

 

Jimmy Runeson 

Justerare 

 


