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Närvarande 
Ledamöter: 
Kommunrepresentanter Thomas Quist Sjöbo kommun (ordf.) 
 Solveig Ekström Persson Lunds kommun (vice ordf.) 
 Miroslav Han Eslövs kommun 
 Per-Martin Svensson Tomelilla kommun  
 Gunnar Bergquist Hörby kommun 
Dikningsföretagen Håkan Olsson Dikningsföretagen (t o m 09:30) 
Företag/industrier Gert Andersson Nordic Sugar Örtofta 
Areella näringar/markägare Carl von Friesendorff Jordägareförbundet 
 Håkan Lindqvist LRF 
VA SYD Hans-Åke Mårtensson VA-Syd 
Ideella naturvården Nils Englesson SNF Skåne 
Fiskevården Anders Eklöv Lödde-Kävlingeåns FVO 
 
Ersättare: 
Kommunrepresentanter Kurt Hagenrud Hörby kommun (tjänstgör § 1-9) 
 Håkan Bjelkengren Eslövs kommun 
 Lennart Nilsson Lomma kommun 
 Peter Boström Tomelilla kommun 
 
Adjungerade: Cecilia Backe  Lunds kommun (ordf. 
beredningsgruppen) 
 Jonas Johansson Kävlingeåns vattenråd 
Konsult: Karl Holmström Ekologgruppen 
 Rebecka Nilsson Ekologgruppen 
 
  
Plats:  Kommunhuset i Hörby  
 
 
Tid:  Torsdagen den 25 februari kl. 09.00 – 11.00 
 
Bilagor:  
 1. Preliminär årsredovisning för 2015 

2. Jordbruk & recipientkontroll: Länsstyrelsens remiss till vattenråden 
3. Jordbruk & recipientkontroll: Förslag till yttrande 
4. VattenAtlas: Förslag till förvaltning av VattenAtlas 
5. Lunds vatten: Förslag till sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun 
6. Lunds vatten: Förslag till yttrande om Sjö- och vattendragsplan 
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7. Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020: Remiss från Länsstyrelsen 
8. Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020: Förslag till yttrande 
9. VVP: Kvarstående åtgärder etapp I 
10. VVP: Prognos för slutförande av etapp I 
11. VVP: Aktuella åtgärder etapp II 
12. Projektbeskrivning Ry 4:1, nr 750 

 
§ 1. 

       Val av justerare  
Dagordningen 

Föregående protokoll 2015-12-03 
 
Thomas Quist hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
Följande tillägg till dagordningen anmäls: 
§ 9, Övriga frågor: 

- KävlingeÅdag 
- Årsstämma 2016  
- Invigning av Klingavälsån 

 
Inga synpunkter på protokoll från föregående möte. 
 
Styrelsen beslutar:  

• att utse Solveig Ekström Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll, 
• att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt 
• att godkänna föregående protokoll från Kävlingeåns vattenråds styrelsemöte 

2015-12-03 och lägga det till handlingarna. 
 

§ 2. 
Anmälningar 

 
Anmälningar:  

• Presentation, 2016-02-10, av vattenrådets verksamhet och Kävlingeåprojektet 
på vattenrådsdag i Linköping av Thomas Quist 

• Remiss från Länsstyrelsen, 2015-12-01, ”Jordbruket och recipientkontroll – 
underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter” 

• Beslut från Länsstyrelsen, 2015-12-22, om förlängning av remisstid för 
”Jordbruket och recipientkontroll – underlag till vägledning för 
tillsynsmyndigheter” (29 februari) 

• Yttrande, 2016-01-29, gällande inskickade kompletteringar i ansökan om 
lagligförklaring eller tillstånd för vattenkraftanläggning vid Lilla Harrie, 
Bösmöllan och Mellanmöllan 

• Meddelande från Länsstyrelsen, 2016-01-27, gällande ny adjungerad i 
Kävlingeåns vattenråd 

• Anbud från Medins Havs- och vattenkonsulter, 2016-01-12, gällande 
undersökning av ålgräs i Lommabukten 

• Anbud från Toxicon AB, 2016-01-12, gällande undersökning av ålgräs i 
Lommabukten 

• Tilldelningsbesked, 2016-01-26, gällande undersökning av ålgräs i 
Lommabukten 
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• Beställning, 2016-01-13, av förlängning av konsultuppdrag för genomförande 
av Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

• LOVA-ansökan, 2015-11-16, för uppsökande verksamhet, utredning, 
projektering m.m. inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

• LOVA-ansökan, 2015-11-16, för uppföljning av anlagda fosfordammar i 
Kävlingeåns avrinningsområde 

• Länsstyrelsens beslut, 2015-11-30, för slutredovisning rörande LOVA-stöd till 
projektet Översvämningsvåtmarker för gäddlek utmed Kävlingeån i Kävlinge 
kommun 

• Länsstyrelsens beslut, 2015-12-03, för slutredovisning rörande LOVA-stöd till 
projektet Vattenstrategiskt Planeringsunderlag för Kävlingeåns 
avrinningsområde 

• Länsstyrelsens beslut, 2015-12-08, för slutredovisning rörande LOVA-stöd till 
projektet Uppföljning vattenvårdsåtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde 

• Länsstyrelsens beslut, 2015-12-15, för slutredovisning rörande LOVA-stöd till 
projektet Sularpsbäcken 

• Fullmakt, 2016-01-28 gällande talan i domstol för åtgärder i Sularpsbäcken, 
dikningsföretag Sularpsbäckens dikningsföretag 1993/2015 

• Tilläggsbeställning, 2015-11-12, till Ekologgruppen gällande konsultarbeten 
inom etapp I av Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

• Meddelande från Länsstyrelsen, 2015-12-07, om delutbetalning 4 för projektet 
Vattendialog Torpsbäcken 

• Beställning, 2015-12-07, av tre mindre dammar i Sjöbo kommun inom 
projektet Vattendialog Torpsbäcken 

• Förhandsförbindelse, 2015-12-17, för godkännande av dammanläggning på 
fastigheten Brandstad 30:1 i Sjöbo kommun inom projektet Vattendialog 
Torpsbäcken 

• Tilläggsbeställning, 2015-11-24, av entreprenad för reparation och dränering 
på fastigheten Räften 1:1, projekt nr 603 
 

Tillägg till anmälningarna: 
• Avtal, 2016-01-27, om upplåtelse av mark för avfasning av kantzon mot 

Sularpsbäcken på fatigheten Sandby 54:1 i Lunds kommun, projekt nr 742 
 

I stort sett alla anmälningar rör löpande verksamhet inom vattenvårdsprogrammet. Det noteras 
särskilt att Thomas Quist varit på en vattenrådsdag i Östergötland och presenterat vattenrådets 
verksamhet. 
 
Styrelsen beslutar:  

• att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna 
 

§ 3. 
Årsredovisning 2015 

Bilaga 1 
            
Jonas Johansson redogör för förslag till årsredovisning med verksamhetsberättelse och 
bokslut enligt bilaga 1. Föreningen har vid årsskiftet totalt ca 6 181 tkr i eget kapital och 
projektskulder varav ca 248 tkr i eget kapital. Revisionen ska granska och lämna eventuella 
synpunkter på redovisningen innan den går till styrelsen för slutgiltigt beslut om godkännande 
på nästa styrelsesammanträde i april. 



 
    4 (10)

 
Styrelsen beslutar:  

• att godkänna preliminär årsredovisning för 2015, samt 
• att lägga övrig information till handlingarna. 

 
§ 4. 

Recipientkontroll 
Bilaga 2-3 

Ålgräsundersökning i Lommabukten 
En gemensam undersökning av ålgräs i Öresund för åren 2016-2019 har handlats upp i 
samarbete med Höje å vattenråd. Lägsta anbud lämnades av Toxicon, som även gjorde 
undersökningarna 2012-2013. Undersökningen genomförs i augusti/september och redovisas 
på styrelsesammanträdet i början av december. 
 
Jordbruk och recipientkontroll 
Vattenrådet har fått Länsstyrelsens förslag på hur jordbruket skulle kunna inkluderas i 
recipientkontrollen på formell remiss. Enligt förslaget skulle t ex stora djurgårdar betala ca 
5000 kr per år och vissa växtodlingsgårdar över en viss storlek ca 900 kr per år. Kansliet och 
beredningsgruppen har tagit fram ett förslag till yttrande enligt bilaga 3. 
 
Håkan Olsson menar att förslaget har låg kostnadseffektivet p g a de små beloppen och att 
uppdelningen på djurgårdar och växtgårder inte kopplar till hur det fungerar ute i 
verksamheten där växtodling och djurgårdar ofta är ihopkopplade. Förslaget för Kävlingeån 
skulle innebära att 156 nya medlemmar tillkommer till recipientkontrollen men att 754 mindre 
lantbruk lämnas utanför och därmed inte kommer att bidra. Det är Håkan Olssons uppfattning 
att de större gårdarna ofta tar ett större miljöansvar. En tydligare slutsats om att frågetecknen i 
förslaget är för många behövs. 
Håkan Lindqvist menar att det är många delar i förslaget som behöver utredas mycket mer i 
detalj innan förslaget skulle kunna bli verklighet. Förslaget borde även tas fram på nationell 
nivå så att inte det blir särskilda regler för Skåne. 
 
Övrigt 
Inga övriga ärenden. 
 
Styrelsen beslutar:  

• att godkänna förslaget till yttrande angående jordbruk och 
recipientkontroll med kompletteringar enligt framfö rda synpunkter, samt 

• att lägga övrig information till handlingarna. 
 

§ 5. 
Vattenförvaltning 

Bilaga 4-8 
 
VattenAtlas 
Jonas Johansson redogör för förslag till förvaltning av VattenAtlas enligt bilaga 4. Förslaget 
innebär att uppdatering och utveckling av VattenAtlas sker centralt genom vattenrådskansliet i 
Lund. Kostnaden beräknas till ca 60 tkr per år och föreslås delas lika av vattenråden för Sege 
å, Höje å och Kävlingeån. Kommunernas tjänstemän i de olika vattenråden ansvarar för att 
tillhandahålla uppdaterad information för respektive kommun. Ett avtal på 5 år tecknas mellan 
ingående vattenråd om formerna för förvaltning av VattenAtlas. Höje å vattenråd tar på sig 
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det formella ansvaret för förvaltningen av VattenAtlas. Nu har även Saxån/Braån anmält 
intresse för att vara med i samarbetet kring VattenAtlas. 
 
Lunds vatten – Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun 
Jonas Johansson har på uppdrag av Lunds kommun tagit fram ett förslag på Sjö- och 
vattendragsplan för kommunen. Planen ingår som en del i konceptet ”Lunds vatten” som 
även innefattar:  

• VA-utbyggnadsplan 

• Dagvattenstrategi och dagvattenplan 
• Vattenförsörjningsplan 

• Översvämningsplan 
 
Sjö- och vattendragsplanen är bl a en beskrivning av nuläget för sjöar och vattendrag i Lunds 
kommun beträffande miljöproblem, aktuella miljömål, miljöövervakning och ger förslag på 
åtgärder för att förbättra situationen. 
Anna Olsson har tillsammans med beredningsgruppen tagit fram ett förslag till yttrande 
enligt bilaga 6. Risken för att Lunds kommuns intressen inom vattenvårdsprogrammet p g a 
planen skulle förskjutas mot åtgärder i Lunds kommun diskuteras men föranleder inga 
förslag på ändringar i förslaget till yttrande. 
 
Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020 
Jonas Johansson redogör kort för Länsstyrelsens förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2016-2020. Vattenfrågorna är ett fortsatt prioriterat område. Kansliet har tagit 
fram ett förslag till yttrande gällande de delar av förslaget som rör vattenfrågor. Karl 
Holmström påpekar att trots att minskade utsläpp av övergödande ämnen är en prioriterad 
åtgärd står det ingenting om betydelsen av arbetet med anläggande av våtmarker. 
Våtmarksarbetet behöver lyftas fram som en prioriterad åtgärd. 
 
Övrigt 
Inga övriga ärenden. 
 
Styrelsen beslutar:  

• att godkänna förslag till förvaltning av VattenAtlas enligt bilaga 4, 
• att godkänna förslag till yttrande angående Sjö- och vattendragsplan för Lunds 

kommun, 
• att godkänna förslaget till yttrande angående Regionalt åtgärdsprogram för 

miljömålen 2016-2020 med komplettering med en skrivning om betydelsen av 
våtmarksarbetet, samt 

• att lägga övrig information till handlingarna.  
 

 § 6. 
Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp I 

Bilaga 9-10 
 

Genomfört och kvarstående arbete 
Karl Holmström redovisar kortfattat det arbete som genomförts i etapp I av 
vattenvårdsprogrammet. Redovisningen finns även på hemsidan: 
http://kavlingean.se/Styrelsen.html 
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- Våtmarker, 22 ha våtmarksyta har anlagts fördelat på 15 objekt 
- Björka, översilningsprojektet har slutförts 
- Glombäcken och Klingavälsån har återmeandrats,  
- Sularpsbäcken, avfasning har genomförts   
- Bråån, plantering har gjorts längs med ett biflöde 
- Torpsbäcken, inom ramen för ”Vattendialog Torpsbäcken” har fosfordammar anlagts 

och strukturkalkning av leriga jordar genomförts 
- Hjularöd, uppföljning av vattenkemi har genomförts 
- Utredningar om möjliga åtgärdsområden att fokusera på samt om extrema flöden har 

gjorts 

LOVA-projekten (Uppföljning vattenkemi i Hjularöd, gäddvåtmarker och avfasning av 
Sularpsbäcken) är redovisade och rapporterna finns på hemsidan: 
http://kavlingean.se/Kaevlingeaans-vattenvaardsprogram.html  
 
Groddammen i Östra Strö har även varit en mycket lyckad anläggning ur rekreationssynpunkt 
och har nyttjats flitigt av byns barn för skridskoåkning under vintern.   
 
En slutrapport för etapp I ska tas fram. 
 
Kanalen vid Björka tar inte bara emot vatten från ån utan även från ett biflöde från skogen 
norr om översilningsområdet vilket gjort att det gått relativt mycket vatten i kanalen under 
vintern. Alla avtal beträffande projektet är undertecknade. Det arbete som återstår är att inom 
ramen för en samfällighet ta fram en långsiktig förvaltningsplan för översilningsanläggningen.  
 
Vid Sularpsbäcken kvarstår mindre justeringar, bl a ska de avfasade slänterna sås in. 
 
Veberöds ljung är ett LOVA-projekt som fått förlängning och som kommer att genomföras 
under 2016. 
 
Prognos för etapp I 
Enligt den senaste uppskattningen beräknas etappen generera ett överskott på ca 3 100 tkr när 
samtliga arbeten inom etapp I är avslutade. 
 
Övrigt 
Inga övriga ärenden. 
 
Styrelsen beslutar: 

• att godkänna fortsatt arbete inom etapp I i enlighet med redovisad 
planering, samt 

• att lägga övrig information till handlingarna. 
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    § 7. 
Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II 

Bilaga 11-12 
 
Uppstart etapp II 
LOVA-ansökningar 
Två ansökningar om s k LOVA-stöd för uppsökande verksamhet skickades in till 
Länsstyrelsen under hösten, besked om eventuell tilldelning väntas under våren.  
 
Rebecka Nilsson redogör för aktuella projekt i uppstarten av vattenvårdsprogrammet etapp II 
enligt lista i bilaga 11 och presentation som även hittas på hemisdan: 
http://kavlingean.se/Styrelsen.html 
 
De intresseanmälningar som Ekologgruppen kommer att börja med att titta mer på är: 

- Lövestad 1:1 
- Lövestad 17:3 
- Sandby 23:9 
- Östra Strö 16:9 
- Veberöd 15:161 (Bäckaparken) 

Ry 4:1 (Projektbeskrivning i bilaga 12) 
Ry 4:1, som är den intresseanmälan som kommit längst, ligger på kyrkans mark bredvid 
Borstbäcken. Håkan Olsson är arrendator. Marken används mest för odling av vall idag. 
Förslaget är en sidodamm med intag av ett delflöde från bäcken. Är även möjligt att anlägga 
en fosfordamm som tar emot dräneringsvatten från åkermark i anslutning till våtmarken. 
 
Förbättring av skyddszoner 
Planerad åtgärd är att vid insådden i de avfasade kanterna på Sularpsbäcken så in 
ängsfröblandningar för att gynna pollinerande insekter. 
 
Tvåstegsdiken  
Intresse finns för ca 400 m tvåstegsdike i Torpsbäcken 
 
Flödesregelering 
Uppföljande arbete till utredningen om höga och låga flöden kommer att göras. 
 
Lokal samverkan/Vattendialog 
Förslaget är att föra en dialog i Borstbäckens avrinningsområde. Visst intresse finns, 
uppföljande kontakter nödvändiga för att bekräfta intresset. 
 
Utmaningar inom etapp II 
Förutsättningarna för att få stöd till vattenvårdsåtgärder har ändrats i det nya 
Landsbygdsprogramet (Landsbygdsprogramet har under ett antal år varit den största källan till 
extern finansiering av vattenrådets verksamhet). Det nya systemet är inte testat fullt ut vilket 
gör att det fortfarande är svårt att uttala sig om följderna av förändringarna mer än att det 
kommer att bli mer administrativt arbete och troligen svårare att få stöd bl a på grund av 
minskade resurser.  Ett mer akut problem är dock att det i dagläget inte verkar gå att 
kombinera vattenrådets markersättning med stöden inom Landsbygdsprogramet. Att kunna 
betala ut en viss markersättning är helt nödvändigt för att kunna komma fram med 
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våtmarksarbete. Jonas föreslår att kansliet får i uppdrag att samverka med Höje å- och Sege å 
vattenråd samt Länsstyrelsen för att agera i frågan. 
 
Intresseanmälningar 
Det finns ett stort behov av att hitta intresserade markägare som har bra projekt för att kunna 
man ska kunna nå de mål som har satts upp inom ramen för vattenvårdsprogramet. 
Ekologgruppen har börjat skissa på en annonskampanj för tidningar, t ex för lantbrukets 
affärstidning ATL.  
 
Rekreation längs Kävlingeån 
Beträffande rekreationsåtgärder längs Kävlingeån så finns det förslag på åtgärder i den 
rapport som tagits fram. Rapporten ska dock fördjupas och kompletteras innan den 
presenteras för styrelsen senare under våren. 
 
Övrigt 
Inga övriga ärenden. 
 
Styrelsen beslutar: 

• att uppdra åt kansliet och beredningsgruppen att, i samverkan med andra 
lämpliga aktörer (t ex vattenråden för Höje å och Sege å samt 
Länsstyrelsen), ta fram förslag på skrivelse till Jordbruksverket angående 
oklarheterna och problemen med det nya Landsbygdsprogrammet, 

• att godkänna fortsatt arbete inom etapp II i enlighet med redovisad 
planering, samt 

• att lägga övrig information till handlingarna. 
 

§ 8. 
Reparation och underhåll 

 
Dammar/våtmarker 
Assmåsa, nr 201. Kävlingeåns vattenråd har blivit ålagda av Länsstyrelsen att kontrollera 
funktionen i den dränering som anlades i samband med att dammen anlades. Kansliet har 
uppdragit åt Ekologgruppen att göra undersökningen. 
 
Övrigt 
Alexander Lindskog, student vid Lunds universitet, har under hösten som en del av sitt 
examensarbete varit ute och undersökt en stor del av de våtmarker som anlagts inom 
Kävlingeåprojektet. En preliminär rapport har lämnats till kansliet för synpunkter. I rapporten 
ges rekommendationer för vilka våtmarker/dammar som är i behov av underhållsåtgärder. 
Jonas föreslår att Alexander bjuds in för att presentera examensarbetet när det är färdigt. 
 
Styrelsen beslutar: 

• att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 9. 
Övriga frågor 

 
Sammanträdestider 2016 

Styrelsen: 
 21/4 09.00  Höör  
 22/9 09.00  Kävlinge 
 1/12 09.00  Lomma 
 
Stämma och konstituerande styrelsesammanträde: 
 26/5 09.00  Eslöv 
Beredningsgrupp: 
 30/3 08.30  Lund 
 24/8 08.30  Tomelilla 
 9/11 08.30  Eslöv 
 

Övrigt 
KävlingeÅdag 
Planen är att vattenrådet anordnar en familjedag lördagen den 14 maj mellan kl 10-15 på 
Måsängen i Kävlinge. Dagen kommer bl.a. att innefatta guidning av naturpedagog Ingegerd 
Ljungblom, möjlighet att prova på att fiska, information om fiskevårdsområdet och om 
vattenrådets arbete. Även scouterna och Kävlinge kommun är del i arrangemanget som 
finansieras med de 50 000 kr vattenrådet fick i prissumma för Sjöstjärnan.  
 
Klingavälsån invigning 
Länsstyrelsen och Lifeprojektet ”Målarmusslans återkomst” planerar invigning av den 
återmeandrade sträckan av Klingavälsån vid Hemmestorps mölla den 21 maj. Vattenrådet 
kansli deltar i planeringsarbetet. Bland annat kommer Thomas Quist och landshövdingen 
Margareta Paulsson att invigningstala. Mer formell inbjudan till styrelsen kommer att skickas 
ut. 
 
Årsstämma 2015 
Årsstämman hålls torsdagen den 26 maj i Eslöv. Då det är mycket aktiviteter kopplat till 
vattenrådet helgerna innan stämman föreslår kansliet att stämman endast består av en halvdag 
med årsstämma och gemensam lunch. 
 
Deponerade massor vid Kävlingeån i Lomma kommun 
Kansliet får återkomma med information då Jonas Johansson inte är uppdaterad på det senaste 
som hänt i ärendet. Information skickas ut per mail. 
 
Getingeprojektet 
Projektledaren Nicklas Holm, Eslövs kommun, informerade om projekt vid styrelsemötet i 
december. Efter det har projektet skickat ut ett nyhetsbrev som finns att läsa på projektets 
hemsida. 
http://www.eslov.se/download/18.402a2722151849b80fc8000392/nyhetsbrev_1_dec2015_we
bb.pdf  
 
Smutsvattensvamp i Kävlingeån 
Anders Eklöv tar upp frågan med förekomst av s k smutsvattensvamp i Kävlingeån. Under 
våren och sommaren 2015 var det mycket smutsvattensvamp i ån vid Håstad mölla, även 
omfattande musseldöd noterades. Smutsvattensvamp var vanligt förekommande i Kävlingeån 
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t ex på 1950 och 60-talet innan reningsverk och industrier förbättrade reningen av sina 
utsläpp. Teoretiskt tänkbara källor till den organiska förorening som smutsvattensvamp är en 
indikation på är t ex Ellinge reningsverk och Örtofta sockerbruk. Anders Eklöv noterade 
ingen påverkan i Bråån som är recipient för Ellinge reningsverk. Gert Andersson meddelar att 
det inte finns några indikationer på några problem med processen vid sockerbruket. 
Förekomsten av smutsvattensvamp anmäldes av Jonas Johansson till Länsstyrelsen 
tillsynsavdelning som i sin tur frågade Örtofta sockerbruk om smutsvattensvampen. 
Sockerbruket fann inga indikationer på att man var orsak till de utsläpp som främjat tillväxten 
av smutsvattensvamp vilket man meddelade Länsstyrelsen. Carl von Friesendorff föreslår att 
problemet med smutsvattensvamp och musseldöd även ska anmälas till miljöförvaltningarna i 
Lunds och Eslövs kommuner.  
 
 
Publicering av protokoll 
För att kunna publicera protokollet från mötet på hemsidan behöver närvarande ledamöter 
godkänna publiceringen. Jonas Johansson föreslår att protokollet publiceras om ingen ledamot 
motsätter sig detta. 
 
Styrelsen beslutar: 

• att uppdra åt kansliet att i samverkan med Anders Eklöv anmäla 
problemen med förekomst av smutsvattensvamp till miljöförvaltningarna 
i Lunds och Eslövs kommuner 

• att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan, samt 
• att lägga övrig information till handlingarna. 

 
 
 
Thomas Quist tackar alla närvarande och avslutar mötet. 
 
 
Lund som ovan 
 
 
Jonas Johansson 
Samordnare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Thomas Quist, ordförande   Solveig Ekström Persson 
Sjöbo kommun   Lunds kommun   
 


