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Beredningsgruppen för Kävlingeåns vattenråd  
 
Minnesanteckningar sammanträdesdatum 2010-09-27 
Närvarande:    
 

Ledamöter: Lars Jacobsson, ordf. Lunds kommun 
 Anna-Carin Linusson Eslövs kommun 

 
Projektsamordnare: Emilie Björling Tekniska förvaltningen, Lund 

 
Plats: Tekniska förvaltningen i Lund 

   
Tid: Måndagen den 27 september, kl. 13.30 – 16.30 
 

§ 1. 
Val av justerare 

Dagordning 
Minnesanteckningar från föregående möte 

Lars Jacobsson öppnar mötet och hälsar välkomna.   
 
Beredningsgruppen beslutar: 

• att välja Anna-Carin Linusson att justera dagens minnesanteckningar, 
• att godkänna dagordningen, samt 
• att godkänna minnesanteckningarna från föregående möte 2010-05-12. 

 
§ 2.  

Anmälningar 
 
Följande ärenden anmäls: 

• Protokoll: årsstämma, extra styrelsemöte samt konstituerande styrelsemöte  
2010-05-27 

• Avtal, 2010-08-20, avseende två tjänster som projektsamordnare och 
projektmedarbetare inom Kävlingeåprojektet, Kävlingeåns vattenråd, Höje å 
vattenråd och Tekniska nämnden 

• Underrättelse, 2010-06-18, om utställning: Översiktsplan 2010 för Lomma 
kommun. (Remisstiden gick ut 10 september 2010) 

• Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2010-05-31, beslut om utbetalning av 
återstående bidrag 2009, utbetalning av bidrag 2010 och förlängning av avtal 

• Skrift från Havsmiljöinstitutet; Västerhavet. Aktuellt om miljön i Skagerrak, 
Kattegatt och Öresund 

• Inbjudan till Riksmöte för vattenorganisationer 26-28 september i Borås 

Beredningsgruppen beslutar 

• att lägga anmälningarna till handlingarna. 
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§ 3.   

Vattenvårdsprogram Kävlingeån 
Bilaga A - B 

 
Reviderad rapport  
En reviderad arbetsversion av rapporten Vattenvårdsprogram Kävlingeån inkl. bilagor delas ut (bilaga A) 
liksom ett förslag till samarbetsavtal (bilaga B). Beredningsgruppen går igenom rapporten och enas om 
följande huvudsakliga punkter: 

- Tidsramen för Vattenvårdsprogram Kävlingeån ändras till 2012-2021, indelat i två etapper (etapp I, 
2012 – 2015, och etapp II, 2016 – 2021) som överensstämmer med ”vattenförvaltningscykeln”  

- Någon revidering av rapporten med hänsyn till genomförandet av Kävlingeåprojektets etapp IV är inte 
nödvändig, eftersom åtgärdsförslaget inte är kvantifierat avseende specifika åtgärder (se s. 9 i 
rapporten) 

- Stycket Inledning kompletteras med information om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, 
åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer, genomförd klassificering och Kävlingeåns status samt fortsatt 
åtgärdsbehov 

- Under rubriken Sammanfattning görs ett tillägg avseende redan genomförda åtgärder, att behov av 
åtgärder kvarstår, målen för Kävlingeån, kvantifiering av åtgärder och förväntade kostnader. 

- En text om Kävlingeåprojektets slutrapport och utvärdering av förs in under en ny rubrik 
(Erfarenheter/utvärdering, direkt efter stycket Inledning) 

- Begreppen delprogram resp. fokusområde är otydliga! Ersätts av åtgärder i geografiska områden eller 
förtydligas på motsvarande sätt. 

- Formuleringen under rubriken Kvantifiering av åtgärdsinsatsen på s. 25 ändras till: 
”Med utgångspunkt från de behovsanalyser som föreslagits, görs en prioritering av 
lämpliga geografiska områden där målsättningen är att initiera arbete med åtgärder. 
Följande målsättning föreslås: 
o att initiera, planera och genomföra åtgärder i 3-6 geografiska områden per år 

med start hösten 2012 
o att 2021 ha genomfört åtgärder i minst 30 sådana områden  

Kvantifiering av åtgärdsinsatsen sker inom varje geografiskt område då     
handlingsprogram tas fram för resp. område. 

- Ev. flyttas hela eller delar av texten beträffande fördelning av arbetsinsatsen inom projektdrivning 
från s. 25 till s. 28 (avsnittet Projektdrivning under Ekonomi) 

- I samband med revideringen görs en återblick till de yttranden som inkom i samband med remissen av 
vattenvårdsprogrammet. 

 
Emilie reviderar förslaget i enlighet med ovanstående och kommunicerar det därefter med 
Ekologgruppen, fr.a. avseende kvantifiering av åtgärdsinsatsen, och beredningsgruppen.   
 
Beträffande förslaget till samarbetsavtal (bilaga B) enas beredningsgruppen om följande kompletteringar: 

- Stycket Åtgärder kompletteras med en kvantifiering av åtgärdsinsatsen. 
- Stycket Bakgrund kompletteras med information beträffande: 1. vattenförvaltningens arbete och krav, 

2. genomförda åtgärder sedan 1995 och behovet av fortsatta åtgärder och 3. Kävlingeåns vattenråds 
bildande. 

 
Tidplan 
Det reviderade förslaget till Vattenvårdsprogram Kävlingeån och förslaget till samarbetsavtal tas 
inledningsvis upp i vattenrådets styrelse för beslut 13/10.  
 
Preliminär tidplan:  
Oktober 2010: beslut i vattenrådets styrelse 
Oktober/november 2010: Vattenvårdsprogram Kävlingeån inkl. samarbetsavtal skickas till resp. kommun med 

begäran om att kommunen antar vattenvårdsprogrammet och ställer medel till förfogande. 
Februari/mars 2011: Beslut i kommunernas facknämnder:  
April/maj 2011: Kommunstyrelsebeslut 
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Juni - augusti 2011: Kommunfullmäktigebeslut (budget) 
Höst 2011: Upphandling av ev. konsult. Övrig organisation.  
 
Beredningsgruppen beslutar  

• att uppdra åt sekretariatet att revidera Vattenvårdsprogrammet och samarbetsavtalet i 
enlighet med de synpunkter som kommit fram vid mötet. 

 
§ 4. 

Samråd med Kävlingeåns vattenvårdsförbund 
 
Lars Jacobsson informerar. Bakgrunden till försöken att få till stånd ett samråd är önskemålet från 
vattenrådets och flera kommuners sida att Kävlingeåns vattenvårdsförbunds 
recipientkontrollverksamhet på sikt bör övergå till Kävlingeåns vattenråd. Trots flera försök att hitta 
ett datum har något presidiemöte ännu inte kunnat äga rum. Då Göran Brinck tyvärr varit sjuk den 
senaste tiden får Thomas Quist eventuellt hoppa in vid ett sådant möte. Jan-Axel Roslund är vidtalad 
om ett möte och hänvisar till ett protokoll i vattenvårdsförbundet beträffande ett beslut att förbundet 
inte har för avsikt att ingå i vattenrådet. Sekretariatet efterlyser protokollet hos Jan-Axel. En kontakt 
bör snarast tas med vattenrådets politiker angående frågan om att låta recipientkontrollen ingå i 
vattenrådets verksamhet. 
 
Beredningsgruppen beslutar  

• att sekretariatets uppdrag beträffande samråd med Kävlingeåns vattenvårdsförbund 
kvarstår, samt 

• att lägga övrig information till handlingarna.  
 

§ 5. 
Hemsida 

 
Emilie Björling informerar. Arbetet med en hemsida är påbörjat, upplägg och innehåll är klara och en 
kontakt har tagits med IT-enheten, men genomförandet kvarstår. 
 
 Beredningsgruppen beslutar  

• att sekretariatets uppdrag att ta fram en enkel hemsida kvarstår, samt 
• att lägga övrig information till handlingarna.  

 
 

§ 6.  
Fokusgrupper 

 
Uppdraget att initiera s.k. fokusgrupper i delavrinningsområden genomförs i samråd med 
Kävlingeåprojektet och Ekologgruppen. Ekologgruppen har i programberedningen för 
Kävlingeåprojektet redovisat att man avser att börja i något område där en intresseförening redan 
finns, förslagsvis kring Tolångaån.  
 
Lars framför synpunkten att det vid start av en eventuell andra fokusgrupp vore bra att pröva ett annat 
angreppssätt; exempelvis en annan metod för att samla de boende/driva gruppen, alternativt val av ett 
avrinningsområde av en annan karaktär eller ett annat tema för åtgärderna (exempelvis att arbeta mer 
med näringsretention i ett område, biologisk mångfald i ett annat).  

 
Beredningsgruppen beslutar  

• att uppdraget beträffande fokusgrupper kvarstår, samt 
• att lägga övrig information till handlingarna.  
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§ 7.  
Övrig verksamhet 

Kommunala vattengrupper 
Beredningsgruppen diskuterar exempel på befintliga grupper. I Höör finns en vattengrupp. I Lunds 
kommun finns en grupp där representanter (flertalet chefer) för miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret, gatu- och trafikkontoret, mark- och exploateringskontoret och Lars 
Jacobsson själv ingår. Anna-Carin meddelar att det i Eslöv finns en klimatgrupp där representanter 
för VA, plan och miljö deltar. 
 
Helsingborgs och Malmö kommuner kommer att undersökas liksom de kommuner som ingår i 
Kävlingeåns vattenråd.  
 
Nästa steg är att bistå medlemskommunerna med att starta upp vattengrupper, för att på sikt bygga 
upp ett nätverk av grupper och personer med anknytning till VA-, plan-, miljö- och teknikfrågor. 
Dessa kan utgöra en länk för informationsutbyte mellan vattenrådet och kommunerna. 

 
Sammanställning av gällande restriktioner i avrinningsområdet 
För närvarande ingår i uppdraget att få en översikt av restriktion mm. i avrinningsområdet, 
exempelvis vattenskyddsområden. Mycket information finns i vattenkarten. På sikt kan en sådan 
översikt utgöra underlag för en vattenplan för hela avrinningsområdet. 
 
Vattenrådets beredskap för remisshantering 
Remissen angående Lommas översiktsplan 2010 har inte kunnat besvaras inom remisstiden då 
vattenrådet inte haft sammanträde. Beredningsgruppen diskuterar hur och vilken beredskap 
vattenrådet ska ha för remisshantering. Antalet remissvar bör begränsas till remisser av övergripande 
art, och förslag bör lämnas till styrelsen att delegera beslut till presidiet i den mån remisstiden infaller 
mellan möten. 
 
Extern finansiering 2011 
Emilie informerar. Ansökningstiden för Leader går ut 29/10. Att starta fokusgrupper och jobba med 
lokala infosatsningar borde kunna vara bidragsgrundande hos Leader. LOVA-medel för 2011 söks 
senast 30/11 men är f.n. inte aktuella för vattenrådet.  
 
Beredningsgruppen beslutar  

• att sekretariatets uppdrag beträffande bildande av kommunala vattengrupper kvarstår,  
• att sekretariatets uppdrag beträffande sammanställning av gällande restriktioner i 

avrinningsområdet kvarstår,  
• att föreslå vattenrådets styrelse att begränsa yttranden till remisser av övergripande och 

principiell art, t.ex. översiktsplaner och remisser från vattenmyndighet och länsstyrelse,  
• att föreslå vattenrådets styrelse att delegera beslut över remisser till presidiet i den mån 

styrelsens beslut inte kan inväntas, 
• att uppdra åt sekretariatet att ta fram en Leaderansökan i samband med uppbyggnad av 

”fokusgrupper”, samt  
• att lägga övrig information till handlingarna.  

 
    § 8. 
Övrigt 

 
• Sammanträdestider 2010: Styrelsen 13 oktober kl. 09.00 

 
• Principer för sammanträden 2011: 

Våren: ett styrelsemöte; sent i februari (bokslut) plus årstämman + konstituerande möte i maj 
Hösten: två styrelsemöten; ett tidigt i oktober, ett sent i november  
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Beredningsgruppens möten läggs 3 – 4 veckor före styrelsemötena. 

Beredningsgruppen beslutar  

• att uppdra åt sekretariatet att ta fram förslag til l sammanträdestider enligt samma 
principer som för 2010 plus ett extra möte under hösten, samt 

• att lägga övrig information till handlingarna.  
 
Lars Jacobsson tackar alla närvarande och avslutar mötet. 
 
Lund som ovan 
 
 
 
Emilie Björling  
Projektsamordnare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Lars Jacobsson Anna-Carin Linusson 
Ordf. beredningsgruppen Eslövs kommun 


