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Beredningsgruppen för Kävlingeåns vattenråd

Minnesanteckningar sammanträdesdatum 2010-05-12
Närvarande:
Ledamöter:

Lars Jacobsson, ordf.
Anna-Carin Linusson
Eva Nielsen Osterman

Lunds kommun
Eslövs kommun
Sjöbo kommun

Projektsamordnare:

Emilie Björling

Tekniska förvaltningen, Lund

Projektmedarbetare:

Anna Olsson

Tekniska förvaltningen, Lund

Övrig:

Tette Alström

Ekologgruppen

Plats:

Tekniska förvaltningen i Lund

Tid:

Onsdagen den 12 maj, kl. 11.45 – 12.05

§ 1.
Val av justerare
Lars Jacobsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Beredningsgruppen beslutar:
•
att välja Anna-Carin Linusson att justera dagens minnesanteckningar,
§ 2.
Anmälningar
Följande ärenden anmäls:
•
Protokollsutdrag, 2010-04-23, från Tekniska nämndens arbetsutskott i Lunds
kommun angående avtal avseende två tjänster som projektsamordnare och
projektmedarbetare (100 %) för Kävlingeåprojektet, Kävlingeåns vattenråd och
Höje å vattenråd
•
Inbjudan, 2010-02-24, till samråd för ”Marint naturmiljöprogram för Lomma
kommun 2010-2020”.
•
Missiv från Länsstyrelsen Kalmar län, 2010-03-17, om särskild sammanställning
av inkomna synpunkter på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till miljökvalitetsnormer för Södra
Östersjöns vattendistrikt
•
Skrift från Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna; Vatten – vårt gemensamma
ansvar. Vattenförvaltningen 2009-2015
Beredningsgruppen diskuterar hur man ska hantera vattenrådets roll som remissinstans och är överens
om att man bör ha en delegation som får sovra i materialet som kommer in. Beredningsgruppen får
återkomma i ärendet.
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Tillägg till anmälningar:
•
Vattenförvaltningen, Södra Östersjöns vattendistrikt, 2009-2015.
Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt
miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten Södra
Östersjön och Länsstyrelsen Kalmar län
Beredningsgruppen beslutar
•
att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna.
§ 3.
Beredningsgruppens uppdrag
•

Samråd med Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Tidpunkt för presidiemöte behöver fastställas.

•

Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012
Ett reviderat förslag till vattenvårdsprogram som justerats med avseende på utförda åtgärder inom
Kävlingeåprojektets etapp IV ska tas fram. Enligt tidplanen ska vattenvårdsprogrammet starta 2012.

•

Möten i avrinningsområdet
Arbetet ska samordnas med Kävlingeåprojektets etapp IV.

•

Hemsida
En enkel hemsida ska tas fram för vattenrådet.

Beredningsgruppen beslutar
• att uppdra åt sekretariatet att fastställa tid för presidiemöte,
• att uppdra åt sekretariatet att ta fram en tidsplan och ett reviderat vattenvårdsprogram
i samråd med Ekologgruppen,
• att uppdra åt sekretariatet att ta fram en plan för möten i avrinningsområdet i samråd
med Ekologgruppen, samt
• att uppdra åt sekretariatet att ta fram en enkel hemsida för Kävlingeåns vattenråd.
§ 4.
Övriga uppdrag enligt arbetsplanen
•

Kommunala vattengrupper
En undersökning av hur det ser ut idag ska göras; finns det kommuner som redan har vattengrupper
och vilken sammansättning har de i så fall? Kontakt bör tas med tjänstemän inom plan, tekniska och
miljö i de olika kommunerna.

•

Sammanställning av gällande restriktioner i avrinningsområdet

Beredningsgruppen beslutar
• att uppdra åt sekretariatet att ta fram förslag för samråd med kommunerna beträffande
bildande av kommunala vattengrupper, samt
• att uppdra åt sekretariatet att ta fram en sammanställning beträffande gällande
restriktioner för avrinningsområdet.
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§ 5.
Övrigt
•

Sammanträdestider 2010
Beredningsgrupp

september

Extra styrelsesammanträde
Ordinarie stämma
Konstituerande styrelsesammanträde
Styrelsesammanträde

27/5
27/5
27/5
13/10

Lund
Lund
Lund

09.00
09.30
efter stämman
09.00

•

Inför årsstämman
Kallelse till årsstämman har skickats ut. Eventuellt bör Länsstyrelsen väljas som adjungerad till
styrelsen.

•

Visstidsanställning
En internannonsering av tjänsten som projektmedarbetare (1/7 2010 – 31/10 2011) har gjorts.

Beredningsgruppen beslutar
•
att lägga informationen till handlingarna.

Lars Jacobsson tackar alla närvarande och avslutar mötet.
Lund som ovan

Anna Olsson
Projektmedarbetare

Justeras:

Lars Jacobsson
Ordf. beredningsgruppen

Anna-Carin Linusson
Eslövs kommun

