Organisation
Antagen: 2016-11-08
Redaktionella ändringar om representation i/från
Berednings- och Dagvattengrupp gjorda 2017-02-16

ORGANISATIONEN AV HÖJE Å VATTENRÅD- Representation, adjungeringar,
arvodering, delegations- och arbetsordning samt verksamhet
Bakgrund
Höje å vattenråd påbörjade sin verksamhet 2010 och under det första året togs ett förslag på
organisation för Höje å vattenråd fram. Efter internremiss och behandling av inkomna
synpunkter antogs förslaget på ny organisation 2011-02-01. Förslaget krävde en ändring av
stadgarna vilket beslutades vid en extra stämma 2011-05-03 samt vid ordinarie årsstämma
2011-05-24. Vid styrelsemötet 2011-11-08 antogs ett antal mindre förändringar gällande
delegations- och arbetsordning samt gällande tecknande av förhandsförbindelser, avtal,
upphandling och attestering av fakturor.
Under 2012 aktualiserades ytterligare behov av förändringar rörande organisation samt
delegations- och arbetsordning. Det gällde bl a att presidieberedningen avskaffades och
ersattess med ett arbetsutskott med representation från Lund, Lomma och Staffanstorps
kommuner. Behovet av förändringar rörde även upphandling av mindre entreprenader
under två basbelopp och beställning entreprenader för reparation och underhåll i befintliga
dammar och våtmarker.
I det följande redovisas organisationen som bygger på de tidigare antagna förslag till
organisation för Höje å vattenråd.
Representation och adjungeringar
Styrelsen
Representationen i vattenrådets styrelse ser ut enligt följande:
STYRELSEN - REPRESENTATION
Kommunmedlemmar
Lund

3

Staffanstorp

1

Lomma

1

Svedala

1

VA SYD

1

Övriga medlemmar
Dikningsföretagen

1

Areella näringar/markägare

2

Industri/Övriga verksamhetsutövare

1

Fiskevården

1

Ideella naturvården

1

STYRELSEN - ADJUNGERINGAR
Adjungering
Länsstyrelsen

1

Berednings- och Dagvattengruppen (ordförande)

2

Vattenrådssamordnare

1

Konsult

1

Arbetsutskott
Arbetsutskottet med representanter från Lund, Lomma och Staffanstorps kommun
tillsammans med representanter för beredningsgruppen samt vattenrådets kansli, är
kopplingen mellan beredningsgruppen och styrelsen. Arbetsutskottet har delegation på att
ta beslut om yttranden och mindre frågor som kräver beslut mellan styrelsemöten samt
delegation på beslut om deltagande i konferenser för styrelseledamöter. Inför varje utskick
av kallelse till styrelsemöte har Arbetsutskottet ett beredningsmöte där man går igenom
kallelsen med dagordning och förslag till beslut.
ARBETSUTSKOTTET - REPRESENTATION
Kommun
Lund

2

Staffanstorp

1

Lomma

1

ARBETSUTSKOTT - ADJUNGERINGAR
Adjungering
Berednings- och Dagvattengruppen (Ordförande)

2

Vattenrådets kansli

1

Berednings- och Dagvattengruppen
Till Berednings- och Dagvattengruppen, som från och med 2017 har gemensamma möten,
har respektive kommun möjlighet att tillsätta tre representanter. Representanterna kommer
lämpligen från Miljö/natur, Stadsbyggnads-kontor, VA och/eller Mark- och exploatering. Till
Beredningsgruppen adjungeras anlitade konsulter för redovisning av pågående arbete.
BEREDNINGS/DAGVATTENGRUPP - REPRESENTATION
Kommun

Lund

3

Staffanstorp

3

Lomma

3

Svedala

3

Vattenrådets samordnare

1

VA SYD

1

BEREDNINGSGRUPP - ADJUNGERINGAR
Organisation

Konsult

1

Övriga anställda vid vattenrådets kansli, Länsstyrelsen, dikningsföretag, fler representanter
för konsulter m fl kan adjungeras till beredningsgruppen vid behov.
Arvodering
Inga arvoden utgår från vattenrådet till representanter i styrelsen. Respektive huvudman
svarar för eventuell arvodering av sina representanter.
Delegations- och arbetsordning
Delegations- och arbetsordning redovisas i bilaga 1.
Kallelser, föredragning och beslutsförslag
För kallelser, beslutsförslag, föredragningar och justering av protokoll gäller följande:
- Inför styrelsemöte hålls, vid behov, ett möte med arbetsutskottet
- Föredragningslistan till styrelsens möten struktureras om lämpligt utifrån
ämnesområdena Åtgärdsarbete, Recipientkontroll, Vattenförvaltning samt
Administration/övrigt
- Kallelsen innehåller beslutsförslag för varje punkt
- Konsulters ärenden läggs i möjligaste mån först på dagordningen
- Utkast av protokoll mailas ut för synpunkter till ordförande, justeringsperson och
beredningsgruppens ordförande, därefter skickas protokoll med post för justering
- Vid styrelsesammanträden är vattenrådets samordnare föredragande tillsammans med
beredningsgruppens ordförande
Vattenrådets verksamhet
Vattenrådet har fastställt en arbetsplan för 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016.
Vattenrådets arbetsplan revideras kontinuerligt utifrån rådande omständigheter.

