
 

PROTOKOLL 

 

2021-08-31 
 

 

Arbetsutskottet för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 09:00-10:00, tisdagen den 31 augusti 2021 
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor: 1. Förslag till kallelse till styrelsen 2021-09-14 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
 Helena Björn Lomma kommun, ordf 

flödes/dagvattengruppen 
 Tesfom Solomon    Praktikant på vattenrådet 
  
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
Ärenden:  

 
 

1. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet 
  
 Kallelsen till styrelsen gås igenom. 
 
 Anmälningar 
 Karl Asp kommer att informera om anmälningarna på styrelsemöte.  
 
 Åtgärdsprogram  
 Information från Ekologigruppen om åtgärder på styrelsemötet. 
  
 Beviljade LONA medel till projektanställning 
 Karl Asp föredrar bakgrund, planer, arbetsuppgifter och finansiering. 
  
 Tilläggsbeställning konsult 
 Karl Asp föredrar förslag på tilläggsbeställning under 2021. 
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 Upphandla konsult åtgärdsprogram 2022-2024 
 Karl Asp informerar för styrelsen om upphandling. När samtliga kommuner beslutat 

om att godkänna samarbetsavtal så kan beslut om tilldelning tas och oklart om det 
är möjligt innan 14 sept och det är olämpligt att vänta till nästa styrelsemöte 23 nov. 
AU föreslås därför delegation att besluta om tilldelning. 

   
  Revidering av avtal    
  Karl Asp informerar om nya mallar som förankrats med markägarrepresentant, 

kommunjurist och beredningsgrupp. 
 
  Riktlinjer och avtal för bevattningsdammar    
  Karl Asp informerar om förslag på riktlinjer och avtalsmallar. 
 
 Förnyat samarbetsavtal  
 Karl kommer för styrelsen föredra status för samarbetsavtal. 
  
 Bubbelbarriär 
 Karl informerade om flödesgruppens planer med skräpmätning för att undersöka 

behov av en bubbelbarriär. 
 
 Samråd för hållbar avloppsrening i Skåne  
 Karl kommer för styrelsen att föredra samråd från VA SYD och informera om att 

ambition är att svara för att underlätta för VA SYD vad som ska in i MKB. Carl skriver 
sedan under yttrande. 

 
 Upphandling av konsult för recipientkontroll 2022-2024 
 Karl kommer på styrelsemöte föredra anbud som är under sekretess. Efter frågor 

som inkom under upphandling så togs krav på ackreditering bort för 
läkemedelsrester då inget laboratorium kunde uppfylla det. Rapporteringsgränser 
för PAHer, DEHP och läkemedelsrester höjdes för att öka sannolikheten att fler 
anbud skulle inkomma. Samtliga optioner ryms inom budget 2022-2024 när 
delfinansiering från åtgärdsprogram genomförs enl styrelsebeslut. Sulfat kommer att 
tilläggs beställas av kansliet för att kunna göra bakgrundshalet för P. 

 
 Information om läkemedelsrester 
 VA SYD informerar på styrelse om läkemedel och läkemedelsrening kopplat till 

avloppsreningsverk. 
 
 Budgetuppföljning 
 Karl kommer för styrelsen att informera om ekonomiskt utfall. 
 
 Ledamot i Beredningsgrupp och Flödes/Dagvattengrupp 
 Karl kommer för styrelsen att informera om ändringar. 
    
 Jubileumsfirande för medlemmar 
 Karl kommer för styrelse att informera om jubileumsfirande och filmer där en 

kortversion kommer visas på styrelsen. 
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 AU beslutar  
 - att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut, samt 
 - att lägga övrig information till handlingarna 
  

2. Övrigt 
Inga ärenden. 

  
 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 
 
 
  Lund som ovan 

 
 
Karl Asp  Carl von Friesendorff 
Samordnare Ordförande 
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Följande handlingar har undertecknats den 1 september 2021
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