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TECKNANDE AV AVTAL, DELEGATION VID UPPHANDLING SAMT ATTEST AV FAKTUROR 
 
Tecknande av avtal om markupplåtelse  
Tecknande av avtal om markupplåtelse sker genom delegationsbeslut inom respektive 
kommun. Avtal om markupplåtelse anmäls till vattenrådets styrelse 

 
Kommun 
 
Lund 
 
Lomma 
 
Staffanstorp  
   

Representant 
 
Karl-Oscar Seth 
 
Roger Jönsson 
 
Per Almström 
   

 
Respektive kommun behöver snarast anmäla förändringar av ovanstående delegation till 
vattenrådets kansli.  
 

 
Beslut om upphandling av konsult och entreprenad 
Beslut om upphandling tas enligt nedanstående delegation.  
Delegationsbeslut anmäls till vattenrådets styrelse. 
 

- Konsultuppdrag  < 1 basbelopp: Kansliet för Höje å vattenråd 
- Konsultuppdrag 1 < 3 basbelopp: Arbetsutskottet för Höje å vattenråd 
- Konsultuppdrag > 3 basbelopp: Styrelsen för Höje å vattenråd 

 
- Entreprenad < 2 basbelopp: Kansliet för Höje å vattenråd 
- Entreprenad  2 < 4 basbelopp: Arbetsutskottet för Höje å vattenråd 
- Entreprenad > 4 basbelopp: Styrelsen för Höje å vattenråd 

 
Beslut om markersättning vid åtgärdsanläggning 
Beslut om markersättning vid åtgärdsanläggning tas enligt nedanstående delegation. 
 

-Markersättning > 500 000 kr totalkostnad: Styrelsen för Höje å vattenråd 
-Markersättning då principerna i utredningen om markersättning frångås: 
Styrelsen för Höje å vattenråd 
-Markersättning < 500 000 kr totalkostnad under förutsättning att principerna i 
utredningen om markersättning har följts: Vattenrådets kansli 
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Beställning av konsult och entreprenad samt inköp 
Beställning av konsultuppdrag och entreprenader samt inköp genomförs enligt 
nedanstående delegation. Beställningar anmäls till vattenrådets styrelse. 
 

- Konsultuppdrag och inköp < 2 basbelopp: Vattenrådets kansli 
- Konsultuppdrag och inköp > 2 basbelopp: Ordförande i styrelsen med vice ordförande 

som ersättare 
- Entreprenad (generellt): Sker genom delegationsbeslut inom respektive kommun  
- Entreprenad (för reparation och underhåll som utförs av markägaren själv): 

Vattenrådets kansli 
 
Kommun 
 
Lund 
 
Lomma 
 
Staffanstorp  
   

Representant 
 
Karl-Oscar Seth 
 
Roger Jönsson 
 
Per Almström 
   

Respektive kommun behöver snarast anmäla förändringar av ovanstående delegation till 
vattenrådets kansli.  
 
Attest av fakturor  
Beslutsattestanter för fakturor 
Personalen vid vattenrådets kansli och därefter Stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun 
med teknisk direktör i Lunds kommun som ersättare.  
 
Mottagningsattestanter för fakturor 
Personalen vid vattenrådets kansli och därefter Stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun 
med teknisk direktör i Lunds kommun som ersättare.  
 
 
 
 
 


