
 

PROTOKOLL 

 

2020-11-03 
 

 

Arbetsutskottet för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 09:00-10:20, tisdagen den 3 november 2020 
 
Plats: Videolänk via Skype 
 
Bilagor: 1. Förslag till kallelse till styrelsen 2020-11-17 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
 Lin Linde Lunds kommun, ordf beredningsgrupp 
  Helena Björn  Lomma kommun, ordf 

flödes/dagvattengruppen 
   
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
Ärenden:  

 
1. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet 

 Karl informerar om att digital signatur av protokoll för AU och styrelse nu kan 
genomföras med E-legitimation.  

  
 Dagvattengruppen har bytt namn till Dagvatten/Flödesgrupp och på sikt ska den 

enbart heta Flödesgruppen. 
  
 Kallelsen till styrelsen gås igenom. 
 
 Anmälningar 
 Karl Asp kommer att informera om anmälningarna på styrelsemöte. Samråd om 

vattenförvaltning 2021-2027 har inkommit och yttrande ska skickas in senast 30 
april.  

 
 Åtgärdsprogram  
 Ekologigruppen kommer att föredra denna punkt på styrelsen.  
 
 Reparation och underhåll  
 Ekologigruppen kommer att föredra denna punkt på styrelsen.  

Assently: 5dda7249fd8b60f2823828a0b5a22fbd113fea2848777af0091e316d49886b60131cfaf49db5157a754ad5cbc286a7513bc788a2085537359a75df1b161ea2e6



 

 
 Förnyat samarbetsavtal  
 Ingen ny information av vikt kommer att framföras under denna punkt varav AU 

beslutade att stryka den från kallelsen.  
  
 Ekosystemtjänstutredningen 
  Ekosystemtjänstutredningen har skickats på remiss och yttrande inkommit. 

Vattenrådet ska svara på dessa yttranden och förslag på detta svar bifogas kallelsen. 
Karl kommer att informera på styrelsemötet. 

 
 VattenAtlas 
 Möjligheter har dykt upp att Region Skåne kan bistå med medel för att utöka 

VattenAtlas till hela Skåne och en ansökan om LOVA-medel skulle kunna ge 100% 
kostnadstäckning. Karl kommer att föredra på styrelsemötet. 

  
 LOVA-medel för uppsökande verksamhet 
 Likt 2019 är förslaget att söka LOVA-medel för uppsökande och uppföljande 

verksamhet och om det beviljas kommer en ny förmåga att projektanställas till 
kansliet. Karl kommer att föredra på styrelsemötet. 

 
 Nivåmätningar 
 Vattennivåer i Höje å finns nu publicerade på VattenAtlas och läggs inom kort på 

hemsidan. Karl kommer att föredra och visa upp nivåmätningar på styrelsemötet.  
 
 Remisser 
 Karl kommer att föredra på styrelsemötet. 
 
 Recipientkontrollprogram 2022-2024 
 Karl kommer att föredra på styrelsemötet.   
 
 Information om microplaster  
 Emma Fältström och Jerry Ahlström kommer att informera om microplaster.  
 
 Budgetuppföljning  
 Karl kommer att föredra på styrelsemötet. 
 
 PwC har hört av sig och vill göra en höstgranskning som förberedelse inför 

revisionen i vår. 
   
 AU beslutar  
 - att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut, samt 
 - att lägga övrig information till handlingarna 
  
  Lund som ovan 

 
 
Karl Asp  Carl von Friesendorff 
Samordnare Ordförande 
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Följande handlingar har undertecknats den 4 november 2020
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