
 

PROTOKOLL 

 

2021-10-05 
 

 

Arbetsutskott för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 08:00-8:35, tisdagen den 5 oktober 2021 
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor: 1. Avtal gällande vattenrådssamordnare med Tekniska nämnden Lunds kommun 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
  
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar det extra arbetsutskott. 
 
 
Ärenden:  

 
 

1. Tilldelningsbeslut av konsult för genomförande av åtgärdsprogram 2022-2024 
 Karl Asp redogjorde för processen med upphandling av konsult för genomförandet 

av åtgärdsprogrammet 2022-2024 med option om förlängning 2025-2027. 
Förfrågningsunderlag har legat ute sedan början av juli. Sista dag för anbudslämning 
var 2021-09-09. Endast ett anbud kom in. Anbudet har utvärderats med avseende på 
krav, pris samt kompetens och erfarenhet. Anbudslämnaren uppfyllde kraven, 
lämnade ett rimligt timpris och hade den erfarenhet och kompetens som 
efterfrågades. 

 
 AU beslutar  

 - att tilldela anbudsgivare 1 konsultuppdraget för genomförandet av Höje å 
åtgärdsprogram 2022-2024, samt 

 - att lägga övrig information till handlingarna 
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2. Avtal med tekniska nämnden Lund gällande tjänster på vattenråd, bilaga 1  
Karl Asp föredrog förslag till avtal med tekniska nämnden gällande att de anställer 
och har personalansvar för vattenrådssamordnare 2022-2027 för Höje å och 
Kävlingeåns vattenråd.  

  
 AU beslutar  
 - att godkänna avtal med tekniska nämnden 2022-2027 gällande tjänster på 

vattenråd, samt  
 - att lägga övrig information till handlingarna 
 

3. Jubileumsfirande 23 nov 
 Karl Asp informerar om att 21 personer är anmälda och lade fram förslag för att få 

fler anmälda. 
 
 AU beslutar  
 - att påminna alla inbjudna om jubileumsfirande, samt  
 - att lägga övrig information till handlingarna 
 

4. Ansökningar LOVA/LONA 
 Karl Asp informerar om planerade LOVA ansökningar att byta ut kalk i fosforfilter 

samt offgrid solpumplösningar. Det planeras en LONA ansökan för att undersöka 
igenväxning av våtmarker efter att flödesregleringsprojekt genomförts. 

 
 AU beslutar  
 - att vara positiv till bidragsansökningar som tas upp på styrelse 23 nov, samt  
 - att lägga övrig information till handlingarna 
 

5. Övriga frågor 
Jerry Ahlström informerade om Öresunds vattenvårdsförbunds planer på att lösa 
administrationsfrågan.  
 

 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
 

  Lund som ovan 
 
 
Carl von Friesendorff  Karl Asp 
Ordförande  Samordnare 
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Följande handlingar har undertecknats den 6 oktober 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
 

HVR_AU_protokoll_21-10-05.pdf
(341617 byte)
SHA-512: e71f0cf50f7334882d5fdeac19ce0b1a4f669
802ea76f3dddb286462e6338b71b089eea9f8d0fc69adb
ce1244be0e364acbe6414bbeaad9d330ac21da1b8a7fc

Carl von Friesendorff
carl.vonfriesendorff@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-10-06 18:22:33 (CET)

Karl Asp
karl.asp@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-10-06 08:13:55 (CET)

HVR AU protokoll 21 10 05
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
66ea0723ecae916f518f2b33348a5f6e2734e5d3b2efd6a34eb8ff317e3d8650fb388e9c32c4498d54ad0b93040c69b6101c9b3d5b3a99fac912936e437ee1e
b

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 1 av 1





Case Audit Log
2021-10-06 06:13:09 UTC Case sent by Karl Asp


Title: HVR AU protokoll 21 10 05


HVR_AU_protokoll_21-10-05.pdf:
e71f0cf50f7334882d5fdeac19ce0b1a4f669802ea76f3dddb286462e6338b71b089eea9f8d0fc69adbce1244be0e3
64acbe6414bbeaad9d330ac21da1b8a7fc


2021-10-06 06:13:20 UTC Case reviewed by party: Karl Asp [nationellt ID-nummer dolt av privacy-inställningar]
(BankID)
IP: 188.150.72.10


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36


2021-10-06 06:13:55 UTC Case signed by party: Karl Asp [nationellt ID-nummer dolt av privacy-inställningar]
(BankID)
IP: 188.150.72.10


Useragent:


2021-10-06 16:19:41 UTC Case request opened by party: Carl von Friesendorff [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 94.234.44.164


Useragent: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Mobile/15E148


2021-10-06 16:19:52 UTC Case reviewed by party: Carl von Friesendorff [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 94.234.44.164


Useragent: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-10-06 16:22:33 UTC Case signed by party: Carl von Friesendorff [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 94.234.44.164


Useragent:


2021-10-06 16:22:33 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 1 av 1






		info@assently.com
	2021-10-06T16:22:34+0000
	https://assently.com
	The case has been e-signed by the parties using Assently E-Sign.




