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
Jerry Ahlström
Pierre Lindberg

Lunds kommun, ordförande
Lomma Kommun
Staffanstorps kommun

Adjungerade:

Samordnare

Karl Asp

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
Ordförande

Karl Asp
Samordnare
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Handlingarna är undertecknade av
2021-10-06 18:22:33 (CET)

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

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

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