
 

 

 

 
 
 
 
 
Protokoll fört vid stämman för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
fredagen den 15 maj 2020 i kommunhusen i Ystad, Simrishamn och Sjöbo 
(med digital sammankoppling på grund av Coronapandemin) 
 
Närvarande i Ystad: 
Per Håkanson, ordförande i vattenrådet, Tomelilla kommun 
Gunilla Andersson, vice ordförande i vattenrådet, Ystads kommun, tillika ombud för Ystads kommun 
Ingmar Jönsson, ordinarie ledamot i vattenrådet, Naturskyddsföreningen i Tomelilla 
Christian Negendanck, ordinarie ledamot, Högestad & Christinehofs förvaltnings AB 
Allan Waktmar, ersättare i vattenrådet, Ystads kommun, 
Peter Boström, ersättare i vattenrådet, Tomelilla kommun 
Johan Hortevall, ersättare i vattenrådet, Bollerups Lantbruksinstitut 
Fredrik Larsson, ersättare i vattenrådet, LRF 
Nicklas Ljungström, ordinarie revisor, Ystads kommun 
Tina Bergström-Darrell, ombud (ersättare) Tomelilla kommun och valberedning 
Vibeke Lirås, adjungerad tjänsteman, Länsstyrelsen Skåne 
Andrea Nowag, adjungerad tjänsteman, Ystads kommun 
 
Närvarande i Sjöbo: 
Thomas Quist, ordinarie ledamot i vattenrådet, Sjöbo kommun, tillika ombud för Sjöbo kommun 
Valentina Zülsdorff, projektledare Österlens sköna vattendrag 
 
Närvarande i Simrishamn: 
Jan-Erik Persson, ombud (ersättare), Simrishamns kommun 
Simon Lundin, ersättare i vattenrådet, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening 
Mats Arnoldsson, ordinarie ledamot i vattenrådet, Simrishamns kommun  
Maria Adolfsson, adjungerad tjänsteman Simrishamns kommun 
 
Närvarande från annan ort via länk: 
Hans Fischlein, ordinarie ledamot i vattenrådet, Ystadsortens fiskevårds- och sportfiskeförening 
Ulla-Christina Lindberg, ordinarie revisor, Tomelilla kommun 
Pia Fröjd, adjungerad tjänsteman, Sjöbo kommun 
Ingrid Järnefelt, adjungerad tjänsteman, Tomelilla kommun, deltog till och med punkt 12. 
Madeleine Svelander, Synlab, konsult för SRK 

 
 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna  
Per Håkanson valdes till ordförande. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
2. Justering av röstlängd vid stämman  
Röstlängden för vattenrådet fastställdes till: Gunilla Andersson, Thomas Quist, Tina Bergström-
Darrell, Jan-Erik Persson, Hans Fischlein, Christian Negendanck, Ingmar Jönsson, Johan Hortevall, 
Fredrik Larsson och Simon Lundin. 
 
Röstlängden för kostnadsfördelning rörande den samordnade recipientkontrollen fastställdes till: 
Gunilla Andersson, Thomas Quist, Tina Bergström-Darrell, Jan-Erik Persson, Christian Negendanck 
och Johan Hortevall. 
 
3. Fastställande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
4. Val av sekreterare för stämman  
Andrea Nowag valdes till sekreterare. 

 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll  
Simon Lundin och Gunilla Andersson valdes till justerare. 
 
6. Stämmans behöriga utlysande  
Stämman ansågs behörigen utlyst. 
 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
På grund av Coronapandemin skickades verksamhetsberättelsen till ordinarie ledamöter för 
underskrift med vanlig post. Ledamöterna hade dock godkänt verksamhetsberättelsen via mail. 
Verksamhetsberättelsen (utan underskrifter) hade skickats ut med kallelsen och en kort 
sammanfattning på stämman gjordes av Andrea Nowag. 
Fredrik Larsson anmärkte att hans namn fattades under ersättare för 2019. Verksamhetsberättelsen 
korrigeras i det avseendet.  
 
Beslut: Stämman godkänner verksamhetsberättelsen med tillägget Fredrik Larsson, LRF, under 
ersättare i styrelsen 2019. 
 
Thomas Quist yrkar efter förslag från Ulla-Christina Lindberg och Nicklas Ljungström att redovisa 
ekonomin för det gångna året under denna punkt så att det kommer före beviljande av 
ansvarsfrihet.  
 
Beslut: stämman bifaller yrkandet.
 
Andrea Nowag föredrog den ekonomiska redovisningen för vattenrådet (aktivitet 370), SRK 
(aktivitet 371) och de tre planerade projekten (aktivitet 372, 373 och 374). 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
8. Föredragning av revisorernas berättelse  
Ulla-Christina Lindberg föredrog revisorernas berättelse. 
Beslut: Revisorernas berättelse lades till handlingarna. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser  
Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition för 2019. 
Beslut: Stämman beslutade att fastställa vattenrådets balansräkning och medelsdisposition för 2019 
och att föra över under- respektive överskott till 2020. 
 
11. Fastställa antal ledamöter och ersättare i styrelsen.  
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen består för 
tillfället av 8 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. 
 
Förslag från Hans Fischlein: styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter. 
Förslag från Thomas Quist: styrelsen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter. 
Förslag från valberedningen: styrelsen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter. 
 
Omröstning med acklamation genomfördes. 
Beslut: Stämman beslutade att antal ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara 8. 
 
12. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa  
Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter: 
Mats Arnoldsson, Simrishamns kommun, omval till 2022 
Thomas Quist, Sjöbo kommun, omval till 2022 
Håkan Svensson, LRF, omval till 2022 
Simon Lundin, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, omval till 2022 
 
Valberednings förslag på ersättare: 
Lisa Kvarnbäck, Simrishamns kommun, omval till 2022 
Jan Friheden, Sjöbo kommun, omval till 2022 
Fredrik Larsson, LRF, omval till 2022 
Hans Fischlein, Ystadsortens fiskevårds- och sportfiskeförening, omval till 2022 
 
Kvarstående ledamöter: 
Per Håkansson, ordinarie ledamot, Tomelilla kommun, kvarstår till 2021 
Gunilla Andersson, ordinarie ledamot, Ystads kommun, kvarstår till 2021 
Peter Boström, ersättare, Tomelilla kommun, kvarstår till 2021 
Allan Waktmar, ersättare, Ystads kommun, kvarstår till 2021 
Christian Negendanck, ordinarie ledamot, Högestad och Christinehof förvaltnings AB, kvarstår till 
2021 



 

 

 

 
 
 
 
 
Johan Hortevall, ersättare, Bollerups lantbruksinstitut, kvarstår till 2021 
Ingmar Jönsson, ordinarie ledamot, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, kvarstår till 2021 
Margareta Nörregård, ersättare, Naturskyddsföreningen i Ystad, kvarstår till 2021 
 
Beslut: Stämman beslutade att välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag.

 
13. Val av två revisorer och ersättare för dessa  
Valberedningens förslag:  
Ulla-Christina Lindberg, ordinarie, Tomelilla kommun, kvarstår 
Birgit Johansson, ersättare, Tomelilla kommun, kvarstår 
Nicklas Ljungström, ordinarie, Ystads kommun, kvarstår 
Per Kristiansson, ersättare, Ystads kommun, kvarstår 
 
Beslut: Stämman beslutade att välja revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag.  
 
14. Val av ordinarie representant i Sydkustens vattenvårdsförbund samt ersättare  
Valberedningens förslag: Peter Boström som ordinarie representant och Hans Fischlein som 
ersättare.  
 
Beslut: Stämman beslutade att välja ordinarie representant och ersättare i Sydkustens 
vattenvårdsförbund enligt valberedningens förslag. 
 
15. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande  
Annica Bråhäll, tjänsteman från Simrishamns kommun, avgår ur valberedningen. 
 
Styrelsens förslag: omval av Henrik Uthas, tjänsteman Ystads kommun, och Tina Bergström-
Darrell, ombud Tomelilla kommun, samt nyval av Maria Adolfsson, tjänsteman Simrishamns 
kommun.  
Beslut: Stämman beslutade att välja valberedning enligt styrelsens förslag. 
 
Styrelsens förslag: Henrik Uthas föreslås som sammankallande i valberedningen. 
Beslut: Stämman biföll förslaget. 
 
16. Fastställelse av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår 2020 
Enligt ett styrelsebeslut från den 5 april 2019 ska den arbetsplan som föreläggs stämman enbart 
ange inriktningen för arbetet. En mer detaljerad arbetsplan ska därefter beslutas av styrelsen och 
anpassas till eventuellt ändrade förutsättningar under året.  
 
En arbetsplan med fem övergripande inriktningspunkter hade skickats ut med kallelsen till 
stämman. En av de övergripande inriktningspunkterna bestod av fyra underpunkter.  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Synpunkt från Thomas Quist: med föreslagen arbetsplan kan vattenrådet inte börja arbetet med 
konkreta projekt. 
Förslag från Thomas Quist: lägg till en sjätte punkt i arbetsplanen 2020 som lyder ”Skapa 
förutsättningar för åtgärdssamordnare”. 
Tina Bergström yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslut: Stämman bifaller förslaget. 
 
Beslut: Den nya styrelsen ska arbeta efter de fem punkterna enligt inför stämman utskickad 
arbetsplan plus beslutat tillägg.  
 
Andrea Nowag redovisade föreslagen budget för vattenrådet (aktivitet 370) för 2020.  
Beslut: Föreslagen budget för vattenrådet 2020 fastställdes. 
 
Andrea Nowag redovisade föreslagen budget för SRK 2020 (aktivitet 371).  
Beslut: Föreslagen budget för SRK  2020 fastställdes. 
 
Förslag från Allan Waktmar: Lägg till en fotnot om att budgeten kan komma att revideras.  
Gunilla Andersson yrkar att förslaget bifalls. 
Beslut: Stämman bifaller förslaget. 
 
Andrea Nowag redovisade föreslagen budget för de tre projekten ”Utredning av Lunnarpsbäcken”, 
”Studiebesök på provpunkterna” och ”Studiebesök hos ett annat vattenråd”. 
Beslut: Föreslagen budget för de tre projekten 2020 fastställdes. 
 
17. Fastställelse av årsavgifter för kommande verksamhetsår  
Beslut: Årsavgifterna fastställdes enligt förslag. 

 
18. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman – förslag till ändring av 
stadgarna. 
Styrelsen föreslår stämman att ändra stadgarna enligt förslag dels för att möjliggöra att vattenrådet 
kan driva konkreta projekt, dels för att stämman ska välja ordförande och vice ordförande. 
 
Beslut: Stämman beslutade att ändra stadgarna enligt förslaget med tillägget att byta plats på punkt 
12 och 13 i dagordningen enligt stadgarna så att val av ordförande och vice ordförande kommer 
före val av ordinarie ledamöter och ersättare. 
 
 
19. Övrigt 
Ulla-Christian Lindberg anmärkte att vattenrådets bokföring ligger inom Tomelilla kommuns 
bokföring, men att den borde ligga separat så att revisorerna lättare kan få åtkomst till bokföringen.  



 

 

 

 
 
 
 
 
Det är möjligt för Tomelilla kommuns ekonomiavdelning att ombesörja detta men innebär att 
vattenrådet behöver skaffa eget bankkonto. 
Thomas Quist informerade om att Kävlingeåns vattenråds ekonomi ligger inom Lunds kommun 
ekonomihantering. Om vattenrådets bokföring sköts separat tillkommer moms på allt vilket medför 
både mer arbete i form av administration och mindre inkomster. 
 
Ulla-Stina Lindberg ansåg att styrelsen bör diskutera detta vidare internt och även med 
ekonomichefen i Tomelilla. 
 
Vibeke Lirås, Länsstyrelsen informerade om en skrivelse från Skatteverket till Segeåns och Höjeåns 
vattenråd som innebär att det enligt Skatteverket är tillåtet att vattenrådens ekonomi hanteras inom 
en kommuns bokföring. 
 
 
20. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
Per Håkanson tackade för visat engagemang och förklarade stämman för avslutad. 
 
 
Efter stämman redovisade Madeleine Svelander, Synlab, resultatet för den samordnade 
recipientkontrollen för 2019.  
 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Per Håkanson, ordförande   Andrea Nowag, sekreterare 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Simon Lundin, justerare   Gunilla Andersson, justerare 
 

 

 


