
 

 

 

 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
fredagen den 5 juni 2020 
 
Plats: Kommunhuset i Tomelilla, lokal Äppelkriget 
 
 
Närvarande: Per Håkansson Tomelilla kommun (ordinarie), Peter Boström Tomelilla kommun 
(ersättare), Gunilla Andersson Ystads kommun (ordinarie), Allan Waktmar Ystads kommun 
(ersättare), Thomas Quist Sjöbo kommun (ordinarie), Christian Negendanck Högestad och 
Christinehofs Förvaltnings AB (ordinarie), Ingmar Jönsson Naturskyddsföreningen i Tomelilla 
(ordinarie), Margareta Nörregård Naturskyddsföreningen i Ystad (ersättare), Fredrik Larsson LRF 
(ersättare). 
Adjungerade tjänstemän: Pia Fröjd Sjöbo kommun, Henrik Uthas Ystads kommun, Andrea Nowag 
Ystads kommun, Ingrid Järnefelt Tomelilla kommun, Valentina Zülsdorff projektledare Österlens 
sköna vattendrag. 
 
Närvarande via länk: Simon Lundin, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening (ordinarie), Jan 
Friheden Sjöbo kommun (ersättare), Hans Fischlein Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening 
(ordinarie), Maria Adolfsson Simrishamns kommun, Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun, Alice 
Nicolle Länsstyrelsen Skåne. 

 
 
1. Mötet öppnas 

Per Håkanson förklarade mötet för öppnat. 
 

2. Val av två justerare 
Gunilla Andersson och Allan Waktmar valdes till justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Andrea föredrog en sammanfattning av protokollet från den 31 januari 2020. Protokollet lades 
till handlingarna. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
5. Mötestider hösten 2020 och våren 2021 

Beslut: Mötena hålls alltid på fredagar och generellt hålls mötet i Tomelilla kommunhus om 
inget annat bestäms för enstaka tillfällen. Följande datum för styrelsemöten beslutades: 
- den 4 september 2020 kl 8.30. 
- den 13 november 2020 kl 8.30 
- den 22 januari 2021 kl 8.30 
- den 19 mars 2021 kl 8.30 
 

6. Datum stämman 2021 
Beslut: Stämman hålls fredagen den 23 april 2021 med start klockan 9. 
Plats: Fyledalen, vid dåligt väder i lokal på Högestad gods. Som reservlokal i andra hand gäller 
Äppelkriget i Tomelilla kommunhus. 
 

7. Ekonomihantering 
Se punkt 8 i protokollet för konstituerande möte den 5 juni 2020. 
 

8. Åtgärdssamordnare (rekrytering, delegationsordning, tilläggsstadgar, ekonomi mm) 
Per föredrog historiken angående LOVA-ansökan för en åtgärdssamordnare. Beslut om att söka 
bidrag fattades hösten 2019 och ansökan skickades in i november 2019. Bidrag beviljades i april 
2020. Annons togs fram av Per, Ingrid, Valentina och Hans-Olof Höglund (Österlens vattenråd) 
och publicerades under maj månad, ansökningstiden gick ut 25 maj 2020. 29 personer har sökt 
tjänsten. 14 till 15 av dessa uppfyllde de formella kraven och skulle kunna vara aktuella för 
tjänsten. Av dessa har sju valts ut som möjligen kandidater för intervju. Eftersom vattenrådet 
inte kan vara arbetsgivare är det Tomelilla kommun som tar det ansvaret. 
Diskussion fördes angående uppdelningen av personalansvar respektive regelrätt 
arbetsledning. 
 
Beslut: Ingrid Järnefelt blir arbetsmiljöansvarig och har det formella personalansvaret. 
Själva arbetsinnehållet i tjänsten styrs av ordförandena i de båda vattenråden. 
 
Per redogjorde för förutsättningarna angående finansiering av tjänsten. Det har sökts LOVA-
bidrag för en åtgärdssamordnare för 3 år. Under år 1 och 2 är tjänsten finansierad med 80% av 
LOVA, övriga 20% ska finansieras dels av överskott från ÖSV, dels från de båda vattenrådens 
kassa. Det tredje året finansieras med 50% av LOVA, övriga 50% finansieras av projektmedel 
som åtgärdssamordnaren söker samt vid behov av vattenråden. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Gunilla påpekar att det är viktigt att finansieringen för hela projektperioden är klar, det är inte 
säkert att kommunerna kan tillskjuta mer medel om det skulle bli ekonomisk brist det tredje 
året. Ingrid anför att om så skulle bli fallet måste styrelsen inleda en diskussion med 
Länsstyrelsen om att eventuellt avsluta projektet i förtid. 
 
Beslut: Kommunerna ska inte behöva gå in och stötta upp ytterligare ekonomiskt under detta 
projekt. 
 
Beslut: i uppdragsbeskrivningen för åtgärdssamordnaren måste finnas med att det primära 
uppdraget är att genomföra projekt och söka projektmedel. 
 
Beslut: styrelsen utser Per Håkanson, Ingrid Järnefelt och Maria Adolfsson att ingå i 
rekryteringsgruppen. Valentina Zülsdorff stödjer med organisering i rekryteringsgruppen. 
 
Österlens vattenråd kommer att besluta om deltagare i rekryteringsgruppen på kommande 
styrelsemöte. 
 
Pia Fröjd anför att en viktig kompetens som åtgärdssamordnaren bör ha är projektledning 
eftersom man ska driva projekt. En annan viktig kompetens är att man själv kan driva fram 
underlag till domstolsförhandlingar för möjliga omförhandlingar eller i vart fall hålla i en sådan 
process med konsulter. Ingrid Järnefelt anser att det inte kan ingå eftersom det är årslånga 
processer. 
 
Valentina Zülsdorff presenterade de sju anonymiserade kandidaternas utbildning, anställning 
och annan kunskap. Utifrån det underlag som presenterades menade flera ledamöter i 
styrelsen att det är tveksamt om rätt person för uppdraget finns med. 
 
Beslut: rekryteringsgruppen ska kunna göra ett omtag om ingen lämplig kandidat hittas. I detta 
sammanhang kan annonsen omformuleras. Annonsen skickas i så fall ut till styrelsen för 
kännedom. 
 
Thomas anser att man inte bara ska lägga ut annons på Arbetsförmedlingens sida. Valentina 
informerar om att annonsen även har lagts ut på vattenrådens hemsidor, LinkedIn, offentliga 
jobb och gröna jobb. Styrelsen förklarar sig nöjd med denna bredd på rekryteringskanaler.
 



 

 

 

 
 
 
 
 
9. Godkännande att mötesdeltagarnas namn skrivs ut i protokollet och läggs ut på hemsidan 

Beslut: Mötesdeltagarna godkänner publicering av namn på hemsidan. 
 

10. Övrigt 
- Valentina informerar om att årsrapporten för 2019 från Sydkustens vattenvårdsförbund har 

kommit in.  
- Andrea informerar om att årsrapportens 2019 för recipientkontrollen i Nybroån, Kabusaån 

och Tygeån ligger på hemsidan. 
- Gunilla önskar ha med en punkt om innehållet i upphandlingsunderlaget inför ny 

upphandling av SRK på nästa möte. Andrea förklarar att det sedan tidigare har varit 
planerat att Vibeke eller Alice från Länsstyrelsen ska redovisa förslag till ny klassning av 
åarna och de långtidsanalyser som har gjorts. En sådan information kunde vara en bra 
utgångspunkt för diskussion om SRK. 

- Henrik informerar om att Alexia Lundberg, Ystads kommun hade bjudits in till mötet den 27 
mars 2020 som blev inställt. Alexia jobbar med att ta fram en dagvattenpolicy, en 
dagvattenplan och en skyfallsstrategi för kommunen. Detta kunde även vara lämplig 
information att ta del av för åtgärdssamordnaren. Ingrid informerar om att även Tomelilla 
ska ta fram en dagvattenpolicy där hantering av skyfall ingår. Alexia och tjänsteman från 
Tomelilla bjuds in till novembermötet för att presentera arbetet. 

 
11. Per tackade för engagemanget och avslutade mötet.  

 
 
 
 
________________________  _________________________ 
Per Håkanson, ordförande   Andrea Nowag, sekreterare 
     
 
 

________________________ _________________________  
Gunilla Andersson, justerare Allan Waktmar, justerare 

 
 


