
  

 
 
 
 
 
Protokoll fört vid stämma för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
torsdagen den 19 maj 2022 
 
Plats: Christinehof 
Tid: 9 – 10.45 

 
Närvarande: 
Per Håkanson, ordförande i vattenrådet, Tomelilla kommun 
Gunilla Andersson, vice ordförande i vattenrådet, Ystads kommun, tillika ombud för Ystads kommun 
Mats Arnoldsson, ordinarie ledamot i vattenrådet, Simrishamns kommun  
Thomas Quist, ordinarie ledamot i vattenrådet, Sjöbo kommun 
Christian Negendanck, ordinarie ledamot, Högestad & Christinehofs förvaltnings AB 
Allan Waktmar, ersättare i vattenrådet, Ystads kommun 
Jan Friheden, ersättare i vattenrådet, Sjöbo kommun 
Margareta Nörregård, ersättare i vattenrådet, Naturskyddsföreningen i Ystad 
Hans Fischlein, ersättare i vattenrådet, Ystadsortens fiskevårds- och sportfiskeförening och ombud för 
Nybroåns fiskevårdsområdesförening 
Fredrik Larsson, ersättare i vattenrådet, LRF  
Jan-Erik Persson, ombud (ersättare), Simrishamns kommun 
Kent-Ivan Andersson, ombud (ersättare), Sjöbo kommun 
Jan-Erik Bromée, ombud Tomelilla kommun 
Tina Bergström-Darrell, ombud (ersättare) Tomelilla kommun och valberedning 
Johan Hortevall, Bollerups Lantbruksinstitut 
Martina Svensson, Österlenmejeriet 
Johan Thuresson, Löderups Gris AB 
Ulla-Christina Lindberg, revisor, Tomelilla kommun 
Birgit Johansson, revisor (ersättare), Tomelilla kommun 
Pia Fröjd, adjungerad tjänsteperson, Sjöbo kommun 
Frida Johansson, tjänsteperson, Sjöbo kommun 
Eva Nielsen Osterman, adjungerad tjänsteperson, Sjöbo kommun 
Henrik Uthas, adjungerad tjänsteperson, Ystads kommun 
Andrea Nowag, adjungerad tjänsteperson, Ystads kommun 
Therese Parodi, adjungerad tjänsteperson, åtgärdssamordnare vattenrådet NKT och Österlens vattenråd 
Jonas Dahl, adjungerad tjänsteperson, åtgärdssamordnare Simrishamns kommun 
Alice Nicolle, adjungerad tjänsteperson, Länsstyrelsen Skåne 
Madeleine Svelander, konsult för SRK, SGS Analytics 



  

 
 
 
 
 
1. Stämman öppnas 
 Per Håkanson hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad. 
 
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
 Thomas Quist valdes till ordförande. 
 
3. Justering av röstlängd vid stämman 

Röstlängden för vattenrådet fastställdes till:  
Gunilla Andersson, ombud Ystads kommun 
Jan-Erik Persson, ombud Simrishamns kommun 
Kent-Ivan Andersson, ombud Sjöbo kommun 
Jan-Erik Bromée, ombud Tomelilla kommun 
Christian Negendanck, Högestad & Christinehof 
Margareta Nörregård, Naturskyddsföreningen i Ystad 
Hans Fischlein, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening och som ombud för Nybroåns 
fiskevårdsområdesförening. 
Fredrik Larsson, LRF 
Martina Svensson, Österlenmejeriet 
Johan Hortevall, Bollerups lantbruksinstitut 
Johan Thuresson, Löderups Gris AB 
 
Röstlängden för kostnadsfördelning rörande den samordnade recipientkontrollen fastställdes till:  
Gunilla Andersson, ombud Ystads kommun 
Jan-Erik Persson, ombud Simrishamns kommun 
Kent-Ivan Andersson, ombud Sjöbo kommun 
Jan-Erik Bromée, ombud Tomelilla kommun 
Christian Negendanck, Högestad & Christinehof 
Martina Svensson, Österlenmejeriet 

 Johan Hortevall, Bollerups lantbruksinstitut 
 Johan Thuresson, Löderups Gris AB 

 
Beslut: Röstlängderna enligt ovan fastställdes. 
 

4. Fastställande av dagordning 
 Dagordning skickades ut per mail med kallelse till stämman den 14 april 2022. 
 Beslut: Dagordningen godkändes. 
 
5. Val av sekreterare för stämman 
 Beslut: Andrea Nowag valdes till sekreterare. 
 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
 Beslut: Jan-Erik Bromée och Jan-Erik Persson valdes till justerare. 
 
7. Stämmans behöriga utlysande 

Mail med kallelse, dagordning och bilagor skickades ut den 14 april 2022. Enligt stadgarna ska 
kallelse och handlingar skickas ut senast 30 dagar före stämman. 

  
 Beslut: Stämman ansågs behörigen utlyst. 



  

 
 
 
 
 
 
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

Per Håkanson föredrog en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2021 gällande 
vattenförvaltning och samordnad recipientkontroll. Therese Parodi föredrog verksamhetsberättelsen 
2021 för vattenvård. 
 

 Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelserna för 2021. 
 
9. Föredragning av styrelsens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2021 

Per Håkanson föredrog den ekonomiska redovisningen för vattenrådet (aktivitet 370), samordnad 
recipientkontroll SRK (aktivitet 371), vattenvård (aktivitet 380 med flera) och de tre projekten för 
vilka Vattenmyndigheten har beviljat ett engångsbelopp (aktivitet 372, 373 och 374). 
 
Stämmoordförande förklarade att det under året har det skett en renodling av de finansiella 
aktiviteterna, speciellt med gränsdragning mot Österlens vattenråd där Therese Parodi också är 
åtgärdssamordnare.  
 

 Beslut: Stämman ansåg den ekonomiska redovisningen föredragen. 
 
10. Föredragning av revisorernas berättelse 
 Ulla-Christina Lindberg föredrog revisorernas berättelse. 
  
11. Fastställande av vattenrådets resultaträkning och medelsdisposition för 2021 

Beslut: Stämman beslutade att fastställa vattenrådets resultaträkning och medelsdisposition för 
2021 och att föra över under- respektive överskott för de olika verksamheterna till 2022. 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser 
 Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Gunilla Andersson deltog inte i beslutet som ombud för Ystads kommun eftersom hon även är 
styrelseledamot. 

 
13. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen består för 
tillfället av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare. 
Valberedningens förslag: styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare. 
 
Beslut: Stämman beslutade att antal ordinarie ledamöter ska vara åtta och ersättare i styrelsen ska 
vara åtta. 
 

14. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
Valberedningens förslag på ordförande: Per Håkanson till 2023. 
Valberedningens förslag på vice ordförande: Gunilla Andersson till 2023. 
 
Beslut: Stämman beslutade att välja Per Håkanson till ordförande och Gunilla Andersson till vice 
ordförande till nästa stämma, 2023. 



  

 
 
 
 
 

 
15. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 
 Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter: 
 Mats Arnoldsson, Simrishamns kommun, omval till 2024 
 Thomas Quist, Sjöbo kommun, omval till 2024 
 Fredrik Larsson, LRF, omval till 2024 
 Hans Fischlein, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, omval till 2024 
  
 Valberednings förslag på ersättare: 
 Lisa Kvarnbäck, Simrishamns kommun, omval till 2024 
 Jan Friheden, Sjöbo kommun, omval till 2024 
 Håkan Svensson, LRF, omval till 2024 
 Fred Johansson, Kabusa och Skönadals fiskevårds- och sportfiskeförening, nyval till 2024 
 Martina Svensson, Österlenmejeriet, nyval till 2023 
  
 Kvarstående ledamöter: 
 Per Håkanson, Tomelilla kommun, kvarstår till 2023 
 Gunilla Andersson, Ystads kommun, kvarstår till 2023 
 Margareta Nörregård, Ystads Naturskyddsförening, kvarstår till 2023 
 Christian Negendanck, Högestad & Christinehofs Förvaltnings AB, kvarstår till 2023 
 Peter Boström, Tomelilla kommun, kvarstår till 2023 
 Allan Waktmar, Ystads kommun, kvarstår till 2023 
 Per Skoog, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, kvarstår till 2023 
 

Diskussion fördes kring att de politiska ledamöterna är valda för mandatperioden, dvs till stämman 
2023 och vissa föreslås väljas till stämman 2024. Stadgarna anger att hälften av ledamöterna ska 
väljas på två år och hälften kvarstår. För att det politiska förfarandet ska fungera ihop med stadgarna 
bör stadgarna revideras. 

 
 Beslut: Stämman beslutade att välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag. 
 
16. Val av två revisorer och ersättare för dessa 
 Valberedningens förslag: 
 Ulla-Christina Lindberg, ordinarie, Tomelilla kommun, omval till 2023 
 Birgit Johansson, ersättare, Tomelilla kommun, omval till 2023 
 Nicklas Ljungström, ordinarie, Ystads kommun, omval till 2023 
 Per Kristiansson, ersättare, Ystads kommun, omval till 2023 
 
 Beslut: Stämman beslutade att välja revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag. 
 
17. Val av ordinarie representant i Sydkustens vattenvårdsförbund samt ersättare 

Valberedningens förslag:  
Omval av Peter Boström som ordinarie representant och Hans Fischlein som ersättare.  
 
Beslut: Stämman beslutade att välja Peter Boström som ordinarie representant och Hans Fischlein 
som ersättare i Sydkustens vattenvårdsförbund. 



  

 
 
 
 
 
 
18. Val av valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande 

Maria Adolfsson, adj tjänsteperson från Simrishamn, har ingått i valberedningen men slutade sin 
tjänst i Simrishamn i början av maj 2022. Därför finns en vakans.  

  
 Mats Arnoldsson nominerar Jonas Dahl, Simrishamns kommun. Jonas accepterar nomineringen. 

 
Styrelsens förslag:  

 Omval av Henrik Uthas, Ystads kommun och Tina Bergström-Darrell, Tomelilla kommun. 
 Nyval av Jonas Dahl, Simrishamns kommun. 
  
 Beslut: Stämman beslutade att välja valberedning på ett år enligt styrelsens förslag. 
 
 Styrelsens förslag till sammankallande i valberedningen.: Henrik Uthas. 
 Beslut: Stämman beslutade att välja sammankallande på ett år enligt styrelsens förslag. 
 
19. Fastställelse av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

Per Håkanson föredrog arbetsplanen för 2022. Therese informerade om att vattenrådet har fått 
beviljat 6 miljoner i LOVA-bidrag för tre år framåt. Thomas tillade att det är viktigt att ha i minnet 
att arbetsplanen är ett levande dokument och kan behöva justeras under arbetsåret utifrån olika 
förutsättningar.  

 
Per Håkanson redovisade föreslagen budget för 2022 och 2023 för vattenrådet (aktivitet 370), den 
samordnade recipientkontrollen (aktivitet 371) och vattenvård (aktivitet 380 med flera). Vattenrådet 
har valt att föreslå en budget för två år eftersom man nu har kommit igång med vattenvårdsåtgärder. 
Stämman hålls i regel i maj månad och då har nästan halva året gått innan budgeten fastställs. Det 
skulle kunna försena olika åtgärdsprojekt.  
 
Per Håkanson informerade även om att Länsstyrelsen har meddelat att det LONA-bidrag som har 
sökts inte kommer att beviljas eftersom LOVA-bidrag för samma åtgärder har beviljats. Därför 
måste intäktssidan för 2022 och 2023 justeras nedåt med denna summa och de planerade 
kostnaderna för olika åtgärdsprojekt anpassas till den minskade förväntade intäkten. 
 
Beslut: Stämman fastställde arbetsplanen för 2022 och budgeten för 2022 och 2023 med notering 
att både intäkts- och kostnadssidan måste justeras eftersom det sökta LONA-bidraget inte kommer 
att beviljas. 
 
Mats Arnoldsson påpekar att SRK kostar ca 100 000 kr mer under 2023 än 2022 och undrar om inte 
SRK-avgifterna borde höjas under 2023 för att undvika ett negativt resultat. Förklaringen till den 
ökade kostnaden för 2023 är att det planeras kiselalgsundersökningar det året. Dessa är relativt dyra 
och görs ungefär vart tredje år. Styrelsen tar med sig påpekandet om eventuellt höjda SRK-avgifter 
under 2023 i det framtida arbetet. 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
20. Fastställande av årsavgifter för kommande verksamhetsår 

Per Håkanson föredrog årsavgifterna, vilket är en sammanställning av medlemsavgifterna och 
avgifter för den samordnade recipientkontrollen.  
 
Beslut: Stämman fastställde årsavgifterna för 2022. 
 
Mats Arnoldsson föreslår att man ska höja avgiften på 500 kr för medlemskapet för företag. Per 
förklarade att medlemsavgiften har hållits låg för att det ska vara attraktivt för företag att bli 
medlem. Förslaget att höja medlemsavgiften kommer att diskuteras av styrelsen under året och 
eventuella förslag på ändringar lämnas i så fall till nästa stämma.  

 
21. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 
 Det fanns inga sådana ärenden. 
 
22. Stämman avslutas. 

Thomas Quist tackade för förtroendet att leda stämman samt för engagemanget och avslutade 
stämman. 

 
 
Efter stämman redovisade Madeleine Svelander, SGS Analytics, resultatet för den samordnade 
recipientkontrollen för 2021. Årsrapporten kommer att skickas ut inom några dagar efter stämman. 
Presentationen bifogas protokollet. 
 
Efter stämman berättade Patrik Holmgren, ansvarig för lantbruket på Högestad & Christinehof 
Förvaltnings AB om precisionsodling i praktiken. Presentationen bifogas protokollet. 
 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Thomas Quist, ordförande   Andrea Nowag, sekreterare 

 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Jan-Erik Persson, justerare   Jan-Erik Bromée, justerare 
 


