
  

 
 
 
 
 
Protokoll styrelsemöte den 15 juni 2022 för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån 
 
Tid: 14-15:30 
 
Närvarande: Per Håkanson ordförande, Tomelilla kommun (ordinarie), Gunilla Andersson vice ordförande, 
Ystads kommun (ordinarie), Thomas Quist Sjöbo kommun (ordinarie), Mats Arnoldsson Simrishamns kommun 
(ordinarie), Allan Waktmar, Ystads kommun (ersättare), Hans Fischlein Ystadortens fiskevårds- och 
sportfiskeförening (ordinarie), Peter Boström Tomelilla kommun (ersättare), Jan Friheden Sjöbo kommun 
(ersättare). 
Adjungerade tjänstepersoner: Henrik Uthas Ystads kommun, Andrea Nowag Ystads kommun. 
 
Digitalt deltagande: Fredrik Larsson, LRF (ordinarie). 
Adjungerade tjänstepersoner: Frida Johansson Sjöbo kommun, Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun. 

 
1. Mötet öppnas 

Per hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 

2. Val av justerare 
Beslut: Peter Boström valdes till justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Förslag: Lägg till en punkt om ny beredningsgrupp till åtgärdssamordnaren Therese Parodi. Ny 
punkt 8, övrig punkt 9, mötesdeltagare 10. 
Beslut: Förslaget bifölls och punkten blir en ny punkt 8, punkterna därefter förskjuts. Reviderad 
dagordning godkändes. 
 

4. Samverkansdag för vattenråden i Skåne den 16 november 2022 
Länsstyrelsen Skåne har bjudit in till en samverkansdag för alla vattenråd i Skåne. Under dagen 
kommer Skånes vattenråd att dela med sig av lärdomar, goda exempel och tips. Det finns även ett 
pass med diskussionsfrågor och avslutningsvis kommer formen för samtida samverkan att 
undersökas. Max fem deltagare/vattenråd kan anmälas. Sista anmälningsdag är den 30 september. 
 
Per, Therese, Allan, Hans, Peter, Henrik, Andrea och Gunilla anmäler intresse av att delta.  
Möjligen kan Therese delta för Österlens vattenråd.  
 
Beslut: Andrea samordnar anmälan med Österlens vattenråd. 
 



  

 
 
 
 
 

Inför deltagande har Länsstyrelsen bett om att ett frågeformulär fylls i och skickas in senast den 26 
august. I frågeformuläret ska det anges 1-2 lärdomar som vattenrådet vill dela med sig av och max 
tre frågeställningar som vi vill diskutera på träffen. 
 
Beslut: Andrea skickar ut en påminnelse till hela styrelsen om att ge förslag på lärdomar och 
frågeställningar. Dessa sammanställs och skickas ut igen för beslut innan de slutligen skickas till 
Länsstyrelsen. 
 

5. Remiss om vägledning för definition av ekologisk potential 
Ekologisk potential anges för kraftigt modifierade vattenförekomster. Det finns inga kraftigt 
modifierade vattenförekomster inom vattenrådets avrinningsområden. 
Beslut: Vattenrådet svarar att man avstår från att yttra sig eftersom det inte finns några kraftigt 
modifierade vattenförekomster inom vattenrådets avrinningsområden. 
 
Thomas informerar om att Kävlingeåns vattenråd kommer att ansöka om att Vombsjön blir en 
kraftigt modifierad vattenförekomst eftersom den kan regleras med upp till två meter. Det betyder 
att sjön aldrig kan uppnå god status. 
 

6. Remiss om dagvattenplan för Ystads kommun   
Styrelsen diskuterade förslaget till dagvattenplan. Synpunkter som framfördes var bland annat att 
det saknas en beskrivning av hur dagvattenplanen förhåller sig till andra inom vattenförvaltningen 
och att det saknas utpekande av ansvarig för uppföljning samt angivande av tidpunkter för 
uppföljning/revidering. Vidare konstaterades att vattenrådet kan inte yttra sig om klassificeringen av 
recipienters känslighet eftersom vattenrådet inte har tillgång till den rapport som utgör grunden för 
klassificeringen. Rapporten borde vara en bilaga till dagvattenplanen.  
 
Beslut: Vattenrådet beslutar att endast yttra sig om de delar i förslaget till dagvattenplan som direkt 
berör vatten. Andrea återkommer med förslag på yttrande per mail och beslut om yttrande tas per 
capsulam. 
 

7. Förslag på markupplåtelseavtal 
Therese har tagit fram ett förslag på markupplåtelseavtal för våtmarksåtgärder och önskade 
återkoppling på detta.  
Det framfördes att så som avtalet ser ut nu sluts det mellan en markägare och kommunen, men 
skrivs under av markägaren och vattenrådet. Det bör vara markägaren och den kommun där 
åtgärden utförs som skriver under.  
 
Beslut: Andrea återkopplar till Therese. En ny version av markupplåtelseavtalet skickas ut per mail 
av Therese för eventuellt per capsulam beslut. 



  

 
 
 
 
 

 
8. Beredningsgrupp 

Beredningsgrupp har hittills bestått av: Per, Thomas, Christian och Andrea. Beredningsgruppen ska 
vara ett bollplank till Therese. 
Förslag på sammansättning: Per, Thomas, Christian, Andrea. 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att utse beredningsgrupp enligt förslag.  
 

9. Övrigt 
Det fanns inga övriga frågor. 
 

10. Godkännande att mötesdeltagarnas namn skrivs ut i protokollet och läggs ut på hemsidan 
Beslut: Mötesdeltagarna beslutade att godkänna att deras namn skrivs ut i protokollet och läggs ut 
på hemsidan. 
 

11. Avslutning av mötet 
Per tackade för engagemanget och avslutade mötet.  
Nästa möte är torsdagen den 15 september 2022 kl 8.30-12 på kommunhuset i Tomelilla, lokal 

Äppelkriget. Outlook-inbjudan kommer att skickas ut. 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Per Håkanson, ordförande  Andrea Nowag, sekreterare 
 
 
 
__________________________ 
Peter Boström, justerare 
 

 

 
 
 
 




