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Årsmöte för Saxån-Braån vattenvårdskommitté onsdagen den 28 april 2014  
 
Plats: Stadshuset i Landskrona rum 322, kl 10.00. 
 
Närvarande:  
 
Beslutande:  Peder Weibull, miljönämnden, Landskrona 
  Bo Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv 
  Lennart Hansson, miljö- och byggnadsnämnden, Kävlinge 
   
 
Övriga: Anna-Carin Linusson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Eslöv 
  Patrik Lund, miljö & teknik, Kävlinge 
  Olle Nordell, miljöförvaltningen, Landskrona  
  Stig Balling, miljö- och byggnadsnämnden, Kävlinge 
  Bengt Andersson, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv 
  Jacob Levallius, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv 
  Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande  ________________________________________ 
 
Justeringsman ________________________________________ 
 
Sekreterare ________________________________________ 
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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning 
 
Upprop genomfördes och det konstaterades att det fanns beslutande 
från tre kommuner närvarande.   

Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes.  
 
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare 
 vid mötet 
 

Beslut: Peder Weibull valdes att leda förhandlingarna och Olle 
Nordell till sekreterare för mötet.  

 
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera 
 protokollet 

Beslut: Lennart Hansson valdes att jämte ordföranden justera 
protokollet.   

 
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsbe-
rättelse för 2013.  
 
För verksamheten under 2013 kan särskilt nämnas att:  
 Vattenkontrollen har bedrivits som tidigare år och omfattar 

månadsprovtagning av temperatur, pH, konduktivitet, syrgas, 
grumlighet, biologisk syreförbrukning, kväve och fosfor i 8 
provpunkter.   Dessutom tas veckoprover av kväve, fosfor och 
totalorganiskt kol i två punkter som blandas flödesproportionellt. 
Analyserna används för beräkning av vattendragets transport av 
dessa ämnen. Tungmetaller och bekämpningsmedel provtogs nära 
vattendragets mynning. En databas över utförd provtagning finns 
på kommitténs hemsida och uppdateras varannan månad. Under 
2012 har en elfiskeundersökning genomförts. Under senare år har 
SMHI ändrat rutinerna för flödesberäkningar vilket innebär att 
rapporterna från vattenkontrollen kan göras färdiga tidigare. 2013 
års tryckta rapport omfattar bara en sammanfattning på 12 sidor. 
Övrigt material finns som bilagor på hemsidan. 

 Etablering av en automatisk provtagningsstation i Saxån har 
påbörjats. 

 Under 2013 har 326 elever och lärare från grundskolan och 
gymnasiet deltagit i guidade informationsturer längs vattendragen. 

 Den 25 september bildades ett vattenråd för Saxån-Braån och 
omkringliggande småbäckar som mynnar i havet. 

 
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna.  
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§ 5 Verksamhetsplan för 2014 och kommande år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan 
för 2014 och framåt. Kommitténs arbete fokuseras på följande 
områden: 
- Vattenkontrollen fortsätter enligt samma principer som tidigare år. 

Etablera en automatisk provtagningsstation. 
- Informationsinsatserna sker i huvudsak via hemsidan. Exkursioner 

för skolbarn och allmänhet genomförs. 
- Hemsidan utvecklas att även gälla det nybildade vattenrådet  
- Åmansboken uppdateras och förbereds för digitalt tryck.   
 

Beslut: Punkt 5 om vattenråd ändras så att förslaget till aktiviteter 
för vattenrådet tas bort från verksamhetsplanen. I övrigt godkändes 
verksamhetsplanen.  

 
§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret 
 

Beslut: Peder Weibull valdes till ordförande och till vice ordfö-
rande valdes Bo Lindblom. 

 
§ 7 Val av sekreterare och biträdande sekreterare för 
verksamhetsåret 
 
        Beslut: Olle Nordell och Patrik Lund valdes till sekreterare,  
        respektive biträdande sekreterare. 
 
§ 8 Firmatecknare 

 
Beslut: Olle Nordell och Peder Weibull utsågs att teckna kom-
mitténs firma.  

 
§ 9 Övriga frågor 
 
Pardis Pirzadeh från Länsstyrelsen redogjorde för arbetet med 
statusklassning och förslag till åtgärdsprogram samt informerade om 
möjligheterna att söka information i VISS 
(http://www.viss.lansstyrelsen.se/). Det konstaterades att systemet är 
innehållsrikt men svårarbetat och långsamt där snabbt bredband inte är 
tillgängligt. Därmed kan VISS vara svåranvändbart på landsbygden.  
 
Det konstaterades att några av kommunerna inom Saxån-Braåns 
vattevårdskommitté har ändrat sin organisation och att det därmed kan 
föreligga ett behov av en revidering av stadgarna.  
 
Mötet avslutades 
 
 


