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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2013-11-27
Höörsalen, kommunhuset i Höör, kl. 09.30 – 12.00
Närvarande
Beslutande:
Anna Palm, Höörs kommun, ordförande
Cecilia Lind, Eslöv kommun
Kjell-Åke Persson, Ringsjöns fiskevårdsområdesförening
Kurt Hagenrud, LRF-Hörby
Lars Ahlkvist, Hörby kommun
Lena Vought, Hörby naturvårdsförening
George Bergengren, Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Bengt Alfredsson, Ordförande Rönneåns vattenråd
Daniel Nilsson, Sportfiskarna
Hans Andersson, LRF Eslöv
Ersättare:
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
Övriga:
Marcus Ohlsson, Ringsjöns vattenråd, sekreterare
Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun, (Tjänstemannaberedningen)
Barne Johansson, Sydvatten AB(Tjänstemannaberedningen)
Birgitta Karlsson, Eslöv kommun (Tjänstemannaberedningen)
Mikael Ulvholt, Hörby kommun (Tjänstemannaberedningen)
Richard Nilsson, ABG!
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne Län
Sonja Jones, MittSkåne Vatten
Anne Dowling, S.R.C
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1, Mötets öppnande
Anna Palm öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.


Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman beslutade att Cecilia Lind jämte ordföranden skall justera stämmans
protokoll.



Godkännande av dagordning
Stämman gav bifall gällande dagordningen.



Tillägg av övriga frågor
Inga övriga frågor tillkom.



Godkännande av föregående protokoll (Bilaga 1)
Stämman godkände förregående protokoll.



Justering av röstlängd vid stämman
Röstlängden justerades till 10st.

2, Ekonomisk redovisning (Bilaga 2)
Den ekonomiska redovisningen fram till 2013-10-31 presenterades.
Noterbart var avvikelsen för tjänsteköp från Höörs kommun vilket visade ett överskott på
SEK 22 350. Detta överskott beror på de delade OH-kostnaderna som tillkommer
sekreterartjänsten Rönneåns vattenråd erbjuds. Efter vidare uträkning kommer denna summa
att maximal kunna komma att hamna på SEK 18 000.
Ersättning från Rönneåns vattenråd kommer efter avstämning 2013-11-08 att uppgå till SEK
187 728.
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Rönneåns vattenråds styrelse har fattat beslut 2013-04-11 om att sekreteraren får arbeta upp
till 50 %. Dock krävs det att samtliga kommuner ger anslag till sekreterartjänsten för att denna
skall kunna fortlöpa under hela 2014 och framåt.
Recipientkontrollens helårsprognos är SEK 601 850 vilket ger en avvikelse på SEK 301 850.
Detta har uppstått då Rönneåns vattenråd fakturerat Ringsjöns vattenråd under 2013 för både
2012 och 2013. Detta gjordes efter att Ringsjöns Vattenråd ”nollade” ekonomin i och med
upphandlingen av de nya båtarna mellan 2012/2013.
Stämman godkände budgetuppföljningen 2013-10-31.
3, Budget 2014 (Beslutspunkt, Bilaga 3)
Budgeten för 2014 presenterades.
Noterbart var att budgeten nu är uppdelad i: övergripande, administration, biomanipulation
och recipientkontroll.
Ersättningen från Rönneåns vattenråd kommer att maximal kunna nå SEK 18 000 och består
då enbart av halva OH-kostnaderna för sekreteraren (Lokalhyra, datorhyra, telekostnader
(8000), kontorsmaterial). Lönekostnaden för vattenrådssekreteraren berör inte Ringsjöns
vattenråd 2014 då detta blir ett avtal mellan Höörs kommun och Rönneåns vattenråd.
Båthyran förblir oförändrad SEK 500 000 d.v.s. vattenrådet avbetalar samma summa för de
nya båtarna till Höörs kommun som de gjorde när de gamla hyrdes in av Hässleholms
kommun.
Budgeten för drivmedel 2014 är lägre jämfört med 2013 då de nya båtarna är mer
bränslesnåla.
Tillkommen post för 2014 är reklam- och informationsmaterial.
Recipientkontrollen ökar från SEK 305 000 till SEK 313 500 under 2014 då priset räknas upp
med K84, basmånad oktober 2011 vilket motsvarar 2,72 %.
Stämman gav bifall åt budgeten 2014.
4, Ingångna avtal


Avtal ordförandeskap 2013 (Bilaga 4)
Avtalet innebär att ordförandeskapet är 2-årigt och att det delas mellan Höörs- och
Hörby kommun.

4 (7)
Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte
2013-11-27

Avtalet innebär även att den kommun som utser ordförande ställer, under den aktuella
ordförandeskapsperioden, lokaler till förfogande för Ringsjöns vattenråds
sammanträden, i form av t.ex. stämmor, styrelsemöten, beredningsmöten mm., utan
kostnad för Ringsjöns vattenråd.
Avtalet har undertecknats mellan Höörs- och Hörby kommun.


Avtal tjänsteköp från Höörs kommun 2013 (Bilaga 5)
Avtalet innebär följande:
* att Ringsjöns vattenråds behov av administrativa och ekonomitjänster ska tillgodoses
genom köp av tjänster från Höörs kommun,
* att även andra tjänster som Ringsjöns vattenråd kan ha behov av kan tillgodoses
genom köp av tjänster från Höörs kommun,
* att Ringsjöns vattenråd ska kunna erbjuda god service och information till alla sina
huvudmän och medlemmar,
* att långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner för att upprätthålla och öka
kvalitén och effektivisera Ringsjöns vattenråds organisation och verksamhet.
Avtalet har undertecknats mellan Ringsjöns vattenråds ordförande Anna Palm samt
Höörs kommundirektör Michael Andersson.



Avtal recipientkontrollprogram
Avtalet avser fördelningen av kostnaderna för recipientkontrollprogrammet för
Rönneåns avrinningsområde mellan 2012-01-01 – 2014-12-31.
Enligt detta avtal debiterar Rönneåkommittén Ringsjöns vattenråd med 39 % av
kostnaden.
Avtalet har undertecknats mellan Ringsjöns vattenråds ordförande Anna Palm och
Rönneåkommitténs ordförande Bengt Alfredsson.

5, Indragna miljöstöd
Länsstyrelsen i Skåne Län informerade att inga beslut är klara gällande miljöinvestering.
Dock tyder allt på att dessa utgår för 2014 och sannolikt även för 2015.
LOVA stödet som upphörde 2013 återvänder 2014 som en permanent satsning med 75
miljoner kronor årligen.
Sista ansökningsdagen för LONA 2014 är den 1 december 2013.
Vattenrådet har blivit beviljade pengar för projektering av Sätofta hed varvid Lars Collvin
poängterade vikten av att söka skötselpengar för detta projekt.
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6, Sammanslagning med Rönneåns vattenråd
Håkan Bergknut informerade om den eventuella sammanslagningen mellan Ringsjöns
vattenråd och Rönneåns vattenråd.
När Ringsjöns vattenråd bildades under 2007 låg detta som ett krav från Vattenmyndigheten.
Vattenmyndigheten vill att vattenråden skall agera över hela avrinningsområden.
Inriktningsbesluten finns inom de båda organisationerna och tjänstemannaberedningen från
Ringsjöns vattenråd har under året haft två möten med Rönneåns resursgrupp/arbetsutskott
angående hur en sammanslagning kan se ut.

7, Ringsjöns trålare
Presentation/information om de nya trålarna gavs.
Den 11 september 2013 transporterades de gamla båtarna till Hässleholms kommun. Den 12
september anlände de nya.
Vattenrådet arrangerade en namntävling och den 8 november döptes båtarna till Östen resp.
Västen av ordf. Anna Palm och de två vinnarna i namntävlingen inför ett 50-tal åskådare.
Vinnarna i namntävlingen var: Carola Persson och Daniel Nilsson
De nya trålarna har en maxhastighet på 40 knop och ger sammantaget ett tråldrag mer per dag.

8, Ny logotyp för vattenrådet? (Beslutspunkt)
Tjänstemannaberedningen anser att vattenrådet har nått en ny ”nivå”. Detta p.g.a. nya trålare,
nya stadgar, ombildning till en juridisk person och med ny ekonomi och ställde därmed frågan
om inte beredningen skall ta fram nya logotypeförslag inför nästa stämma 2014?
Stämman beslutade att tjänstemannaberedningen tar fram några olika förslag till logotype till
kommande stämma 2014.

9, ABG!
En lägesrapport från EU-projektet Algae Be Gone! presenterades.
Att notera:



Projektets huvudmål är att restaurera sjöarna med kostnadseffektiva metoder...
Dessa erfarenheter ska kunna tillämpas i andra områden inom Eu med liknande
problematik.
Målsättningar
– Ta upp minst 100 ton vitfisk mellan 2012 - 2013.
Projektet har nu tagit upp 122 ton.
– Ta upp 80-90 % av vitfisken.
Projektet har tagit upp 85 % i genomsnitt.
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– Ökning av stor abborre (>10 cm) med 20 %.
Dessa har ökat med 25 %.
– Effektivare metoder (mycket vitfisk, lite rovfisk): teknik + fiskbeteende = sant
– Öka utbredningen av undervattensväxter med 10 %
Har ökat.
– Öka siktdjup (mindre grumligt och färre giftalger men mer djurplankton)
Har ökat.
– Mindre näring som läcker från botten (P)
– Mindre näring som rinner till sjön (P)
När det kommer till biomanipuleringen av Själsö i Danmark så har detta inte kommit igång
p.g.a. överklagande från sportfiskare som sedan blivit rättssak. Förhoppningsvis så kommer
någon aktivitet att kunna ske innan projektet slut den siste maj 2014.

10, Information från VM/Lst
Lars Collvin gav information och nyheter från Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Skåne
Län.
Att notera:





Förslag på att Ringsjön kommer att gå från otillfredsställande till måttlig status.
Inför 2014 pekas Skånes vatten ut som en angelägen strategisk sakfråga.
Länsstyrelsen inleder dialog med skånska kommuner om vattenfrågor.
Under november ska regeringen svara på frågor om hur införandet av vattendirektivet
har gått i Sverige.

11, Övrigt
Inga övriga frågor togs upp.

12, Datum för nästa möte
Nästa stämma blev beslutad till den 14 maj 2014 klockan 09.30 – 12.00 i Höörsalen på Höörs
kommunhus.

13, Mötet avslutas
Ordförande Anna Palm önskade alla en god jul, tackade samtliga närvarande och förklarade
stämman avslutad.
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