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Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
 

Datum: 2013-08-26 
Tid: 0900 – 1100

 

Plats: Höörsalen, Höörs kommun 
 
Närvarande: 

 

Beslutande: 

Anna Palm, Höörs kommun, ordförande 

Cecilia Lind, Eslöv kommun  

Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun 

Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB 

 

Övriga: 

Marcus Ohlsson, Ringsjöns- Rönneåns vattenråd, 

adjungerad 

Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun, adjungerad

Kjell-Åke Persson, Ringsjöns fiskeförening 

Kurt Hagenrud, LRF-Hörby  

Lars Ahlkvist, Hörby kommun 

Lena Vought, Hörby naturvårdsförening 

 

 
 
 

1.  Mötets öppnande 

 

Anna Palm öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

 

 
2. Val av justerare 

 

Styrelsen beslutade att Lars Ahlkvist jämte ordföranden skal justera stämmans protokoll. 
 

 
3. Avtal ordförandeskap 

 
Ordförandeskapsavtalet har tagits fram i samråd med Höörs kanslichef Benny Nilsson. Dock 
saknar detta avtal Ringsjöns vattenråds organisationsnummer vilket ännu ej tilldelats från 
Skatteverket. All material inklusive ansökningsblankett skickades den 16 augusti 2013. 
 
Styrelsen godkände avtalet och beslutade att ett undertecknande skall ske då Ringsjöns vattenråd 
erhållit organisationsnummer från Skatteverket. 
 

   
4. Avtal sekretariat- och ekonomi 

 
Även detta avtal är framtaget i samråd med Höörs kanslichef Benny Nilsson och saknar 
Ringsjöns vattenråds organisationsnummer. 
 
Styrelsen godkände avtalet och beslutade att ett undertecknande skall ske då Ringsjöns vattenråd 
erhållit organisationsnummer från Skatteverket. 
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5. Ringsjöboken (information) 
 
Boken skall enligt Marie Brandt vara helt klar innan Leader-projektet stängs den 31 augusti. En 
annan viktig sak är att resterande lönepengar (SEK 25 000) är utbetalda innan detta datum.  
 
Vattenrådet jobbar i dagsläget med att försöka ”sälja” in så många ex av boken som möjligt så att 
ett slutpris kan tas fram efter tryck. 
Kontakten är tagen med de olika kommunerna gällande julklapp till dess anställda. 

 

 Hörbys kommun, kontakt Göran Malmström mycket positiv till detta och pratade om 
1500 ex. 
 

 Höörs kommun ger dess anställda årskort till Skånes djurpark. 
Dock enligt samtal med Höörs kommundirektör Michael Andersson så finns intresset att 
köpa in boken som presentbok åt besökande. (En ”dummie” har tilldelats Michael för att 
kunna granska innan beslut). Kontakt tas igen inom kort. 

 
 Eslövs kommun har inte gemensam julklapp åt dess anställda. Varje avdelning inom 

kommunen tar fram sin julklapp. 
Kommundirektör Eva Hallberg lovade kolla upp hur detta skulle kunna se ut/intresse 
mm? (även Eva tilldelades en ”dummie” att granska innan beslut fattas). Kontakt skall tas 
igen efter semestern. 

 
Ringsjöns vattenråd håller även på att ta fram två avtal gällande Ringsjöboken i sammarbete med 
Höörs kanslichef Benny Nilsson.  

 
1. Mellan Ringsjöns vattenråd och Marie Brandt (Detta avtal berör den procentuella 

fördelningen av intäkterna från boken vilket ej är fastställt i dagsläget).  
 

 
 

2. Mellan Höörs kommun och Ringsjöns vattenråd (I detta avtal överlåter sig Höörs 
kommun rättigheterna för Ringsjöboken till Ringsjöns vattenråd). 

 
 

6. Ekonomisk redovisning  
 

Den ekonomiska redovisningen presenterades enligt bilagan till kallelsen. 
Att notera är utfallet på 124,4% när det gäller recipientkontrollen. Detta ligger till grund för att 
Rönneåns vattenråd som tillsammans med Ringsjöns vattenråd upphandlat tjänsten, ej fakturerat 
de avtalade 39 % under 2012. Utan detta skett först under 2013. Detta innebär att Ringsjöns 
vattenråd under årets slut kommer att redovisa ett underskott under denna post på ca SEK 
226 000.  
Under 2013 kommer Ringsjöns vattenråd att fakturera Rönneåns vattenråd någonstans mellan 
SEK 150 000 – 200 000 för sekreterartjänsten man tillhandahållit via Richard Nilsson och Marcus 
Ohlsson. Detta skulle då täcka upp recipientkontrollen så att underskottet hamnar på ca SEK 
76 000. 
Då ABG-projektet förmodligen inte kommer att förbruka sin planerade budget, skulle detta 
kunna innebära att en del pengar även där kommer att falla tillbaka till vattenrådet och minska 
recipientkontrollens underskott. 
 
Styrelsen önskade en budgetuppföljning med prognostiserat årsutfall 2013-12-31 vilket bör tas 
fram snarast och skickas ut till samtliga inom styrelsen. 
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7. Budget 2014 
 
Budgeten inför 2014 bör tas fram inom kort och frågan om tjänstemannaberedningen skall ta 
fram ett budgetförslag åt styrelsen lyftes. 
 
Styrelsen beslutade att tjänstemannaberedningen tar fram budgetförslag åt styrelsen för 2014. 
2014 års budget beslutas sedan av Ringsjöns vattenråd i slutet av året. 
 
  

8. Ökad utdebitering 
 
Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2008 och följande argument lyftes till varför en ökad 
utdebitering är nödvändig. 

 
 För att få ihop budgeten gentemot löner. 
 

 Med nya trålare kommer utfiskningen att ske fler veckor än tidigare. Detta beror t.ex. på 
att de gamla trålarna har haft kontinuerliga haverier av olika omfattningar. Man har även 
missat utfiskningstid då man varit beroende av kranbilar för upptagningar och i läggning 
av trålarna.  

 
 Material direkt kopplade till trålarna så som trålar och diverse reperationer har och sker 

ännu via kontakter av äldre personer nere på plats. Skulle dessa tjänster försvinna 
kommer kostnaderna för dessa poster att öka markant. 

 
 För att kunna skapa en utökning av verksamheten i form av åtgärder som t.ex. våtmarker, 

meandringar mm. vilka även direkt påverkar förhållandet i Ringsjön via t.ex. reducering 
av tillförda näringsämnen. 

 
Det förväntade underskottet i Ringsjöns vattenråd är uppskattat till drygt 400 000 kronor. 
Styrelsen ställde sig bakom en utökad budgetram och beslutade att ett äskande snarast ska 
tillsändas kommunstyrelserna i Höör, Hörby och Eslöv, samt Sydvatten AB. 

 
 

9. Samgående mellan Ringsjöns- och Rönneåns vattenråd 
 
Förhandlingar har förts med Rönne åns vattenråd utan framgång. De främsta stötestenarna rör 
organisationen och då främst tjänstemannaberedningen, samt synen på åtgärder i 
avrinningsområdet och finansieringen av dem. Rönne åns vattenråd har dock meddelat att de är 
intresserade av att ha en gemensam sekreterare och att de anser att sekreteraren enbart ska ägna 
sig åt administrativa uppgifter. 
 
Information gavs även om hur Rönneåns vattenråd är uppbyggt och Marcus redogjorde vad han 
där prioriterat att lägga tiden på. 
 
Den kommande informationsträffen Rönneåns vattenråd kallat de åtta KS ordförandena till blir 
den 30 augusti i Klippans kommunhus. 
 
Styrelsen beslutade att ett möte skulle tas fram mellan samtliga involverade kommunalråd inom 
de båda vattenråden för att lyfta saken till ledningsnivå. De två datum som togs fram till förslag 
för detta möte blev den 16:e oktober alternativt den 14:e november. 
Marcus fick i uppgift att lyfta frågan under informationsträffen den 30:e augusti och stämma av 
de båda datumen.   
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10.  Nästa möte 
 

Nästa möte blev beslutat till den 7:e oktober klockan 09.00 – 11.00. 

Marcus Ohlsson fick i uppgift att kolla om detta skulle kunna placeras på Ringsjö krog & 

wärdshus. Därefter finns möjlighet till att inspektera de nya trålarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Ordförande  Anna Palm 
  
  
  

Sekreterare Marcus Ohlsson  
  
  
  

Justerande Lars Ahlkvist 


