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Protokoll från styrelsemöte med Ringsjöns vattenråd 
Datum: 2021-04-28 
Tid: 15.00 

Plats: Digitalt 
Närvarande via Teams: Cecilia Bladh in Zito, Johan Svahnberg, Kjell Åke Persson, Catharina Malmborg 
(suppleant), Johan Andersson, George Bergengren (suppleant), John Bergström, Lena Vought, Johan Nilsson anslöt 
vid punkt 2, Gunilla Dencker Skog (tjänsteman), Richard Nilsson (tjänsteman), Jimmy Lindahl (tjänsteman), Jonas 
Johansson (tjänsteman) Kristina Johannesson (tjänsteman) och Bianca Nilsson (tjänsteman). 
 
1) Mötets öppnande 

• Bianca Nilsson valdes till sekreterare 
• Johan Svahnberg valdes att justera protokollet 
• Dagordningen godkändes 
• Föregående protokoll godkändes 

 
2) Inkomna remisser 

• Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun  
Richard Nilsson redogjorde för remissvaret. 
 

• HaV – Samråd från Vattenmyndigheten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 
Richard Nilsson redogjorde för remissvaret. Johan Svahnberg föreslår ett tillägg 
gällande ekonomin i remissvaret. Styrelsen godkänner detta tillägg. 

  
Beslut: Styrelsen godkänner att remissvaren för Sjö- och vattendragsplan för Eslövs 
kommun och Samråd från Vattenmyndigheten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 skickas från Ringsjöns vattenråd. 
 
3) Inkommen motion till årsstämman 
Richard Nilsson redogjorde för motionssvaret. 
 
Beslut: Styrelsen godkänner motionssvaret. Motionssvaret skickas ut till medlemmar och 
suppleanter inför årsstämman så snart som möjligt. 
 
4) Övrigt 

• Information om nya medlemmar delgavs. 
 

• John Bergström initierar att det ska genomföras ett möte mellan huvudmännen, 
Länsstyrelsen, yrkesfiskarna och fiskvårdsområdet. Detta kommer genomföras under 
sommar/höst 2021. 

 
 

• Cecilia Bladh in Zito ställer en fråga gällande eventuella problem med sediment i 
dämmena i Rönne å. Richard Nilsson och Jonas Johansson svarar att såvitt de vet 
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har det genomförts provtagningar av sedimenten. Farliga ämnen finns, men 
Rönneåprojektet hanterar dem.  
 
Richard Nilsson, i efterhand: Efter samtal med Tord Andersson, projektledaren för 
Rönneåprojektet, kan det konstateras att sedimenten undersöktes förra året. 
Resultaten från undersökningarna och en plan för att hantera sedimenten vid 
utrivning finns med i kommande ansökan om utrivningstillstånd. Ansökan förväntas 
skickas in under slutet av 2021. Förväntad start av utrivning är under 2024. 
 

5) Mötet avslutas 
Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet.  
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
 
Bianca Nilsson 
 
 
 
 
 
Justeras:  

 
 

 
 

Cecilia Bladh in Zito, ordförande 
 

Johan Svahnberg, justerare 




