SKRÄBEÅNS VATTENRÅD
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MINNESANTECKNINGAR
BEREDNINGSGRUPPEN
Tid: Onsdagen den 21 maj 2014 klockan 09.00 – ca 11.00.
Plats: Rådhuset i Kristianstad.
Närvarande:
Agne Andersson, Osby
Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne
Anna Grönlund, Bromölla (sekr)
David Lindsjö, Älmhult
Ulrica Åkesson, Kristianstad
Förhinder:
Helen Gårner, Sölvesborg
Eva Johansson, Olofström
Lina Rosenstråle, Östra Göinge
1. Rapportering från styrelsemöte den 10 april 2014.
Styrelsen fortsatte då diskussionerna om den fortsatta verksamheten och
finansiering av en tjänst för administration och utveckling av verksamheten
genom Skräbeåns vattensamverkan (= kommunerna i avrinningsområdet).
Ordföranden och kommunrepresentanter i styrelsen skulle kommunicera med
övriga kommuner.
2.

Arbetsplan 2014 - våra uppdrag:

o

o

Vattenkraftens historia – hur rapporten ska produceras är ännu inte
löst. Anna har undersökt möjligheten att få hjälp med att scanna in
arkivmaterial m m i Bromölla kommun, och det verkar hoppfullt.
Johnny Karlsson gör skriftlig dokumentation. Vi får ta nya tag efter
sommaren.
Stämma den 23 maj 2014 – Agne, Marie, David och Anna kommer att
vara med.
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Anna har skrivit förslag till Arbetsplan 2014 - 2015, vilken skickades ut
samman med kallelse till stämma. Följande tillägg ska göras:
- Bilaga 1, under rubriken Gästföreläsare, Microcystinprojekt Immeln.
- Under rubriken Åtgärdsförslag, extra tid behövs för samråd, nu inför ny
sexårscykel inom vattenförvaltningen.
- Dessutom föreslås att ett inslag i rapporteringen om Vattenkraftens
historia borde vara en vandringsutställning på t ex bibliotek och andra
träffpunkter för minnesgoda personer, som kan bidra med minnen och
fakta om de olika anläggningarna i avrinningsområdet. Studiebesök är
också lämpligt.
Anna meddelar att ansökan om årligt bidrag till Vattenmyndigheten just har
blivit beviljad. Årligt bidrag till Skräbeåns vattenråd är 40 000 kr.
Anna har skrivit underlag till avsiktsförklaring och missiv angående
verksamhetsstöd till vattenrådet, vilket ska skickas ut till samtliga
kommunstyrelser i området, när ordföranden har sagt OK. Poängen är att
kommunerna hjälper sig själva genom att stödja vattenrådet, eftersom de
därigenom får hjälp med den verksamhet, som de ändå är tvingade att göra
enligt lagstiftningen.
Eftersom Anna inte kan fortsätta som (ensam) sekreterare efter stämman,
presenterades ett förslag till turordning om sekreterarskap mellan
medlemmarna i beredningsgruppen. Hittills har Anna haft ca 15 möten inom
vattenrådet per år, vilket i förslaget bantats ned till 8. På så vis skulle det,
om alla kommuner ställer upp, bli ungefär 1 möte per år för varje kommun.
Turordningen är en nödlösning, medan vi väntar på besked om fortsatt
verksamhet, och verksamheten får i övrigt hållas på sparlåga. I uppgiften
ingår att kalla till möte samt skriva protokoll, boka lokal och fika (i den egna
kommunen).
När alla i beredningsgruppen har kontaktats, kommer Anna att skicka ut ett
”kit”, med mallar, adresser och någon slags checklista till de övriga. Alla får
för övrigt sätta sin personliga prägel på uppgiften, det är bara positivt.
Om finansiering av tjänst inte kan lösas inom en snar framtid, kan det bli
aktuellt att upplösa vattenrådet, åtminstone i dess nuvarande form.
Anna kommer att fortsätta i beredningsgruppen, ha ansvar för ekonomi,
hemsidan och vara kontaktperson utåt fram till årsskiftet, då hon försvinner
från sin tjänst på Bromölla kommun.
3.

Nästa möte – beredningsgruppen träffas den 16 oktober 2014. Plats
meddelas senare.

4.

Övrigt – Marie tipsar om bidrag (se Avloppsguiden) till förbättrad rening av
kommunalt spillvatten.

5.

Mötet avslutas!
Tack till alla närvarande och särskilt till Kristianstad!

Bromölla den 21 maj 2014
Anna Grönlund

2

