Styrelseprotokoll för möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2017-03-20
Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg
Närvarande: Richard Åkesson (Höganäs), Åsa Larsson (Ängelholm), Stina Vuksan
(Helsingborg, sekreterare)

1. Mötet öppnas av Richard som hälsar alla välkomna.
2. Dagordningen godkänns.

3. Till justerare väljs Richard Åkesson.
4. Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
5. Stina presenterat kort senaste månadens mätvärden.
6. Båstad håller i stämman i år och programmet är inte helt färdigt. James har tagit
tjänstledigt resten av våren och Göran Klang kommer ta över hans plats i styrelsen så
Stina kommer stämma av med honom om programmet innan inbjudan skickas ut.
Daniel Edenström som valdes till att utföra revisionen tillsammans med Per- Reinhold
Olsson har slutat och Stina föreslår att Isabelle Rosell ersätter honom att utföra revisionen.
Styrelsen godkänner detta och Isabelle Rosell väljs att utföra revisionen jämte P-R Olsson.
Styrelsen går igenom budget och resultat- och balansredovisningen inför revisionen och
årsstämman. Styrelsen noterar att ingående summa i budgeten för år 2018 inte verkar
stämma. Stina ska höra med revisorn om det ska korrigeras. Verksamhetsberättelsen
godkänns med tillägg att Helsingborg har stått utan representant från och med årsskiftet
2016/2017. Miljönämnden i Helsingborg kommer i slutet av mars utse nya representanter
till styrelsen. Med anledning av det ändrades även stämmans dagordning och ett tillägg av
fyllnadsval för Helsingborg läggs till som en punkt.
Ängelholm har skickat ett förslag till stämman om att ta upp möjligheten för NVSKK att
samverka med andra organisationer. Styrelsen beslutar att detta kommer tas upp under
punkten för ärenden som hänskjutits till stämman.
7. Styrelsen meddelas att Toxicon har levererat rapporten för miljögifter i biota som gjorts
under hösten 2016. Rapporten kommer efter genomgång skickas ut till styrelse och
arbetsgrupp samt läggas på hemsidan. Toxicon kommer redovisa resultaten från rapporten
tillsammans med årsrapporten för kontrollprogrammet på stämman.
8. Beslut:
Stina reviderar årsstämmans handlingar och ordnar därefter med att de blir underskrivna.
Isabelle Rosell ersätter Daniel Edenström som revisor.
Nästa möte hålls den 15 juni kl 0900-1100 på miljöförvaltningen i Helsingborg.

Stina kontaktar Rönneåns vattenråd för att höra hur de ställer sig till en sammanslagning
med NVSKK. Richard hör av sig till Hallands kontrollprogram för att höra hur de ställer
sig till att plocka upp södra Laholmsbukten i deras kontrollprogram.
9. Övriga frågor:
Genomgång av arbetsgruppens förslag på utveckling av organisationen i framtiden, se
bilaga 1. Styrelsen går igenom förslagen som arbetsgruppen tagit fram på hur NVSKK
kan arbeta och se ut i framtiden. Styrelsen väljer att gå vidare med arbetsgruppens
förstahandsalternativ som är att undersöka möjligheten för NVSKK att gå in under
Rönneåns vattenråd och att kontrollprogrammet för södra Laholmsbukten plockas upp av
Hallands kontrollprogram. Styrelsen håller med om att det kan ge positiva effekter på
vattenarbetet då det binder ihop land och hav och likaså blir det effektivare om södra
Laholmsbuktens provpunkter tas upp tillsammans med övriga kontrollpunkter för området
i Hallands kontrollprogram. Stina och Richard ges i uppdrag att kontakta Rönneåns
vattenråd och Hallands kontrollprogram för att höra om de är intresserade av en sådan
sammanslagning.
10. Nästa möte beslutas till den 15 juni kl 0900-1100 på miljöförvaltningen i Helsingborg.
11. Ordförande tackar och avslutar mötet.

Stina B Vuksan
Sekreterare

Richard Åkesson
Justerare

Bilaga 1

Förslag från arbetsgruppen i rangordning:
1. Hallands kustkontroll tar över provpunkterna i Laholmsbukten och Torekov
(makroalger Hovshallar och Ramsjöstrand). Skäldervikens provpunkter plockas upp
av Rönneåns vattenråd.
+ Vi får ett land/hav koncept där inlandskommunerna blir kopplade till
kustkommunerna. Det går följa påverkan från land till hav.
- Lång process innan det skulle vara möjligt att genomföra då tre olika organisationer
ska säga ja till förslaget, Rönneåns vattenråd, Hallands kustkontroll och NVSKK.
- Rönneåns vattenråd har idag inte marinfokus men går kanske lösa om vi får sitta med
i arbetsgrupp.
2. Hallands kustkontroll tar över provpunkterna i Laholmsbukten och Torekov
(makroalger Hovshallar och Ramsjöstrand). NVSKK:s kontrollprogram fortsätter
bedrivas i Skälderviken med nuvarande administration.
+Laholmsbuktens kontrollprogram samordnas under samma utförare vilket ger vinst
vid utförande och blir en mer naturlig indelning efter vattenförekomsterna.
- NVSKK:s administration kommer troligen inte minska vilket innebär att den blir stor
i förhållande till kontrollprogrammet.
3. Hallands kustkontroll tar över provpunkterna i Laholmsbukten och Torekov
(makroalger Hovshallar och Ramsjöstrand). NVSKK upphör och kommunerna ingår
avtal om SRK i Skälderviken.
+ Laholmsbuktens kontrollprogram samordnas under samma utförare vilket ger vinst
vid utförande och blir en mer naturlig indelning efter vattenförekomsterna.
- Förlust av insyn och förståelse för havsfrågor i kommunerna när ingen politisk styrelse
eller arbetsgrupp behövs.
4. NVSKK forsätter drivas i nuvarande form.
+ Förbundet fungerar väl och har fått ny luft under vingarna med revidering av
kontrollprogram och arbetsgrupp samt ökad förståelse för marina frågor i
kommunerna.
- Stor administration och håller kvar i ologisk uppdelning av kontrollprogram i två
vattenförekomsterna.
5. NVSKK tas upp i Hallands kontrollprogram, NVSKK upphör.
+Samordningsvinst vilket kommer bli mer kostnads effektivt.
- Hallands kontrollprogram sträcker sig upp till Kungsbacka och innefattar ett stort
geografiskt område. Det skull kunna bli att vi kommuner kring Skälderviken får svårt
att få våra röster hörda i vilken typ av provtagning som ska utföras.

6. NVSKK tas upp i Öresunds vattenvårdsförbund, NVSKK upphör.
+ Samordningsvinst
-Öresunds vattenvårdsförbund har inte en bra fungerande organisation med god insyn
och möjlighet för medlemmar att göra sin röst hörd.
-Ologisk uppdelning av vattenförekomsterna, Skälderviken och Laholmsbukten tillhör
Västerhavet.
7. Hallands kustkontroll tar över provpunkterna i Laholmsbukten och Torekov
(makroalger Hovshallar och Ramsjöstrand). Länsstyrelsen tar över S5 som en
referensstation längs kusten och Vegeån samt Rönneåns vattenråd tar över respektive
recipientkontrollpunkter. Höganäs kommun tar över makroalgerna vid Arild. NVSKK
upphör.
+Mindre administration
-Helhetssynen på hur Skälderviken mår försvinner samt samsynen på havsfrågorna
mellan kommunerna och en förlust i insyn och förståelse för havsfrågor i
kommunerna.
Förslagen tar inte i hänsyn till förändringar i intäkter som kan komma att påverka vad
kontrollprogrammet har råd att utföra efter förändring.

