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Nordvästskånes kustvattenkommittés årsstämma 2020 

 

Plats: Webben 

Tid: 27 maj kl 09:00- 10:15  

 

Program 

09:00 Uppkoppling och avstämning så att alla hör och är med 

09:15 Årsstämma (endast för medlemmar och stödmedlemmar) 

10:15 Slut  

 

Anmälan för deltagande i stämman ska göras senast måndagen den 18 maj till:  

Stina Vuksan 

Miljöförvaltningen 

251 89 Helsingborg 

042-10 50 53 

Stina.bertilssonvuksan@helsingborg.com 

 

Till kallelsen bifogas: 

Dagordning 

Styrelsens årsberättelse 2019 

Resultat- & balansräkning för 2019 

Förslag till budget och arbetsplan för 2020/2021 

Förslag till medlems- och kontrollavgift för 2020/2021 

Revisionsberättelse  

Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten, årsrapport 2019 

 

Med vänlig hälsning 

Stina B Vuksan, sekreterare  

 
Sändlista: 

Ledamöter:     Nyvalda ledamöter: 
Gösta Sandgren  Båstad kommun  ledamot  

Ingvar Bengtsson  Båstad kommun  ersättare  

Richard Persson  Helsingborgs stad   ledamot  
Annica Lind  Helsingborgs stad  ersättare  

Richard Åkesson  Höganäs kommun  ledamot   

Maria Fänge  Höganäs kommun   ersättare  
Sven Bergman  Ängelholms kommun ledamot  

Åsa Larsson  Ängelholms kommun ersättare   

Ombud:       

Lena Lindqvist Kello Båstad kommun  ombud årsstämma 

Jenny Hamringe  Båstad kommun  ersättare ombud årsstämma 
Simon Nilsson  Helsingborgs stad  ombud årsstämma 

Åsa Holmqvist  Helsingborgs stad  ersättare ombud årsstämma 

Margareta Widell   Höganäs kommun  ombud årsstämma 
Kerstin Björkäng Wirehed Höganäs kommun  ersättare ombud årsstämma 

Liss Böcker  Ängelholms kommun ombud årsstämma 

Lars Nyander  Ängelholms kommun ersättare ombud årsstämma 

Valberedning:       

Maija Rampe  Ängelholms kommun valberedningen   

Åsa Holmqvist  Helsingborgs stad   valberedningen, sammankallande   
Lena Lindqvist Kello Båstad kommun  valberedningen  

Margareta Widell Höganäs Höganäs kommun  valberedningen  

 
Representant för Naturskyddsföreningen i Kullabygden 

Representant för Länsstyrelsen 

Representant för Vegeåns vattendragsförbund 
Representant för Rönneåns vattenråd 

Representant för Ringsjöns vattenråd 

Representant för Toxicon AB 

 

 

mailto:Stina.bertilssonvuksan@helsingborg.com


Helsingborg 2020-04-15 
 

 

Dagordning Nordvästra Skånes kustvattenkommitté (NVSKK:s ) årsstämma 

2020-05-27 
 

 

1.  Val av ordförande att leda förhandlingarna. 

 

2.  Stämmans behöriga utlysande. 

 

3.  Justering av röstlängd vid stämma. 

 

4.  Fastställande av dagordningen. 

 

5.  Val av två personer att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll. 

 

6.  Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse. 

 

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid berättelsen avser. 

 

8.  Fastställelse av kommitténs balansräkning och medeldisposition. 

 

9. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

 

10. Val av två revisorer. 

 

11. Val av fyra ledamöter till valberedning samt sammankallande. 

 

12. Fastställelse av arbetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 

 

13. Fastställelse av medlemsavgift och kontrollavgift. 

 

14. Ärenden som av styrelsen eller av medlem jämlikt § 10 hänskjutits till stämman. 

 

15. Stämman avslutas 
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Styrelsens årsberättelse för Nordvästskånes kustvattenkommitté 2019 

 
Verksamhet 

Kontrollprogrammet har omfattats av provtagning för hydrografi och växtplankton varje månad på en 

station. Bottenfauna har provtagits och analyserats på två stationer samt har makroalger karterats på tre 

stationer. Under året har även musslor samlats in och analyserats för miljögifter i enlighet med 

kontrollprogrammet.  

 

Uppdragstagare för samtliga moment har varit Toxicon AB/ Niras AB.  

 

NVSKK har en arbetsgrupp som styrelsen sammankallar vid behov. Gruppen består av tjänstepersoner 

från medlemskommunerna, länsstyrelsen och styrelsen. Under året har styrelsen inte sammankallat 

gruppen då behov inte funnits. 

 

Under året har NVSKK haft ute en upphandling för utförare av kontrollprogrammet 2020-2021 med 

option på 2+ 1 år. Då endast ett anbud kom in och detta inte rymdes inom budgeten avbröts 

upphandlingen. Det beslutades att underlaget ska omformas och att en ny annonsering ska ske i början 

av 2020.  

 

I årsskiftet 2019-2020 stängde Sveriges vattenorganisationer ned sin sida och därmed upphörde även 

portalen för NVSKK:s hemsida.  Styrelsen gav konsulten Natur i fokus i uppdrag att flytta över 

materialet från den gamla sidan till en ny, vilket gjordes i slutet av året. Den nya sidan har adressen 

www.nvskk.se. 

  

Styrelsens sammanträden 

Styrelsen har under året haft tre sammanträden; den  11 april och 30 augusti samt 6 december. 

  

Årsstämma 

Ordinarie årsstämma hölls den 21 maj 2019 på stadsbiblioteket i Ängelholm. Värd för mötet var 

Ängelholms kommun. Efter stämman redovisade Per Olsson från Toxicon AB/ Niras AB resultat från 

2018 års kontrollprogram, länsstyrelsen redovisade arbetet med rapporteringen av vattendirektivets 

statusklassning. Ängelholm berättade om sin strategi för klimatanpassning och tillståndsansökan för 

fodring av stränderna. Efteråt  bjöds det på lunch och dagen avrundades.  

 

Administration 

Vid årsstämman valdes Richard Åkesson, Höganäs kommun, som ordförande och som vice ordförande 

valdes Sven Bergman, Ängelholms kommun. Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad har 

tillhandahållit personal som sekreterare, kassör och koordinator under året, Stina Bertilsson Vuksan. 

 

Kommitténs medlemmar 

Kommittén har haft följande medlemmar under 2019: 

 

Kommuner:  

Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm 

 

En representant för Länsstyrelsen i Skåne län adjungeras när styrelsen så önskar. 

 

Stödmedlemmar 

Rönneå vattenråd, Vegeåns vattenråd, Ringsjöns vattenråd, Naturskyddsföreningen i Kullabygden.  

 

 

 

 

 

http://www.nvskk.se/


Helsingborg 2020-04-15 
 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter 

styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordinarie  ersättare 

Gösta Sandgren, Båstad kommun           Göran Klang, Båstad kommun 

Sven Bergman, Ängelholms kommun           Åsa Larsson, Ängelholms kommun 

Rickard Persson, Helsingborg Stad           Annica Lind, Helsingborg stad 

Richard Åkesson, Höganäs kommun           Maria Fänge, Höganäs kommun 
 

 

Valberedning 

Maija Rampe, Ängelholms kommun 

Åsa Holmqvist, Helsingborgs stad  

Lena Lindqvist Kello, Båstad kommun 

Margareta Widell Höganäs, Höganäs kommun 

 

Revisorer 

Alexandra Lundgren Stadsrevisionen i Helsingborg och Åsa Nilsson från Miljöförvaltningen i 

Helsingborg. 

 

Ekonomi 

Kommitténs ekonomi redovisas som en separat bilaga, resultat- & balansräkning. Årets resultat visar 

ett överskott på 38 964 kr. Sedan tidigare finns ett visst kapital i kommittén detta är efter årets 

överskott 363 716 kr.  

 

 

 

 

 

Richard Åkesson    Rickard Persson 

Höganäs     Helsingborg 

 

 

 

Sven Bergman     Gösta Sandgren 

Ängelholm     Båstad 
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Arbetsplan för Nordvästskånes kustvattenkommitté 2020/2021 
 
Kontrollprogram 

Kommitténs huvuduppgift är att administrera ett kontrollprogram för Skälderviken och delar av 

Laholmsbukten. Kontrollprogrammet innefattande hydrografi, växtplankton, makroalger, bottenfauna 

och miljögifter. Under början av 2020 upphandlas kontrollprogrammet för perioden 2020-2021 med 

option på 2 + 1 år.  

 

Kostnaderna för kontrollprogrammets ökar över tid och upphandlingen 2019 fick avbrytas då anbudet 

som kom in inte kunde rymmas inom budgeten. Styrelsen ser att problemet kommer kvarstå även efter 

en ny upphandling. Under 2020 kommer NVSSK:s arbetsgrupp på styrelsens uppdrag titta på hur 

utformningen av kontrollprogrammet kan ändras och/eller medlemsavgifter korrigeras. Detta så att 

NVSKK får en balans mellan intäkter och kostnader som håller över tid. Senast hösten 2021 ska en 

lösning finnas på plats.  

   

Kommittén gav arbetsgruppen i uppgift 2017 att se över hur organisationen kan förbättras och 

effektiviseras i framtiden. Frågan är för närvarande vilande men kommer fortsatt bevakas. 

 

Resultatredovisning  
Det är av högsta vikt att medlemmarna får information om resultaten i kontrollprogrammet på ett 

lättöverskådligt sätt. Samtliga medlemmar ska därför få en resultatredovisning genom en årsrapport 

varje år. Konsulter och/eller administratören av kontrollprogrammet skall dessutom förse 

styrelsemedlemmarna med information varje månad om de viktigaste resultaten från hydrografi- och 

planktonmätningarna. Kommittén ska också arbeta för att anlitade konsulter även redovisar resultaten i 

annan form till exempel genom ett årligt föredrag. 

 

Samordning, samarbete, bevakning 

Det är kommitténs ambition att utbyta information med Rönneåkommittén, Rönneåns vattenråd, 

Vegeåns vattendragsförbund. Kommittén är även referensmedlem/organisation i Kattegatts 

kustvattenråd. Kommittén har också för avsikt att bevaka vad implementeringen av EU:s ramdirektiv 

för vatten innebär för verksamheten.  

 

Information 

Från och med 2020 har NVSKK en ny hemsida, www.nvskk.se, som kommer adminstreas av 

sekretariatet. Hemsidan är främst en plats med information kring NVSKK, kontaktuppgifter, protokoll 

och rapporter.  

 

http://www.nvskk.se/

