Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2015-03-05
Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg
Närvarande: Bo Wendt (Båstad), Magnus Grill (Helsingborg), Katarina Ljungkvist
(Höganäs), Lennart Engström (Ängelholm) och Stina Vuksan (Helsingborg, sekreterare).

1. Mötet öppnades av Bo Wendt som hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till justeringsman valdes till Magnus Grill
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Föregående månads mätvärden lästes upp och diskuterades. Det noteras att total
fosforvärdena är mycket över det normala på LX och över normal på S5. Dessa förhöjda
värden noterades för första gången under hela 2013 och var under 2014 något lägre men
tidvis förhöjda. Det finns idag ingen tydlig källa till dessa värden, eventuellt kan de bero
på läckage av näringsämne från Östersjöns.
6. Kontrollprogrammet för 2015 är ute på upphandling och sista dagen för att lämna in offert
är måndag den 9 mars. Förfrågningsunderlaget har gått ut till Calluna, Marine Monitoring
och Toxicon AB. Lägst bud som uppfyller alla krav i underlaget vinner uppdraget. Vid
bud som ligger nära varandra i pris värderas erfarenhet av liknande uppdrag större. Beslut
om tilldelning kommer ske per capsulam, det vill säga över mail.

7. Under året kommer en revidering av kontrollprogrammet göras. Stina föreslog att
styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för detta arbete. Gruppen borde bestå av en tjänsteman
från vardera medlemskommunen, en tjänsteman från länsstyrelsen samt en representant
från styrelsen. Styreslen ställde sig positiva till förslaget om arbetsgrupp. Bo lyfte frågan
om en representant från vardera kommunen behövs. Efter diskussion enades styrelsen om
att det är bra med representanter från alla kommuner så kontrollprorammet förankras i alla
kommunerna. Bo utsågs att representera styrelsen. Stina kommer ta kontakt med
miljöcheferna i kommunerna och bjuda in dem att skicka en deltagare till arbetsgruppen.
8. Årets årsstämma planerades. I år kommer Ängelholm vara värd för stämman och Lennart
ansvarar för programmet. Datumet bestämdes till den 19 maj med start kl. 10:00. Den 22
maj sattes som reserv.
9. Fattade beslut:
Beslutet om tilldelning i upphandlingen för kontrollprogrammet 2015 fattas av styrelsen
per capsulam.
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för revideringen av kontrollprogrammet under 2015.
Gruppen ska bestå av en tjänsteman från vardera medlemskommunen, en tjänsteman från
länsstyrelsen samt en representant från styrelsen. Som representant från styrelsen utsågs
Bo.

Årsstämman hålls den 19 maj i Ängelholm.

10. Inga övriga frågor
11. Ordförande tackade och avslutade mötet, inget datum för nästa möte sattes utan kommer
skickas ut efter årsstämman.

Stina B Vuksan
Sekreterare

Magnus Grill
Justerare

