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Sammanträde i Arbetsutskottet (AU), på SWECO i Malmö

Närvarande:

Harald Arnell (HA)
Yngve Darte (YD)
Jörgen Johansson (JJ)
Erling Midlöv (EM)

Stefan Johnsson (SJ)
Bo Leander (BL)
Kenneth M. Persson (KP)
Ewa Romberg (ER)
Anna Hagerberg (AH)

Länsstyrelsen i Skåne län, ordförande
Lunds kommun, VA SYD
Sydvatten, förhinder
Malmö stad, VA SYD

Sydvatten, förhinder
SWECO VIAK, teknisk sakkunnig
SWECOVIAK
Burlövs kn, Samhällsbyggnadsförv. sekreterare
Länsstyrelsen i Skåne län, Vattensekt., förhinder

§ 1 Öppnande
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare
YD utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning enligt kallelsen den 3 mars 2008 godkänns.

§ 4 Nästa sammanträde
Nästa AU-sammanträde kommer att hållas tisdagen den 29 april 2008 kl. 13.00,och
onsdagen den 17 september 2008 k1.09.00 i SWECO:s lokaler i Malmö, Hans Michel-
sensgatan 2 i Byigiahuset.

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 Årsrapport 2007
BL presenterar ett koncept till årsrapporten. Sker genomgång av innehållet. Resultat
och balansräkning kommer att redovisas för revisorerna.

§ 7 Ekonomi 2007·2008
BL hänvisar till den ekonomiska redovisningen under föregående punkt. Enligt pro-
gnosen för år 2008 kommer budget att kunna hållas.
I ett PM redovisar BL förslag till åtgärder för saltobservationsbrunnarna i Haboljung
som bräddar på grund av att grundvattentrycket har ökat. AU beslutar att utföra före-
slagna åtgärder enligt PM, som kommer att finansieras inom ramen för 2008 års bud-
get.

§ 8 Årsmöte 2008
Arsmötet kommer att hållas måndagen den 26 maj 2008 k1.09.00 i Hyllie vattentorn.
Föreslås föredrag med presentation av VA SYD och att resultaten från bekämpnings-
medelsundersökningen redovisas.
YD informerade om att han ej står till förfogande för omval till AU eftersom han har för
avsikt att gå i pension under hösten. Diskuteras AU:s sammansättning.
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§ 9 Bekämpningsmedelsundersökning
Länsstyrelsen i Skåne län genomför en länsomfattande undersökning av grundvatten
från vattentäkter. Undersökningen omfattar både bekämpningsmedel och fysikaliska -
kemiska parametrar.
Samarbetskommitten deltar i projektet genom att utvidga undersökningen med 11
brunnar inom Alnarpsströmmens tillrinningsområde. Analysresultaten har kommit och
håller på att utvärderas. Resultatet kommer att presenteras i en rapport.
AU beslutar att godkänna utbetalning av sin del av kostnaderna för utförda analyser.

§ 10 Jonsammansättning
Provtagning av jonsammansättning har skett i fem brunnar. Analyssvar väntas komma
i början av 2008.

§ 11 Grundvattenmodellen
BL redovisar förslag till avtal mellan kommitten och medlemmen för medlems nytt-
jande av modellen. Avtalet kommer att presenteras för medlemmarna under 2008.

§ 12 Anmälningar
Inga anmälningar har gjorts.

§ 13 Observationsprogram
Programmet följs enligt plan.

§ 14 Övrigt
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt håller samråd om arbetet med
vattenförvaltning mellan den 1 februari och 1 augusti 2008. Remissvar kommer att be-
handlas under nästa sammanträde.
HA redovisar samrådsmötet i Segeåns vattendragsförbund angående bildandet av ett
vattenråd. Kommitten avvaktar utvecklingen.
HA väcker frågan om ändring av stadgar med hänvisning till omvärldsfaktorer.

§ 15 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackar deltagarna för idag och förklarar sammanträdet för avslutat.

k~~
Ewa Romberg ~

Lo.ttl-~Ul,
Harald Arnell

~
Yngve Darte
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