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Förslag till verksamhetsplan 2020-2021  
 
Bakgrund och syfte 
 
Helgeåns vattenråd är en ideell förening som startade 2012. Vattenrådet syftar 
till att skapa ett frivilligt, öppet, rådgivande forum, för så många olika intresse-
områden som möjligt inom Helgeåns avrinningsområde. 
Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning 
av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, d.v.s. främja en 
god vattenkvalitet, en god vattenhushållning samt verka för en långsiktigt säker-
ställd biologisk mångfald. 
 
Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns avrinningsområde vilket sträcker sig över 
tre län och tretton kommuner. Utöver inlandsvatten ingår även de närliggande 
kustområdena utanför avrinningsområdet, söder om Skräbeåns avrinningsom-
råde och området norr om Segesholmsån. Med kustområdena, omfattar Hel-
geåns vattenråd totalt ca 4 844 km2 
 
Organisation 
Vattenrådets organisation är uppbyggd enligt följande: 
• Stämma 
• Styrelse, som består av 12 ledamöter. Fyra ledamöter representerar kommuner, 
fyra näringsliv och fyra ideella organisationer. 
• Arbetsutskott - bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och en styrel-
seledamot 
• Revisorer 
• Valberedning 
• Kansli – vattenrådet ska ha ett kansli som sköter genomförandet av de åtgärder 
som pekas ut i de årliga verksamhetsplanerna. Kansliet ska även ansvara för 
ekonomi, bokslut och medlemsregister.  
 
Mål och åtgärder 
Vattenrådets ska verka för och arbeta med följande mål och åtgärder: 
 
Mål 
• Vattenrådet ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i en-

lighet med EU:s ramdirektiv för vatten.  
• Vattenrådet ska fungera som ett samlat forum för diskussion och rådgivning 

för olika intresseområden och aktörer inom Helgeåns avrinningsområde. 
• Vattenrådet ska fungera som en mötesplats och ett samarbetsorgan för bla 

Kommittén för samordnad kontroll av Helge å, Vattenvårdsförbundet för 
Västra Hanöbukten, Helge å Model Forest, Grundvattenrådet för Kristian-
stadsslätten och Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike. Vattenrådet ska 
på så sätt bidra till ett ökat helhetsperspektiv för Helgeån, dess biflöden och 
Hanöbukten. 

 
 
 
Åtgärder under 2020-2021 
 
Verksamhetsplanen omfattar åtgärder som ska genomföras under år 2020 och 
därefter fram till stämman år 2021.  
 



• Bilda en tjänstemannagrupp med deltagare från vattenrådets olika medlems-
kommuner. Gruppen ska agera enligt uppdrag från styrelsen och ska bla för-
bereda förslag till årliga verksamhetsplaner och aktiviteter samt andra un-
derlag för beslut i styrelse och stämma. Tjänstemannagruppen ska samman-
träda minst fyra gånger per år. 

• Fortsätta diskussionerna med kommittén för samordnad kontroll av Helge å 
gällande möjliga samverkansformer  

• Fortsätta arbetet med att genomföra informationsinsatser för att öka kun-
skapen om Helge å, vattenrådet och möjligheten att delta i arbetet. Informat-
ionsmöten ska hållas i samtliga kommuner i avrinningsområdet under år 
2020-2021 

• Ansöka om externa projektmedel för genomförande av miljöförbättrande åt-
gärder inom Helgeåns avrinningsområde 

• Revidera och uppdatera hemsidan 
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