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Kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare i Sydvästra Skånes
Vattenråd 2020-2022
Sydvästra Skånes Vattenråd bildades i oktober 2013 av de tre kommunerna
Vellinge, Trelleborg och Skurup. Vattenrådets styrelse består av 7 ordinarie
ledamöter (politiker) och 7 ersättare (tjänstepersoner). Av ledamöter och ersättare
utser Trelleborgs kommun 3 ledamöter och 3 ersättare medan Vellinge och
Skurups kommuner utser 2 ledamöter och 2 ersättare vardera. Ledamöter och
ersättare väljs på en period om 2 år varav hälften vid varje årsstämma.
Trelleborg har tre ledamöter och tre ersättare:
Göran Gärtner (M), ledamot vald till 2021
Leif Sjögren (C), ledamot vald till 2020
Gerd Klein (S), ledamot vald till 2021
Lina Wedin Hansson, ersättare vald till 2020
Per-Arne Johansson, ersättare vald till 2021
Martin Nilsson, ersättare vald till 2021
Trelleborgs kommun ska nominera ny ledamot för avgående Leif Sjögren (C), ny
ersättare för avgående ersättare Lina Wedin Hansson samt nominering till
fyllnadsval för en ersättare då Martin Nilsson lämnat sin tjänst.
Vid stämman väljs även ny valberedning. Valberedningen rekommenderar att varje
kommun nominerar 1 person till ny valberedning. Karin Jönsson (KD) valdes till
valberedningen på ett år vid förra årsstämman.
Nomineringarna ska vara inkomna senast 8 april.

Beredning
Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår Dieter Müller (KD) till ny ledamot i
vattenrådets styrelse. Kommunledningsförvaltningen föreslår Johannes Hagström,
hållbarhetsstrateg som ny ersättare på två år och tekniska serviceförvaltningen
föreslår att Mats Linderholm, t.f. förvaltningschef på tekniska serviceförvaltningen
nomineras som ny ersättare vid fyllnadsval på ett år.
Då ny förvaltningschef ska rekryteras till tekniska serviceförvaltningen är det
lämpligt att nomineringen avser funktion istället för namn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
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att nominera Dieter Müller (KD) till ledamot i styrelsen för Sydvästra Skånes
Vattenråd,
att nominera Johannes Hagström till ersättare i styrelsen för Sydvästra Skånes
Vattenråd på två år,
att nominera förvaltningschef för tekniska serviceförvaltningen till ersättare i
styrelsen för Sydvästra Skånes Vattenråd på ett år, samt
att nominera ZZ ( ) till valberedningen för Sydvästra Skånes Vattenråd på ett år.

