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Välkomna till förbundsmöte för Tyresåns vattenvårdsförbund 2017!
I detta dokument finns kallelse, dagordning och handlingar till förbundsmötet.
Verksamhetsberättelsen underskriven av styrelsen samt "Miljöuppföljning för Tyresån 2016"
kommer att delas ut på mötet. Utredningen ”Fritt fram i Tyresån” finns att ladda ner på Tyresåns
webb, se www.tyresan.se
Förbundsmötet hålls i Stockholm Vatten och Avfalls nya lokaler i Ulvsunda, på Bryggerivägen 10. För
er som reser kollektivt är tvärbanan ett bra val (hållplatsen Norra Ulvsunda mellan Alvik och
Sundbyberg ligger ett stenkast bort).

Stockholm Vatten och Avfall, Bryggerivägen 10

Hälsar
Michael Wzdulski, projektledare
för styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund

Förbundsmöte 2017
Tyresåns Vattenvårdsförbund

Tid: 2017-04-21 Klockan 10.00-11.30
Kaffe och té från 9.45
Plats: Stockholm Vatten och Avfalls huvudkontor i Bromma. Bryggerivägen 10, Ulvsunda

Dagordning
1. Förbundsmötet öppnas
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbundsmötet
5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat
6. Framläggande av årsredovisningen (verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen) och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2018 och långsiktigt program för
åren 2019-2020
9. Fastställande av budget för år 2018 samt preliminär budget för åren 2019-2020
10. Fastställande av årlig medlemsavgift
11. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa
12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med reglerna i § 11 stadgarna
13. Val av en revisor och ersättare för denna för tiden från ordinarie förbundsmöte intill slutet av
påföljande års ordinarie förbundsmöte
14. Ärenden från styrelsen
a) Miljöuppföljning för Tyresån 2016
b) Utredningen Fritt fram i Tyresån
15. Övriga frågor
16. Förbundsmötet avslutas
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Inledning
Tyresåns vattenvårdsförbund arbetar efter det övergripande målet att Tyresåns höga naturvärden
ska bevaras och utvecklas även med en växande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet.
Verksamhetsplanen för åren 2018-2020 innehåller en detaljerad presentation av planerad
verksamhet under år 2018 samt en översikt över verksamhet och budget för de nästföljande två
åren. Den ekonomiska fördelningen mellan olika projekt och arbetsuppgifter framgår av tabellerna
längst bak i dokumentet.
Mer information om förbundets verksamhet och styrdokument finns på www.tyresan.se.

Verksamhet under året 2018
A. Åtgärdsarbete
Under 2018 kommer förbundet fortsätta driva på åtgärder för fria vandringsvägar i Tyresåns nedre
lopp. Vi kommer delta i åtgärdsplanering med andra aktörer inom Tyresån och samordna extern
finansiering av prioriterade åtgärder vid behov. Projektledaren kommer också stötta medlemmarna i
implementeringen av Tyresåns och Vattenmyndighetens nyligen antagna åtgärdsprogram.

B. Miljöövervakning
Basprogrammet för vattenkemi i sjöarna
Basprogrammet innebär provtagning i ytvatten (i vissa fall yt- och bottenvatten) i augusti i 26 av
Tyresåns sjöar. Provtagningen görs med helikopter/sjöflygplan och alla prov i Tyresån tas samma
eller närliggande dag (synoptisk provtagning). Förbundet bekostar provtagning och analys. Vid sidan
om förbundets basprogram utför Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall förtätad
provtagning i vissa sjöar och vattendrag.
Provtagning av vattenkemi i Tyresåns utlopp
Länsstyrelsen har provtagit vattenkemi en gång i månaden i Tyresåns utlopp sedan år 1998.
Provtagningen ger underlag för att räkna ut mängd transporterade näringsämnen från Tyresån till
Östersjön och för att följa upp ekologisk status. Förbundet står sedan år 2011 för analyskostnaderna.
Provtagning av kiselalger i Tyresåns utlopp
Som ett komplement till provtagningen av vattenkemi i utloppet utförs en årlig undersökning av
kiselalger. Länsstyrelsen utför och bekostar provtagningen som en del av ett länstäckande program.
Förbundet bekostar analyserna, tar del av data och bearbetar.
Vattenföringsmätningar
Förbundet behöver säkerställa att den egenfinansierade miljöövervakningen av flöden och nivåer
fungerar som avsett. Det kan bli aktuellt att ta i drift nya mätare och bilda avtal med ny leverantör.
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Data från flödesmätningar ska bland annat förbättra SMHI:s modellering och prognoser av flöden
samt användas i beräkningar av näringsflöden.
Övrig miljöövervakning i Tyresån
Basprogrammet i form av vattenkemi årligen i sjöarna och Tyresåns utlopp kompletteras med
undersökningar av biologi i sjöar och vattendrag, exempelvis elfiske. I miljöövervakningsprogrammet
som uppdateras år 2017 framgår vad som planeras under året. Då det är möjligt utförs
övervakningen i samarbete med Länsstyrelsen eller andra kommuner. Externa medel kan komma
sökas för vissa övervakningsinsatser.

C. Information
Websidan (www.tyresan.se)
Webben kommer fortsätta spela en central roll för Tyresåns kommunikation mot allmänheten. En ny
webbsida bör upphandlas, då den nuvarande är strukturellt rörig, av äldre snitt och svår att
administrera.
Facebook (www.facebook.com/tyresansvvf)
Förbundets facebooksida är knuten till Tyresåns webb, och underlättar samordning mellan de
nyheter förbundet väljer att kabla ut.
Joggingkarta Tyresån
Ta fram en karta som visar vandringsleder och gång- och joggingspår i anslutning till Tyresåns sjöar

D. Administrativa uppgifter
Årlig uppföljning av miljön i Tyresån
Uppföljningen av förbundets mål ska ge information om förändringar i miljötillstånd och
påverkanskällor i Tyresån och följa upp hur åtgärdsarbetet fortskrider. Data kommer från
kommunerna, från synoptiska provtagningen och annan miljöövervakning. Uppföljningen av målen
och åtgärdsarbetet presenteras på förbundsmötet 2019 i publikationen ”Miljöuppföljning för
Tyresån”
Årsredovisning av verksamhetsplan och budget
Göra en redovisning av hur samarbetets verksamhetsplan och budget har följts föregående år.
Redovisningen godkänns av förbundsmötet.
VP 2019-2021
Ta fram förslag till verksamhetsplan för åren 2019-2021 i samråd med styrelsen. För år 2019 görs en
detaljerad plan och för de följande två åren en översiktlig plan. Förslaget till verksamhetsplan
godkänns av styrelsen och antas på 2018 års förbundsmöte.
Samverka med medlemskommunerna
Sprida information och dela kunskap med tjänstemän och beslutsfattare inom VA, plan och
exploatering i medlemskommunerna. Seminarieverksamheten fortsätter och nätverkande
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underlättas. Ett av de viktigaste områdena är att dela kunskap om progressiv hantering av dagvatten,
enskilda avlopp samt fysiska förändringar.
Samverkan med externa aktörer
Utbyte av kunskap och erfarenheter med andra myndigheter och samarbeten inom vattenvård.
Sprida information om Tyresåns vattenvårdsförbund, lära av vad andra har gjort och knyta nya
kontakter. Delta på konferenser och möten och återkoppla till arbetsgrupp och styrelse. Vartannat år
ordnas ett nationellt riksmöte för vattenvårdsförbund, vattenråd och andra samarbeten.
Administration av arbetsgrupp och styrelse
Kalla till möten för styrelsen och arbetsgruppen samt förbundsmöte och skriva
minnesanteckningar/protokoll. Lägga ut handlingar på webbplatsen, på publika sidor
(styrelseprotokoll och förbundsmöteshandlingar) samt på arbetsgruppens och styrelsens interna
sidor.

Verksamhet under året 2019-2020
A. Åtgärdsarbete
- Verka för att förbundets åtgärdsprogram blir utfört
-Bidra och medverka i de framtagna lokala åtgärdsprogrammen
- Vissa fysiska åtgärder i förbundets regi
- Samverkan om dagvattenfrågor i den kommunala planeringen

B. Miljöövervakning
-Basprogrammet för vattenkemi i sjöarna
-Provtagning av vattenkemi i Tyresåns utlopp
-Provtagning av kiselalger i Tyresåns utlopp
-Vattenföringsmätningar
-Övrig miljöövervakning i Tyresån

C. Information
-Administrera facebooksidan
-Hålla webbplatsen uppdaterad
-Ta fram årsrapport
-Samverka med medlemskommunerna
-Samverka med boende och aktiva i Tyresån
-Samverka med andra aktörer
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D. Administrativa uppgifter
- Ta fram årsredovisning för åren 2018 och 2019
-Ta fram verksamhetsplan för de nästföljande tre åren
-Administrera styrelse- och arbetsgruppsmöten samt förbundsmöte

4

Budgetförslag 2018-2020

Arbetsuppgift
A. Miljöövervakning och åtgärdsarbete
1. Åtgärdsunderlag och fysiska åtgärder
2. Miljöövervakning
2a. Basprogrammet för vattenkemi
2b. Vattenkemi Tyresåns utlopp
2c. Undersökning av kiselalger i Tyresåns utlopp
2d. Mätningar av vattenföring
2e. Övrig miljöövervakning
2f. Sammanställa data och leverera till datavärd
3. Följa upp åtgärdsprogrammet och indikatorerna
Kostnad kr
B. Information
1. Webbplats och facebooksida
2. Ta fram årsrapport
3. Informationsmaterial (tryckning och uppdatering)
4. Samverka inom Tyresån inkl. seminarieverksamhet
5. Samverkan med andra aktörer
6. Delta på externa träffar och konferenser
Kostnad kr
C. Administration
1. Ta fram årsredovisning
2. Verksamhetsplanering
3. Bokslut, bokföring, bokföringsprogram
3. Administration av arbetsgrupp, styrelse och
förbundsmöte
4. Tid för egna arbetsplatsen och kurser
5. Medlemskap Svealands kustvattenvårdsförbund
Kostnad kr

Kommunernas
arbetstid
årligen
(dagar)*

2018

2019

2020

30 000

40 000

40 000

10,0

85 000
20 000
5 000
100 000
66 000
306 000

90 000
20 000
5 000
100 000
75 000
330 000

90 000
20 000
5 000
100 000
75 000
330 000

50

1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
0,5
2,0
21,5

5 500
5 000
10 000
5 000
25 500

5 500
5 000
10 000
5 000
25 500

5 500
5 000
10 000
5 000
25 500

30

2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
0,5
8,5

10 000

10 500

11 000

0,5
1,5

6 000
3 000
10 000
29 000

6 000
3 000
10 000
29 500

6 000
3 000
10 000
30 000

20

5,0
7,0

3%
674 000

3%
694 000

1 059 000

1 079 500

100

37

Lönepåslag
Lönekostnad, 75%-tjänst (ink moms och sociala avgifter) 654 000
Totalkostnad kr
* Gäller de fyra största medlemskommunerna. Antalet
uppskattade timmar är per medlem. Kostnaden ingår
inte i budgeten för Tyresåns VVF.

Projektleda
rens
arbetstid i
procent
per
område

1 014 500
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Förslag: förändring i budget och medlemsavgifter
Enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel föreslås följande nya medlemsavgifter att beslutas på
förbundsstämman 2017. De budgetposter som justeras upp jämfört med tidigare år är
huvudsakligen:
-Miljöövervakning som Tyresån ansvarar för (nivå- och flödesmätningar vid fyra givare). Förbundet
bör ta höjd i budget för att säkerställa tillförlitlighet, kvalitetssäkring och oavbruten leverans av data.
Detta sker otillfredsställande idag.
-Lönekostnader. Tidigare har förbundet inte betalat sociala avgifter för projektledartjänsten. Lönen
justeras också upp med 3% för åren 2019 och 2018. Se budgetförslag i dokumentet Verksamhetsplan
2018-2020

Förslag till nya
medlemsavgifter
2018-2020
Kommun

Avgift 2017

Fördelningstal %

Avgift 2018*

Avgift 2019

Avgift 2020

Stockholm Vatten

399 645 kr

41,5%

421 018 kr

439 485 kr

447 993 kr

Huddinge

197 415 kr

20,5%

207 973 kr

217 095 kr

221 298 kr

Haninge

192 600 kr

20,0%

202 900 kr

211 800 kr

215 900 kr

Tyresö

154 080 kr

16,0%

162 320 kr

169 440 kr

172 720 kr

Nacka

9 630 kr

1,0%

10 145 kr

10 590 kr

10 795 kr

Botkyrka

9 630 kr

1,0%

10 145 kr

10 590 kr

10 795 kr

963 000 kr

100,0%

1 014 500 kr

1 059 000 kr

1 079 500 kr

Summa

*Höjning med drygt 5% jämfört med 2017 års nivå

Medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare

Styrelsen 2017 från och med 21:a april
Kommun
Ordinarie ledamot
Botkyrka
Inger Grönberg (Mp)
Haninge
Margareta Bernhardsson (S)
Huddinge
Christian Ottosson ( C )
Tyresö
Mats Larsson (L)
Stockholm Vatten och Avfall
Mats Lindqvist (Mp)
Nacka
Göran Börjesson (Mp)

Ersättare
Lennart Lauberg (M)
Arja Kalvas (Mp)
Lisa Dam (Mp)
Lennart Jönsson (S)
Lars Svärd (M)
Bjarne Hansson (L)

Val av ordförande och vice ordförande för tiden mellan förbundsmötena år 2017 och 2018
Enligt stadgarna bör ordförandeskapet växla mellan de fyra större kommunerna i ordningen
Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö. Posten som vice ordförande cirkulerar i ordningen
Huddinge, Stockholm, Tyresö och Haninge.

Förslag till ordförande: Christian Ottosson, Huddinge
Förslag till vice ordförande: Mats Lindqvist, Stockholm
Val av revisor och ersättare fram till förbundsmötet år 2018
Enligt stadgarna bör ansvaret att utse lekmannarevisor och ersättare för denna växla mellan de
större kommunerna i följande ordning: Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge. Revision för
verksamhetsåret 2017 ska göras av revisorer från Stockholm.

Förslag till revisor: Håkan Apelkrona, lekmannarevisor Stockholm Vatten VA AB
Förslag till revisorns ersättare: Erik Andreas Bjerke, lekmannarevisorsuppleant Stockholm Vatten
VA AB

Tyresåns vattenvårdsförbund

Dagordning förbundsmöte 21 april 2017

