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Protokoll 
 
Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund 
 
Plats: digitalt möte 
Tid: 22 okt 2021. Kl. 13:00-15:00 
 
Närvarande: 
 
Tjänstgörande ledamöter: 
Christian Ottosson (C), Ordförande, Huddinge kommun  
Maria Antonsson (MP), Vice ordförande, Stockholm Vatten och Avfall  
Elisabet Sandberg (C), ordinarie ledamot, Haninge kommun  
Inger Grönberg (MP), ordinarie ledamot, Botkyrka kommun  
Mats Lindblom (L), ordinarie ledamot, Tyresö kommun  
 
Ersättare: 
Lennart Lauberg (M), ersättande ledamot, Botkyrka kommun  
Linus Björkman (M), ersättande ledamot, Haninge kommun  
 
Fabian Engel, Vik projektledare (PL) TVVF, sekreterare 
 
Frånvarande: 
Anna Steele (C), ersättande ledamot, Tyresö kommun  
Joakim Johansson (S), ersättande ledamot, Stockholm Vatten och Avfall  
Anders Lönnroth (MP), ersättande ledamot, Huddinge kommun  
 
 
Dagordning  
 

1. Fastställande av dagordning 
Styrelsen fastställer dagordningen. 
 

2. Val av justerare 
Mats Lindblom justerar protokollet. 
 

Beslutsärenden  
 

3. Miljöövervakning 2022  
PL presenterar plan för miljöövervakning 2022  
 
Styrelsen beslutar att förlänga nuvarande miljöövervakningsprogram ett år till. 
 

4. Remiss Miljöprogram Huddinge 
PL presenterar remissvar 
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Styrelsen antar yttrande bilaga 1 med två tillägg: 
Tillägg 1: TVVF välkomnar att miljöprogrammet innehåller färre miljömål än tidigare program 
Tillägg 2: Kapitel ”miljögifter” avsnitt 1.  Gällande användning av orden kemikalier och 
kemiska ämnen förtydligar TVVF att TVVF förstår att programmet ska vara lättförståeligt och 
har en folklig framtoning.  
 

5. Utlägg ordförande  
Styrelsen beslutar att ersätta ordförande för utlägg enligt bilaga 2. 
 

 
Informationsärenden  
 

6. Samverkansprogram TVVF 2022-2027  
a. Uppdatering om arbetet  
PL och arbetsgruppen skriver programutkast och en remissversion förväntas vara klar 
innan nästa styrelsemöte den 10 december. Samarbetet mellan PL och arbetsgruppen 
fungerar bra. 
Styrelsens kommentarer:  
- Prioriteringen av fokusområdena i programmet är rimlig. 
- Flera olika målgrupper för utbildningar som skulle kunna anordnas av förbundet som 

del av det nya samverkansprogrammet identifierades av styrelsen. 
- Förbundet behöver vara tydlig i remissen angående vilka resurser olika planer och 

åtgärder kommer att kräva. 
 

b. Kommande möte med föreningar och intresseorganisationer 
Förbundet kommer hålla ett informationsmöte med föreningar och 
intresseorganisationer om det nya samverkansprogrammet. Informationsmötet ska ske 
digitalt, torsdag den 18 november 17:00 – 18:30 

 
7. Analys av miljögifter i fisk  

Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till att ingå ett nytt samarbete med länsstyrelsen för 
analys av miljögifter i fisk 2022 - 2024. Styrelsen ger PL i uppdrag att utreda frågan vidare och 
att presentera ett mer konkret förslag som innehåller tidsram, kostnader och planerade 
analyser. 

 
8. Gemensamt miljöövervakningsprogram för avrinningsområdet 

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget att bilda ett gemensamt miljöövervakningsprogram 
för hela Tyresån. Styrelsen ger PL i uppdrag att integrera förslaget i remissversionen av det 
nya samverkansprogrammet och utreda frågan vidare med arbetsgruppens hjälp. Styrelsen 
uppmärksammar att frågan om datavärdskap och datahantering behöver utredas noggrant i 
samband med att olika miljöövervakningsprogram sammanförs till ett program för Tyresån.  

 
9. Övrigt (14:45 – 15:00) 
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Förbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på länsstyrelsens analys och förslag 
angående omprövning av Uddby kraftstation i Tyresö kommun. Synpunkter behöver lämnas 
senast 9 november. Styrelsen ger PL i uppdrag att ta fram ett yttrande med synpunkter i 
samarbete med arbetsgruppen som följer förbundets tidigare inriktning i frågan om 
kraftverket i Uddby. Styrelsen ger ordförande och vice ordförande i uppdrag att justera 
yttrandet, då yttrandet behöver skickas in till länsstyrelsen innan styrelsens nästa 
sammanträde i december.  
 

10. Nästa möte 
10 december 2021, 13:00 – 15:00, Stockholm vatten och avfall, Ulvsunda. Även möjlighet till 
digitalt deltagande. 

 
 
Mötet avslutas 
 
 
Sekreterare                                                                       Justerat 
 
 
Fabian Engel, Projektledare                                          Mats Lindblom (L), Tyresö kommun 
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1. Fastställande av dagordning 
Styrelsen fastställer dagordningen. 
 


2. Val av justerare 
Mats Lindblom justerar protokollet. 
 


Beslutsärenden  
 


3. Miljöövervakning 2022  
PL presenterar plan för miljöövervakning 2022  
 
Styrelsen beslutar att förlänga nuvarande miljöövervakningsprogram ett år till. 
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Styrelsen antar yttrande bilaga 1 med två tillägg: 
Tillägg 1: TVVF välkomnar att miljöprogrammet innehåller färre miljömål än tidigare program 
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5. Utlägg ordförande  
Styrelsen beslutar att ersätta ordförande för utlägg enligt bilaga 2. 
 


 
Informationsärenden  
 


6. Samverkansprogram TVVF 2022-2027  
a. Uppdatering om arbetet  
PL och arbetsgruppen skriver programutkast och en remissversion förväntas vara klar 
innan nästa styrelsemöte den 10 december. Samarbetet mellan PL och arbetsgruppen 
fungerar bra. 
Styrelsens kommentarer:  
- Prioriteringen av fokusområdena i programmet är rimlig. 
- Flera olika målgrupper för utbildningar som skulle kunna anordnas av förbundet som 


del av det nya samverkansprogrammet identifierades av styrelsen. 
- Förbundet behöver vara tydlig i remissen angående vilka resurser olika planer och 


åtgärder kommer att kräva. 
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Förbundet kommer hålla ett informationsmöte med föreningar och 
intresseorganisationer om det nya samverkansprogrammet. Informationsmötet ska ske 
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7. Analys av miljögifter i fisk  


Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till att ingå ett nytt samarbete med länsstyrelsen för 
analys av miljögifter i fisk 2022 - 2024. Styrelsen ger PL i uppdrag att utreda frågan vidare och 
att presentera ett mer konkret förslag som innehåller tidsram, kostnader och planerade 
analyser. 


 
8. Gemensamt miljöövervakningsprogram för avrinningsområdet 


Styrelsen ställer sig positiv till förslaget att bilda ett gemensamt miljöövervakningsprogram 
för hela Tyresån. Styrelsen ger PL i uppdrag att integrera förslaget i remissversionen av det 
nya samverkansprogrammet och utreda frågan vidare med arbetsgruppens hjälp. Styrelsen 
uppmärksammar att frågan om datavärdskap och datahantering behöver utredas noggrant i 
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Förbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på länsstyrelsens analys och förslag 
angående omprövning av Uddby kraftstation i Tyresö kommun. Synpunkter behöver lämnas 
senast 9 november. Styrelsen ger PL i uppdrag att ta fram ett yttrande med synpunkter i 
samarbete med arbetsgruppen som följer förbundets tidigare inriktning i frågan om 
kraftverket i Uddby. Styrelsen ger ordförande och vice ordförande i uppdrag att justera 
yttrandet, då yttrandet behöver skickas in till länsstyrelsen innan styrelsens nästa 
sammanträde i december.  
 


10. Nästa möte 
10 december 2021, 13:00 – 15:00, Stockholm vatten och avfall, Ulvsunda. Även möjlighet till 
digitalt deltagande. 


 
 
Mötet avslutas 
 
 
Sekreterare                                                                       Justerat 
 
 
Fabian Engel, Projektledare                                          Mats Lindblom (L), Tyresö kommun 
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