
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Signering styrelseprotokoll 210910

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: prot 2020910 styrelsemöte_final.pdf
Storlek: 675385 byte
Hashvärde SHA256: 
4ba6f99b6d04bbb64c35c55d00a4914532ea3d5998a81e56874d17690880ad47

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
ELISABET SANDBERG
Signerat med BankID 2021-10-01 15:15 Ref: d13a6a50-8e24-45d8-bdf7-68ed73b0087c

Fabian Engel
Signerat med BankID 2021-10-01 14:17 Ref: 6ada6a98-a6c7-4024-b5a7-c980bc207fef


 E

S,
 F

E 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



 

 

Tyresåns vattenvårdsförbund Fabian Engel Webbplats: www.tyresan.se 
c/o Stockholm Vatten och Avfall Telefon: 073 820 4758 Organisationsnr: 802449-1626 
106 36 STOCKHOLM E-post: info@tyresan.se   Postgiro: 675491-5  

  

 

 

  1 

Protokoll 
 
Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund 
 
Plats: Rudan gård, Rudanvägen 43, 136 50 Haninge 
Tid: 10 sept 2021. Kl. 09:45-11:45 
 
Närvarande: 
 
Tjänstgörande ledamöter: 
Christian Ottosson, Ordförande, Huddinge kommun (C) 
Elisabet Sandberg, ordinarie ledamot, Haninge kommun (C) 
Inger Grönberg, ordinarie ledamot, Botkyrka kommun (Mp) 
Joakim Johansson, ersättande ledamot, Stockholm Vatten och Avfall (S) 
Anders Lönroth, ersättande ledamot, Huddinge kommun (Mp) 
 
Ersättare: 
Lennart Lauberg, ersättande ledamot, Botkyrka kommun (M) 
 
Fabian Engel, Vik projektledare TVVF, sekreterare 
Marie Amid, Vattenstrateg, Haninge kommun 
Kristin Lundvall, Ekolog, Huddinge kommun 
Kajsa Oberg, Miljöstrateg, Huddinge kommun 
Hillevi Virgin, Projektledare, Miljövervältningen Stockholm 
 
 
Frånvarande: 
Mats Lindblom, ordinarie ledamot, Tyresö kommun (L) 
Anna Steele, ersättande ledamot, Tyresö kommun (C) 
Linus Björkman, ersättande ledamot, Haninge kommun (M) 
Maria Antonsson, Vice ordförande, Stockholm Vatten och Avfall (Mp) 
 
 
 
Dagordning  
 

1. Fastställande av dagordning 
Styrelsen fastställer dagordningen. 
 

2. Val av justerare 
Elisabet Sandberg justerar protokollet. 
 

Beslutsärenden  
 

3. Remiss Nulägesbeskrivning Tyresån Uddby 
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Fabian presenterar remissutkastet.  
Styrelsen beslutar att anta remissutkastet Nulägesbeskrivning Tyresån Uddby (Bilaga 1). 

 
 
Informationsärenden  
 

4. Miljömålsuppföljning 2020  
Fabian presenterar en sammanfattning av miljömålsuppföljningen 2020. Två indikatorer visar 
positiv, nio neutral och en negativ utveckling. Detta är en utveckling åt rätt håll, dock krävs 
omfattande arbete och ökad åtgärdstakt för att uppnå målen och krav på god vattenstatus. 
 

5. Kort info om sommarens aktiviteter  
Fabian presenterar sommarens aktiviteter: Makrofytundersökning, Synoptisk provtagning 
med helikopter, Insamling av fisk i Orlången  
 

6. (Samverkans)programmet TVVF 2022-2027  
Diskussion av skal för programmet som har tagits fram av arbetsgruppen (Bilaga 4) 
 

Synpunkter: 
 

Programmets struktur 

 Förbundet skulle kunna utveckla sin samordnande roll och till exempel ta upp 
vattenseminarier igen 

 Skalet är en bra utgångspunkt: samordning, information och kunskapsdrivande roll av 
förbundet visas 
 

Biologisk mångfald 

 Biologisk mångfald kan uppfattas stå i konkurrens med rekreation och friluftsliv. 
Rekreation och friluftsliv kan möjligen rymma i kapitel om information och 
kommunikation. Biologisk mångfald kan stå som egen rubrik i programmet för att ge den 
mer tyngd.  

 Friluftsliv och rekreation har även en koppling till biologisk mångfald genom 
allemansrätten som syftar mot både friluftsliv och biologisk mångfald 

 Under framtagandet av programmet behöver besvaras vad vi syfta på när angående 
biologisk mångfald: biologisk mångfald på land och/eller i vatten. Om man kopplar 
biologisk mångfald till förbundets uppdrag borde den kopplas till vatten i programmet. 

 
Samarbete 

 Programmet kan bidra till inspiration mellan kommunerna och till att kommuner gör 
gemensamma insatser. 

 Förbundet bör vara drivande så att andra aktörer gör rätt sak i rätt tid.  

 Utbyte av miljöuppföljningar mellan kommuner fungerar olika på olika håll. I vissa 
kommuner finns det förbättringspotential när det kommer till utbyte av 
miljöuppfölningsdata. 
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 Samverkan är en viktig uppgift för förbundet. Förbundet bör inte lämna för mycket 
ansvar över till andra aktörer. Samtidigt ska förbundet inte spreta åt alla håll utan ha en 
tydlig inriktning. Bra att fokusera på det som inte redan görs av kommunerna.  

 Det nya programmet bör ge en samverkansnytta för kommunerna. Idag finns det en 
acceptans för förbundet ute i kommunerna som förbundet vill värna om. 

 En av förbundets styrkor är att utbyte mellan kommunernas tjänstemän och ett 
långvarigt samarbete skapas som främja kommunernas vattenvårdsarbete. 

 
Uppföljning  

 Det har delvis varit svårt att följa upp förbundets miljömål. Därför är det bra att inte låsa 
fast sig när uppföljningen definieras i det nya programmet, dvs. det är bra att ha viss 
flexibilitet. Vissa indikatorer kan följas upp oftare och andra efter några år (som t.ex. 
ekologisk status). Möjligen kan man göra en större uppföljning en gång per vattencykel 
för hela avrinningsområdet. Kunskapshöjande åtgärder skulle t.ex. kunna följas upp 
årligen. Man följer upp på olika nivåer.   

 Det finns olika former av uppföljning. Vilken form man väljer beror på funktionen av 
uppföljningen, dvs. för vem uppföljningen görs. Det behövs en praktisk differentiering av 
uppföljningen. 

 
Övriga synpunkter 

 Förbundet bör lyssna på kommunerna och deras synpunkter angående vilken roll 
förbundet ska inta 

 Förbundet kan möjligtvis fråga kommunerna vilken omfång förbundets arbete ska ha, 
dvs. vilka områden som ska bevakas av förbundet och hur det ska finansernas. 

 Under framtagandet bör funderas på vad som var bra med det gamla programmet. Vilka 
åtgärder vill förbundet ha med i det nya programmet, som t.ex. biotopvård eller 
biologisk mångfald. 

 
 

7. Övrigt  
 

a. Kommentarer från arbetsgruppen om vad som pågår i kommunerna 
 

Fällningen av Magelungen har påbörjats. Även Drevviken ska fällas. Provfiske i 
Trehörningen pågår.  
 
I Huddinge har ett testprojekt med eDNA metoden påbörjats i samband med 
fosforfällningen. Projektet är i pilotstadium. Målet med projektet är att se om det finns 
skillnader i eDNA före och efter fällningen.  
 
Hacksjön var första sjön inom Tyresåns avrinningsområdet var eDNA metoden användes. 
 
I Haninge inventerar kommunens miljöingenjörer dagvattenanläggningar för att 
analyserar hur effektiva anläggningarna är. 
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b. Digital underskrift protokoll 
Styrelseprotokoll signeras fr.o.m. detta styrelsemöte med digital signering. 
Projektledare skickar länk till justerare som kan signera med BankID. 
 

8. Kommande möten 
Nästa möte: 22 okt 13:00 – 15:00, digitalt möte 
 
Funderingar kring digitala vs. fysiska möten framöver: vissa teman, t.ex. diskussion passar 
möjligtvis bättre för fysiska möten, medan andra, t.ex. beslutsärenden kan enkelt avhandlas 
under digitala möten. PL undersöker om dagordningen kan anpassas beroende på om det är 
digitalt eller fysiskt möte. 
 
Styrelsen funderar kring att ta upp studiebesök igen, t.ex. studiebesök relaterad till åtgärder 
inom avrinningsområdet, eller träffar med Mälarens vattenvårdsförbund. 
 
 

9. Mötet avslutas 
 
 
Sekreterare                                                                       Justerat 
 
 
Fabian Engel, Projektledare                                          Elisabet Sandberg (C) Haninge 
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Dagordning  
 


1. Fastställande av dagordning 
Styrelsen fastställer dagordningen. 
 


2. Val av justerare 
Elisabet Sandberg justerar protokollet. 
 


Beslutsärenden  
 


3. Remiss Nulägesbeskrivning Tyresån Uddby 
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Fabian presenterar remissutkastet.  
Styrelsen beslutar att anta remissutkastet Nulägesbeskrivning Tyresån Uddby (Bilaga 1). 


 
 
Informationsärenden  
 


4. Miljömålsuppföljning 2020  
Fabian presenterar en sammanfattning av miljömålsuppföljningen 2020. Två indikatorer visar 
positiv, nio neutral och en negativ utveckling. Detta är en utveckling åt rätt håll, dock krävs 
omfattande arbete och ökad åtgärdstakt för att uppnå målen och krav på god vattenstatus. 
 


5. Kort info om sommarens aktiviteter  
Fabian presenterar sommarens aktiviteter: Makrofytundersökning, Synoptisk provtagning 
med helikopter, Insamling av fisk i Orlången  
 


6. (Samverkans)programmet TVVF 2022-2027  
Diskussion av skal för programmet som har tagits fram av arbetsgruppen (Bilaga 4) 
 


Synpunkter: 
 


Programmets struktur 


 Förbundet skulle kunna utveckla sin samordnande roll och till exempel ta upp 
vattenseminarier igen 


 Skalet är en bra utgångspunkt: samordning, information och kunskapsdrivande roll av 
förbundet visas 
 


Biologisk mångfald 


 Biologisk mångfald kan uppfattas stå i konkurrens med rekreation och friluftsliv. 
Rekreation och friluftsliv kan möjligen rymma i kapitel om information och 
kommunikation. Biologisk mångfald kan stå som egen rubrik i programmet för att ge den 
mer tyngd.  


 Friluftsliv och rekreation har även en koppling till biologisk mångfald genom 
allemansrätten som syftar mot både friluftsliv och biologisk mångfald 


 Under framtagandet av programmet behöver besvaras vad vi syfta på när angående 
biologisk mångfald: biologisk mångfald på land och/eller i vatten. Om man kopplar 
biologisk mångfald till förbundets uppdrag borde den kopplas till vatten i programmet. 


 
Samarbete 


 Programmet kan bidra till inspiration mellan kommunerna och till att kommuner gör 
gemensamma insatser. 


 Förbundet bör vara drivande så att andra aktörer gör rätt sak i rätt tid.  


 Utbyte av miljöuppföljningar mellan kommuner fungerar olika på olika håll. I vissa 
kommuner finns det förbättringspotential när det kommer till utbyte av 
miljöuppfölningsdata. 
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 Samverkan är en viktig uppgift för förbundet. Förbundet bör inte lämna för mycket 
ansvar över till andra aktörer. Samtidigt ska förbundet inte spreta åt alla håll utan ha en 
tydlig inriktning. Bra att fokusera på det som inte redan görs av kommunerna.  


 Det nya programmet bör ge en samverkansnytta för kommunerna. Idag finns det en 
acceptans för förbundet ute i kommunerna som förbundet vill värna om. 


 En av förbundets styrkor är att utbyte mellan kommunernas tjänstemän och ett 
långvarigt samarbete skapas som främja kommunernas vattenvårdsarbete. 


 
Uppföljning  


 Det har delvis varit svårt att följa upp förbundets miljömål. Därför är det bra att inte låsa 
fast sig när uppföljningen definieras i det nya programmet, dvs. det är bra att ha viss 
flexibilitet. Vissa indikatorer kan följas upp oftare och andra efter några år (som t.ex. 
ekologisk status). Möjligen kan man göra en större uppföljning en gång per vattencykel 
för hela avrinningsområdet. Kunskapshöjande åtgärder skulle t.ex. kunna följas upp 
årligen. Man följer upp på olika nivåer.   


 Det finns olika former av uppföljning. Vilken form man väljer beror på funktionen av 
uppföljningen, dvs. för vem uppföljningen görs. Det behövs en praktisk differentiering av 
uppföljningen. 


 
Övriga synpunkter 


 Förbundet bör lyssna på kommunerna och deras synpunkter angående vilken roll 
förbundet ska inta 


 Förbundet kan möjligtvis fråga kommunerna vilken omfång förbundets arbete ska ha, 
dvs. vilka områden som ska bevakas av förbundet och hur det ska finansernas. 


 Under framtagandet bör funderas på vad som var bra med det gamla programmet. Vilka 
åtgärder vill förbundet ha med i det nya programmet, som t.ex. biotopvård eller 
biologisk mångfald. 


 
 


7. Övrigt  
 


a. Kommentarer från arbetsgruppen om vad som pågår i kommunerna 
 


Fällningen av Magelungen har påbörjats. Även Drevviken ska fällas. Provfiske i 
Trehörningen pågår.  
 
I Huddinge har ett testprojekt med eDNA metoden påbörjats i samband med 
fosforfällningen. Projektet är i pilotstadium. Målet med projektet är att se om det finns 
skillnader i eDNA före och efter fällningen.  
 
Hacksjön var första sjön inom Tyresåns avrinningsområdet var eDNA metoden användes. 
 
I Haninge inventerar kommunens miljöingenjörer dagvattenanläggningar för att 
analyserar hur effektiva anläggningarna är. 
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b. Digital underskrift protokoll 
Styrelseprotokoll signeras fr.o.m. detta styrelsemöte med digital signering. 
Projektledare skickar länk till justerare som kan signera med BankID. 
 


8. Kommande möten 
Nästa möte: 22 okt 13:00 – 15:00, digitalt möte 
 
Funderingar kring digitala vs. fysiska möten framöver: vissa teman, t.ex. diskussion passar 
möjligtvis bättre för fysiska möten, medan andra, t.ex. beslutsärenden kan enkelt avhandlas 
under digitala möten. PL undersöker om dagordningen kan anpassas beroende på om det är 
digitalt eller fysiskt möte. 
 
Styrelsen funderar kring att ta upp studiebesök igen, t.ex. studiebesök relaterad till åtgärder 
inom avrinningsområdet, eller träffar med Mälarens vattenvårdsförbund. 
 
 


9. Mötet avslutas 
 
 
Sekreterare                                                                       Justerat 
 
 
Fabian Engel, Projektledare                                          Elisabet Sandberg (C) Haninge 
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