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Protokoll 

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund 
 
Plats: Bryggerivägen 10, 106 36 Stockholm, Rum 436 Reservoaren A, samt digital via teams 
Tid: 10 dec 2021 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  
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare, Tyresö kommun (avvek efter beslutspunkt 3, ersattes inte) 

Ersättare: 
Lennart Lauberg (M), Botkyrka kommun  
Linus Björkman (M), Haninge kommun  

Fabian Engel, Vik projektledare TVVF, sekreterare 

Frånvarande: 
Mats Lindblom (L), ordinarie ledamot, Tyresö kommun  
Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall  
Anders Lönroth (MP), ersättare, Huddinge kommun  

 

Dagordning  
 
1. Fastställande av dagordning 

Styrelsen fastställer dagordningen. 

2. Val av justerare 
Maria Antonsson justerar protokollet. 

Beslutsärenden  

3. Remissversion Samverkansprogram 2022 – 2027    
Fabian Engel (FE) sammanfattar arbetet med samverkansprogram för 2022 – 2027, ett arbete 
som genomfördes under hösten 2021. Referensgruppen för Samverkansprogrammet 2022 – 
2027 som bestått av Christian Ottosson, Maria Antonsson, Elisabeth Sandberg, kommenterar 
arbetsprocessen och beslutsversionen. 

Styrelsen diskuterar förslaget i sin helhet. Omfång av programmet, resursbehov och åtgärder för 
biologisk mångfald diskuteras, FE svarar på frågor. 
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Styrelsen beslutar att anta Remissversion Samverkansprogram 2022 – 2027, med nedanstående 
ändringar.  

Ändringar: 

 Lägga till länk till Stockholm stads program för biologisk mångfald i bilaga 2 

 Lägga till länk till Klimat- och miljöpolitisk program för Haninge i bilaga 2 

 Språklig korrigering i slutet av kapitel 7  
 

Versionen ska skickas ut på remiss under vecka 50. 

Informationsärenden  

4. Analys av miljögifter i fisk – samarbete med länsstyrelsen 2022 – 2024 
FE presenterar syfte, tidsplan och kostnader för det från länsstyrelsen i Stockholms län föreslagna 
samarbetet. 

Styrelsen diskuterar möjlighet att finanserna insamling och preparering av fisk från nio sjöar i 
Tyresån. Inga medel är avsatta för insamling och preparering av fisk i förbundets budget för 2022 
och 2023, därför skulle medel behöva tas från förbudets budget för miljöövervakning och 
åtgärdsunderlag. Styrelsen hänvisar till att miljögifter i fisk rör människors hälsa och är därmed 
främst kommunernas ansvar.  

Styrelsen beslutade att ge projektledaren, FE, i uppdrag att undersöka andra möjligheter till 
finansiering av insamling och preparering av fisk för miljögiftsanalys, i första hand genom 
förbundets medlemskommuner och i andra hand genom länsstyrelsen.  

Styrelsen beslutade att ge projektledaren, FE, i uppdrag att med hjälp av förbundets arbetsgrupp 
undersöka om och hur övervakning av grundvatten i Tyresån kan genomföras. 

5. Miljöövervakning i Tyresån 2021 
FE informerar om nya miljöövervakningsresultat 

a. Vattenvegetation i Tyresåns avrinningsområde 2021 
b. Undersökning av kiselalger i Follbrinksströmmen 2020 
c. Synoptisk provtagning vattenkemi 2021 

 
6. Upphandling undersökning av bottenfauna i sjöar 2022 

FE redogjorde för planeringschema rörande framtida biologisk provtagning i Tyresån som togs 
fram av tidigare projektledare Michael Wzdulski. Under 2022 kommer, i enlighet med detta 
planeringsschema, analys av bottenfauna i ett antal sjöar i Tyresån att upphandlas. 
 

7. Nästa möte 
Fredag 21 januari 2022 13:00 – 15:00, digitalt möte 
 

 
Sekreterare                                                                    Justerat 
Fabian Engel, Projektledare                                        Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall  
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Dagordning  
 
1. Fastställande av dagordning 


Styrelsen fastställer dagordningen. 


2. Val av justerare 
Maria Antonsson justerar protokollet. 


Beslutsärenden  


3. Remissversion Samverkansprogram 2022 – 2027    
Fabian Engel (FE) sammanfattar arbetet med samverkansprogram för 2022 – 2027, ett arbete 
som genomfördes under hösten 2021. Referensgruppen för Samverkansprogrammet 2022 – 
2027 som bestått av Christian Ottosson, Maria Antonsson, Elisabeth Sandberg, kommenterar 
arbetsprocessen och beslutsversionen. 


Styrelsen diskuterar förslaget i sin helhet. Omfång av programmet, resursbehov och åtgärder för 
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Styrelsen beslutar att anta Remissversion Samverkansprogram 2022 – 2027, med nedanstående 
ändringar.  


Ändringar: 


 Lägga till länk till Stockholm stads program för biologisk mångfald i bilaga 2 


 Lägga till länk till Klimat- och miljöpolitisk program för Haninge i bilaga 2 


 Språklig korrigering i slutet av kapitel 7  
 


Versionen ska skickas ut på remiss under vecka 50. 


Informationsärenden  


4. Analys av miljögifter i fisk – samarbete med länsstyrelsen 2022 – 2024 
FE presenterar syfte, tidsplan och kostnader för det från länsstyrelsen i Stockholms län föreslagna 
samarbetet. 


Styrelsen diskuterar möjlighet att finanserna insamling och preparering av fisk från nio sjöar i 
Tyresån. Inga medel är avsatta för insamling och preparering av fisk i förbundets budget för 2022 
och 2023, därför skulle medel behöva tas från förbudets budget för miljöövervakning och 
åtgärdsunderlag. Styrelsen hänvisar till att miljögifter i fisk rör människors hälsa och är därmed 
främst kommunernas ansvar.  


Styrelsen beslutade att ge projektledaren, FE, i uppdrag att undersöka andra möjligheter till 
finansiering av insamling och preparering av fisk för miljögiftsanalys, i första hand genom 
förbundets medlemskommuner och i andra hand genom länsstyrelsen.  


Styrelsen beslutade att ge projektledaren, FE, i uppdrag att med hjälp av förbundets arbetsgrupp 
undersöka om och hur övervakning av grundvatten i Tyresån kan genomföras. 


5. Miljöövervakning i Tyresån 2021 
FE informerar om nya miljöövervakningsresultat 


a. Vattenvegetation i Tyresåns avrinningsområde 2021 
b. Undersökning av kiselalger i Follbrinksströmmen 2020 
c. Synoptisk provtagning vattenkemi 2021 


 
6. Upphandling undersökning av bottenfauna i sjöar 2022 


FE redogjorde för planeringschema rörande framtida biologisk provtagning i Tyresån som togs 
fram av tidigare projektledare Michael Wzdulski. Under 2022 kommer, i enlighet med detta 
planeringsschema, analys av bottenfauna i ett antal sjöar i Tyresån att upphandlas. 
 


7. Nästa möte 
Fredag 21 januari 2022 13:00 – 15:00, digitalt möte 
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Fabian Engel, Projektledare                                        Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall  
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