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Protokoll 

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund 
 
Plats: digital via teams 
Tid: 21 jan 2022 13:00-15:00 

Närvarande: 
Tjänstgörande ledamöter: 
Christian Ottosson (C), Ordförande, Huddinge kommun  
Elisabet Sandberg (C), ordinarie ledamot, Haninge kommun  
Inger Grönberg (MP), ordinarie ledamot, Botkyrka kommun  
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare, Tyresö kommun  

Ersättare: 
Lennart Lauberg (M), Botkyrka kommun  
 
Fabian Engel, Vik projektledare TVVF, sekreterare 
Filippa Smeds, Tyréns 

Frånvarande: 
Maria Antonsson (MP), Vice ordförande, Stockholm Vatten och Avfall  
Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall  
Mats Lindblom (L), ordinarie ledamot, Tyresö kommun  
Anders Lönroth (MP), ersättare, Huddinge kommun 
Linus Björkman (M), ersättare, Haninge kommun  

 

Dagordning  
 
1. Fastställande av dagordning 

Styrelsen fastställer dagordningen. 

2. Val av justerare 
Anna Steele justerar protokollet. 

Informationsärenden  
 
3. Projektledning förbundet 
 
Fabian Engel slutar som förbundets vikarierande projektledare t.o.m. vecka 7 och Filippa Smeds tar 
över som förbundets vikarierande projektledare fr.o.m. vecka 8. 

 
4. Övervakning av grundvatten i Tyresån  
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Fabian Engel informerar styrelsen om kunskapsläget kring tillgängliga grundvattenrör/brunnar för 
provtagning av grundvatten i Tyresåns avrinningsområde. 
 
Styrelsen ger projektledaren i uppdrag att utreda tillsammans med arbetsgruppen vilka 
grundvattenrör som kan användas för övervakning av grundvatten fr.o.m. 2023 och att börja en 
långsiktig planering för grundvattenövervakning i Tyresån.  

 
5. Analys av miljögifter i fisk - Finansiering  
 
Fabian Engel informerar om att medlemskommunerna är beredd att finansiera största andelen av de 
kostnader som uppstår förbundet i samband med samarbetsöverenskommelsen med länsstyrelsen i 
Stockholms län, bilaga 1. 

 
Styrelsen ger projektledaren i uppdrag att förbereda överenskommelser med medlemskommunerna 
för att formalisera samarbetet kring analys av miljögifter i fisk.  
 
Beslutsärenden  
 
6. Analys av miljögifter i fisk – samarbete med länsstyrelsen 2022 – 2024 
 
Styrelsen beslutar att anta Samarbetsöverenskommelse med länsstyrelsen Stockholm om analys av 
miljögifter i fisk, bilaga 1 
 
Informationsärenden  
 
7. Remiss samverkansprogram för Tyresån 2022 – 2027  
Fabian Engel informerar om de remissvaren som har lämnats in. De flesta remissinstanser har begärt 
anstånd och förbundet har erhållit två preliminära svar, samt två slutgiltiga svar. 
Styrelsen diskuterar olika alternativ för tidsplan och det fortsatta arbetet med remissprocessen.  

 
Styrelsen ger ordföranden och projektledaren i uppdrag att se över möjligheten att få in de 
resterande remissvaren fram till slutet av februari och uppdatera styrelsen om processen. 
Utifrån denna information avser styrelsen att besluta i slutet av februari huruvida tidsplanen för 
samverkansprogrammet kan hållas eller om den behöver justeras. 

 
8. Förbundsstämma  

Dag och tid: fredag 29 april 2022, 9:30 – 12:00 
Plats: Stockholm vattens lokala i Ulvsunda 
 

9. Nästa möte 
Fredag 18 mars 2022 13:00 – 15:00, Stockholm vattens lokala i Ulvsunda 
 

 
Sekreterare                                                                         Justerat 
Fabian Engel, Projektledare                                             Anna Steele (C), Tyresö kommun  
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