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Protokoll 

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund 
 
Plats: Stockholm Vatten och Avfalls huvudkontor i Bromma, Bryggerivägen 10 
Tid: 18 mars 2022 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  
Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall  
 
Ersättare: 
Lennart Lauberg (M), Botkyrka kommun  
 
Filippa Smeds, vik projektledare TVVF, sekreterare 

Frånvarande: 
Mats Lindblom (L), ordinarie ledamot, Tyresö kommun  
Anders Lönroth (MP), ersättare, Huddinge kommun 
Linus Björkman (M), ersättare, Haninge kommun  
Anna Steele (C), ersättare, Tyresö kommun  

 

Dagordning  
 
1. Fastställande av dagordning 

Styrelsen fastställer dagordningen. 

2. Val av justerare 
Inger Grönberg justerar protokollet. 

Informationsärenden  
 
3. Övervakning av grundvatten i Tyresån  
 
Arbetsgruppens deltagare från Haninge och Tyresö, som berörs av frågan, meddelar att det behövs 
ett politiskt uppdrag för att utredning ska möjliggöras.  
 
Detta är en prioriteringsfråga som styrelsen behöver diskutera vidare under 2022.  
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4. Analys av miljögifter i fisk  
Överenskommelse med Länsstyrelsen Stockholm är signerad. Skrivelser mellan TVVF och 
kommunerna angående finansiering pågår.  

 
5. Upphandling av bottenfauna 

Anbudsförslag framtaget. Granskning pågår hos arbetsgruppen.  
 
6. Förbundsstämma  

a. Presidium. 
                           Diskussion fördes kring tänkbara kandidater till stämordförandeposten. 

b. Revisorer.  
Enligt rotationsprincipen ska Tyresö föreslå revisorer för 2022. 

c. Ny styrelse.   
Enligt rotationsprincipen ska Stockholm Vatten och Avfall överta ordförandeposten 
och Tyresö vice ordförandeposten kommande period. Christian Ottoson ämnar lämna 
över sin plats i styrelsen, övriga närvarande ämnar sitta kvar till förbundsmötet 2023.   

d. Konstituerande styrelsemöte. 
Planeras hållas 29/4 kl 13:00.  

e. Deltagande från Mälarens vvf. 
Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vvf kommer närvara på förbundsmötet 
samt hålla presentation.   

f. Samverkansprogram. 
Kort sammanfattning av program och remissvar kommer hållas på förbundsmötet.  

g. Övrigt. 
Arbetsgruppen bör närvara på förbundsmötet. Även Jovana önskas närvara. Filippa 
kontaktar dem.  

  
 
Beslutsärenden  
 
7. Samverkansprogram 
 

Diskussion angående att kommunikationsplan behöver tas fram i samband med fortsatt arbete 
med samverkansprogram.  
 
Styrelsen beslutar att med anledning av fortsatt process med samverkansprogrammet föreslå 
förbundsmötet besluta följande:  
 
Att ge styrelsen i uppdrag att förankra och ta fram ett förslag till samverkansprogram till ordinarie 
förbundsmöte 2023.  

 
8. Verksamhetsberättelse 2021 

 
      Styrelsen antar verksamhetsberättelse för 2021. 

 
9. Verksamhetsplan 2023-2025 
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Styrelsen beslutar att föreslå förbundsmötet anta verksamhetsplanen 2023-2025. 
 

Informationsärenden  
 
10. Sommarmöte 2022  

Årets värd: Botkyrka 
Datum: 17 juni 2022 föreslås. Preliminär tid 10-15.  

 
11. Övrigt  

Tyresåns vvf är ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund, vilka håller förbundsmöte samma 
dag och tid som Tyreåns vvf:s förbundsmöte. Deltagande är i år därmed ej möjligt.   
Svealands kvvf håller även Svealandskustdagen 20/5 kl 9.30-12.00 samt kontaktombudsmöte 
samma dag kl 13.30-15.30.  
 
 

Mötet avslutas 
 
Sekreterare                                                                        Justerat 
Filippa Smeds, Projektledare                                          Inger Grönberg (MP), Botkyrka kommun  
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Protokoll 


Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund 
 
Plats: Stockholm Vatten och Avfalls huvudkontor i Bromma, Bryggerivägen 10 
Tid: 18 mars 2022 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  
Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall  
 
Ersättare: 
Lennart Lauberg (M), Botkyrka kommun  
 
Filippa Smeds, vik projektledare TVVF, sekreterare 


Frånvarande: 
Mats Lindblom (L), ordinarie ledamot, Tyresö kommun  
Anders Lönroth (MP), ersättare, Huddinge kommun 
Linus Björkman (M), ersättare, Haninge kommun  
Anna Steele (C), ersättare, Tyresö kommun  


 


Dagordning  
 
1. Fastställande av dagordning 


Styrelsen fastställer dagordningen. 


2. Val av justerare 
Inger Grönberg justerar protokollet. 


Informationsärenden  
 
3. Övervakning av grundvatten i Tyresån  
 
Arbetsgruppens deltagare från Haninge och Tyresö, som berörs av frågan, meddelar att det behövs 
ett politiskt uppdrag för att utredning ska möjliggöras.  
 
Detta är en prioriteringsfråga som styrelsen behöver diskutera vidare under 2022.  
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4. Analys av miljögifter i fisk  
Överenskommelse med Länsstyrelsen Stockholm är signerad. Skrivelser mellan TVVF och 
kommunerna angående finansiering pågår.  


 
5. Upphandling av bottenfauna 


Anbudsförslag framtaget. Granskning pågår hos arbetsgruppen.  
 
6. Förbundsstämma  


a. Presidium. 
                           Diskussion fördes kring tänkbara kandidater till stämordförandeposten. 


b. Revisorer.  
Enligt rotationsprincipen ska Tyresö föreslå revisorer för 2022. 


c. Ny styrelse.   
Enligt rotationsprincipen ska Stockholm Vatten och Avfall överta ordförandeposten 
och Tyresö vice ordförandeposten kommande period. Christian Ottoson ämnar lämna 
över sin plats i styrelsen, övriga närvarande ämnar sitta kvar till förbundsmötet 2023.   


d. Konstituerande styrelsemöte. 
Planeras hållas 29/4 kl 13:00.  


e. Deltagande från Mälarens vvf. 
Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vvf kommer närvara på förbundsmötet 
samt hålla presentation.   


f. Samverkansprogram. 
Kort sammanfattning av program och remissvar kommer hållas på förbundsmötet.  


g. Övrigt. 
Arbetsgruppen bör närvara på förbundsmötet. Även Jovana önskas närvara. Filippa 
kontaktar dem.  


  
 
Beslutsärenden  
 
7. Samverkansprogram 
 


Diskussion angående att kommunikationsplan behöver tas fram i samband med fortsatt arbete 
med samverkansprogram.  
 
Styrelsen beslutar att med anledning av fortsatt process med samverkansprogrammet föreslå 
förbundsmötet besluta följande:  
 
Att ge styrelsen i uppdrag att förankra och ta fram ett förslag till samverkansprogram till ordinarie 
förbundsmöte 2023.  


 
8. Verksamhetsberättelse 2021 


 
      Styrelsen antar verksamhetsberättelse för 2021. 


 
9. Verksamhetsplan 2023-2025 
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Styrelsen beslutar att föreslå förbundsmötet anta verksamhetsplanen 2023-2025. 
 


Informationsärenden  
 
10. Sommarmöte 2022  


Årets värd: Botkyrka 
Datum: 17 juni 2022 föreslås. Preliminär tid 10-15.  


 
11. Övrigt  


Tyresåns vvf är ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund, vilka håller förbundsmöte samma 
dag och tid som Tyreåns vvf:s förbundsmöte. Deltagande är i år därmed ej möjligt.   
Svealands kvvf håller även Svealandskustdagen 20/5 kl 9.30-12.00 samt kontaktombudsmöte 
samma dag kl 13.30-15.30.  
 
 


Mötet avslutas 
 
Sekreterare                                                                        Justerat 
Filippa Smeds, Projektledare                                          Inger Grönberg (MP), Botkyrka kommun  
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