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Protokoll 
 
Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund 
Sommarmöte med styrelse, arbetsgrupp och särskilt inbjudna 
 
Plats: Balingsholms herrgård 
Tid: 08:45-15:00 
 
Närvarande: 
 
Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten och Avfall  
Mats Lindblom (L), vice ordförande, Tyresö kommun  
Elisabet Sandberg (C), ordinarie ledamot, Haninge kommun  
Inger Grönberg (MP), ordinarie ledamot, Botkyrka kommun  
Ulrika Svärd (C), ordinarie ledamot, Huddinge kommun 
Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall  
Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun  
Anders Lönroth (MP), ersättare, Huddinge kommun 
Jovana Kokic, projektledare TVVF, sekreterare 
Christopher Fransson, arbetsgruppsmedlem, Haninge kommun 
Kristin Lundvall, arbetsgruppsmedlem, Huddinge kommun 
Fred Erlandsson, arbetsgruppsmedlem, SVOA 
Per Tholander, arbetsgruppsmedlem, Tyresö kommun 
Dan Arvidsson, arbetsgruppsmedlem, Botkyrka kommun 
Elin Nannstedt, Huddinge kommun 
Karina Alvarez, Botkyrka kommun 
Stina Engqvist, Botkyrka kommun 

Dagordning 
 

1. Fastställande av dagordning 
Mötet öppnas av ordförande. Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 

2. Val av justerare 
Ulrika Svärd väljs till justerare. 

 
Informationsärenden 
 

3. Miljömålsuppföljning 2021 kort uppdatering 
Bilaga 1: Miljöuppföljning 2021 
Jovana presenterar kort förbundets miljöuppföljning från 2021 som påbörjades av vikarierna 
och slutfördes av Jovana. Uppföljningen kommer att laddas upp på förbundets hemsida.  

 
4. Utvärdering av mätserier i Tyresån av LST 

Jovana presenterar en alldeles ny utvärdering av vattenkemiprovtagningarna Länsstyrelsen 
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utför i Tyresåns utlopp, för åren 1998-2021.  
 

5. Kort info om sommarens aktiviteter 
Jovana presenterar kort information om sommarens aktiviteter för förbundet: synoptisk 
provtagning av sjöar i augusti, kiselalger utloppet, insamling av fisk för analys av miljögifter 
(upphandling pågår) samt bottenfaunaundersökning i sjöar och Forsån (upphandling pågår). 
 

6. Samverkansprogrammet TVVF 2022-2027  
Jovana presenterar förslag på vidarearbete i höst med samverkansprogrammet och tidplan. 
Förslag ges på att inrätta en extern referensgrupp med representanter från 
medlemskommunerna som inte har direkt samröre med TVVF samt representant från 
Länsstyrelsen och ett annat vattenvårdsförbund/vattenråd. 
 
Maria inleder kort sammanfattning och vi går laget runt för kommentarer. Maria 
sammanfattar allas synpunkter med följande: 

 Det bör tydligare framgå vad nyttan med förbundet/samverkansprogrammet är, och 
vad medlemskommunerna får ut av det. 

 Tid (för arbetsgruppen och PL) och kostnad för samverkansprogrammet bör 
specificeras men inte nödvändigtvis tas med i själva programmet. 

 Förbundet, nyttan och samverkansprogrammet bör marknadsföras i större 
utsträckning. 

 Vi för även diskussion kring möjlig momsregistrering för förbundet. 
 

7. Eventuella kommentarer från arbetsgruppen om vad som pågår i kommunerna – punkten 
utgår  
 

Beslutsärenden  
 

8. Förslag till Remisssvar för Omprövning av moderna miljövillkor Uddby Kraft AB  
Bilaga 2 
 
Styrelsen diskuterar förslaget och anser att det borde förtydligas och ombearbetas till ett 
mer kraftigare svar med huvudpunkt att vi som förbund vill ha avslutad drift av kraftverket. 
 
Styrelsen beslutar att PL med hjälp av presidiet skriver om yttrandet och skickar remissen 
innan 4 juli. 

 
Presentation 

 
9. Per Tholander, Tyresö kommun, Nyfors dammutrivning, vad har hänt sen 2020?  

Per håller föredrag om fortsatt arbete med Tyresö kommuns projekt för dammutrivningen i 
Nyfors. Mötet tackar Per för presentationen.  
 

10. Övrigt 
Styrelsemöten för 2022 hålls 30/9 k. 10-12, 4/11 kl. 10-12 och 2/12 kl. 9-12 (Julfika för 
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styrelse och arbetsgrupp) 
 
Styrelsen delegerar till ordförande att godkänna upphandlingen av konsulter för insamling av 
fisk för miljögiftsundersökning och bottenfaunaundersökning samt eventuell 
budgetomfördelning. Jovana skickar mail till styrelsen när upphandlingarna är klara. 

 
 

Mötet avslutas 
 
Sekreterare Justerare 
Jovana Kokic, Projektledare Ulrika Svärd 
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Dagordning 
 


1. Fastställande av dagordning 
Mötet öppnas av ordförande. Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 


2. Val av justerare 
Ulrika Svärd väljs till justerare. 


 
Informationsärenden 
 


3. Miljömålsuppföljning 2021 kort uppdatering 
Bilaga 1: Miljöuppföljning 2021 
Jovana presenterar kort förbundets miljöuppföljning från 2021 som påbörjades av vikarierna 
och slutfördes av Jovana. Uppföljningen kommer att laddas upp på förbundets hemsida.  


 
4. Utvärdering av mätserier i Tyresån av LST 


Jovana presenterar en alldeles ny utvärdering av vattenkemiprovtagningarna Länsstyrelsen 
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utför i Tyresåns utlopp, för åren 1998-2021.  
 


5. Kort info om sommarens aktiviteter 
Jovana presenterar kort information om sommarens aktiviteter för förbundet: synoptisk 
provtagning av sjöar i augusti, kiselalger utloppet, insamling av fisk för analys av miljögifter 
(upphandling pågår) samt bottenfaunaundersökning i sjöar och Forsån (upphandling pågår). 
 


6. Samverkansprogrammet TVVF 2022-2027  
Jovana presenterar förslag på vidarearbete i höst med samverkansprogrammet och tidplan. 
Förslag ges på att inrätta en extern referensgrupp med representanter från 
medlemskommunerna som inte har direkt samröre med TVVF samt representant från 
Länsstyrelsen och ett annat vattenvårdsförbund/vattenråd. 
 
Maria inleder kort sammanfattning och vi går laget runt för kommentarer. Maria 
sammanfattar allas synpunkter med följande: 


 Det bör tydligare framgå vad nyttan med förbundet/samverkansprogrammet är, och 
vad medlemskommunerna får ut av det. 


 Tid (för arbetsgruppen och PL) och kostnad för samverkansprogrammet bör 
specificeras men inte nödvändigtvis tas med i själva programmet. 


 Förbundet, nyttan och samverkansprogrammet bör marknadsföras i större 
utsträckning. 


 Vi för även diskussion kring möjlig momsregistrering för förbundet. 
 


7. Eventuella kommentarer från arbetsgruppen om vad som pågår i kommunerna – punkten 
utgår  
 


Beslutsärenden  
 


8. Förslag till Remisssvar för Omprövning av moderna miljövillkor Uddby Kraft AB  
Bilaga 2 
 
Styrelsen diskuterar förslaget och anser att det borde förtydligas och ombearbetas till ett 
mer kraftigare svar med huvudpunkt att vi som förbund vill ha avslutad drift av kraftverket. 
 
Styrelsen beslutar att PL med hjälp av presidiet skriver om yttrandet och skickar remissen 
innan 4 juli. 


 
Presentation 


 
9. Per Tholander, Tyresö kommun, Nyfors dammutrivning, vad har hänt sen 2020?  


Per håller föredrag om fortsatt arbete med Tyresö kommuns projekt för dammutrivningen i 
Nyfors. Mötet tackar Per för presentationen.  
 


10. Övrigt 
Styrelsemöten för 2022 hålls 30/9 k. 10-12, 4/11 kl. 10-12 och 2/12 kl. 9-12 (Julfika för 
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styrelse och arbetsgrupp) 
 
Styrelsen delegerar till ordförande att godkänna upphandlingen av konsulter för insamling av 
fisk för miljögiftsundersökning och bottenfaunaundersökning samt eventuell 
budgetomfördelning. Jovana skickar mail till styrelsen när upphandlingarna är klara. 


 
 


Mötet avslutas 
 
Sekreterare Justerare 
Jovana Kokic, Projektledare Ulrika Svärd 
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