Minnesanteckningar från Oxunda Vattensamverkans
styrgruppsmöte, 2018-10-17
Tid:
Plats:

17e oktober 2018, kl 09.00-11.30
Täby kommun
Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare)
Sigtuna har ännu inga politiker i styrgruppen

Närvarande från styrgruppen:
Gunnar Bergqvist, Sollentuna (ordförande)
Ewa Thorin, Vallentuna

Johan Algernon, Täby
Närvarande från ledningsgruppen

Fanny Tomband, Sollentuna
Louise Andersson, Upplands Väsby
Björn Johansson, Sigtuna vatten
Nadja Andréewitch, Vallentuna
Anton Mankesjö, Täby
Pernilla Morris, Täby

Ej närvarande:
Jeanette Lindberg (ersättare)
Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare)
Maria Tuvesson, Upplands Väsby
Lars Hansson, Upplands Väsby (ersättare)
Mats Nordström, Täby (ersättare)
Andreas Fogeby, Järfälla

Dagordning
1. Upprop och presentation av styrgrupp och ledningsgrupp
Presentation bordet runt.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av sekreterare och justerare
Fanny Rybak valdes till sekreterare, Ewa Thorin valdes till justerare.
4. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
5. Minnesanteckningar och justerare
Styrgruppen beslutar att föregående minnesanteckningar ej skall signeras från och med
dagens möte. Justering sker genom godkännande via mail.
6. Halvårsredovisning
Utfallet från första halvåret 2018 ligger på drygt 160 000 kr. Redovisningen visar på
troligt överskott i slutet på året, vilken troligen landar runt 1,1 miljoner kr. Överskottet
orsakas till stor del av att hästgårdsprojektet ännu inte startat på grund av oklarheter
kring projektets utformning, syfte och avtal.
- Hästgårdsprojektet
Styrgruppen beslutar att projektet i nästa år finansieras med Oxundas egna medel.
Ledningsgruppen får ta ett omtag inför år 2019 och ta fram ordentliga avtal samt en
tydlig projektplan med tidsplan, mål och en tydlig struktur. Önskan finns från
styrgruppen att ha ett projekt med konkreta åtgärder.
- Fakturering för miljöövervakning 2018
2018 års miljöövervakning beskostas av Oxunda vattensamverkan och faktureras
inte till respektive kommun. Detta för att minska överskottet från 2018.
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7. Åtgärdssamordnare och gemensamma satsningar
Ledningsgruppen fortsätter bevaka bidragslysningar från HaV för anställning av
åtgärdssamordnare. Mälarens Vattenvårdsförbund har fått bidraget och samarbeten kan
bli aktuella.
Ledningsgruppen föreslår att en ändring skrivs in i Oxunda vattensamverkans
samarbetsavtal gällande möjlighet att nyttja Oxunda vattensamverkans gemensamma
resurser för att genomföra åtgärder inom Oxundaåns avrinningsområde. Åtgärderna
skall vara konkreta och gynna samtliga kommuner i avrinningsområdet samt rymmas
inom Oxunda vattensamverkans budget. Större och dyrare projekt som inte kan
bekostas av Oxunda vattensamverkan får även i fortsättningen tas till respektive
kommun som förslag.
Styrgruppen beslutar att ledningsgruppen till årsmötet i februari 2019 ska redovisa två
alternativ som förslag på vattensamverkans upplägg med beskrivning av Oxundaåns
vattensamverkans arbete. Ena förslaget där samverkans budget minskas och arbetet
fortsätter i samma form som i dagsläget för att uppehålla och öka kunskapsläget om
avrinningsområdet. Andra förslaget innefattar en ändring i avtal enligt
ledningsgruppens förslag för att kunna genomföra vissa åtgärder gemensamt inom
Oxundaåns vattensamverkan. Ledningsgruppen ska även ta fram en prioriteringslista för
eventuella aktiviteter och åtgärder för de kommande 5-10 åren. Projekt i
verksamhetsplanen som spänner sig över flera år ska ha mål och aktiviteter för hela
projektet samt delmål och delaktiviteter för verksamhetsåret.
8. Oxundafilmen; En resa genom Oxundaåns avrinningsområde
- Trailer för spridning i sociala medier?
Styrgruppen beslutar att en kortare version av filmen ska göras, gärna i år. Budget för
denna är 15000kr
- Lansering och kommunikationsplan
Ledningsgruppen ser till att påbörja arbetet med kommunikationsplan där respektive
kommuns kommunikationsavdelning får kopplas in. Arbetet påbörjas i år och drivs i
huvudsak i samarbete med Täbys kommunikationsavdelning. Filmen bör även visas för
respektive kommuns kommunstyrelse för att visa att Oxunda finns och vad vi gör.
- Temaserie med filmer och vad bör göras nästa år?
Filmen skall utvärderas av ledningsgruppen; antal klick, spridning, vinster av att
kommunicera via film etc. Om ledningsgruppen anser att mediet är effektivt tas ett
förslag fram i nästa VP för beslut på årsmötet. Om fler filmer ska göras bör vi göra en
film om dagvatten.
9. Bussresa 2019
Bussresa genomförs under våren, april-maj 2019 och ska följa Oxundafilmens väg, från
Vallentuna till Mälaren.
10. Studieresa 2019
- Hästgård-gödsel till biogas
Förslag att bjuda in Sörab när vi pratar med hästgårdar för att lyfta frågan och
sprida kunskap om möjligheter att skicka hästgödsel till biogasproduktion. Denna
fråga lyfts in i VP 2019.
- Julmyra gård
Såsom med gödsel till biogas kan Julmyra gård bjudas in till seminarium med Sörab
och hästgårdar/hästägare istället för att ha det som studieresmål 2019.
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-

Köpenhamn – skyfall
Styrgruppen beslutar att studieresa 2019 går till Malmö/Köpenhamn för att se på
både goda exempel för skyfallshantering samt sämre exempel, då Malmö haft stora
problem med översvämningar. Studieresan syftar till kunskapshöjande insatser i
skyfallsfrågan, vilket kan tas med till vattensamverkans och kommunernas arbete.
Ledningsgruppen utreder möjligheterna och kostnaderna i samband med en
studieresa och tar fram ett förslag till VP.

11. Skyfall i stadsplaneringen – Presentation
En presentation har tagits fram för användning av både tjänstemän och politiker för
kunskapsspridning kring skyfalls- och översvämningsfrågor. Presentationen är klar men
mindre justeringar behövs. Arbetet med presentationen fortsätter inom arbetsgruppen.
Denna skall sedan läggas upp på Oxundas hemsida.
12. Uppdatering av hemsida
Underhåll och viss uppdatering av Oxundas hemsida genomförs av BELO Interactive
som tillhandahåller publiceringsverktyget, - blir till _ enligt google standard och en
tredje menynivå läggs till. Mattias Berger på BELO Interactive meddelar att en
uppdatering av verktyget är på gång och lansering är planerad under hösten.
Oxundafilmen ska publiceras på hemsidan tillsammans med tips på vad tjänstemän och
privatpersoner kan göra för att bidra till bättre vattenmiljöer inom avrinningsområdet.
Förslag på fler uppdateringar och ändringar av hemsidan tas fram till VP 2019.
13. Övrigt aktuellt från kommunerna
Järfälla:
Ingen från ledningsgruppen närvarande
Sigtuna:
• Arbete pågår för att ta fram en dagvattenplan
• Många byggprojekt pågår med stora bostadsområden såsom Kilen/Krysset,
Steninge slott m.fl. Dagvattenhanteringen är en stor fråga i arbetet.
Sollentuna:
• En vattenplan tas fram för kommunen inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters.
• Arbetet fortskrider med aluminiumbehandling i Norrviken. Upphandling skall
Projektet är en del av EU- projektet LIFE IP Rich Waters och drivs i sammarbete
med Upplands Väsby kommun och länsstyrelsen i Stockholm.
• En stor dagvattentunnel i Edsvikens avrinningsområde, rensas. Arbetet är stort och
dyrt men arbetet har gått smidigt och stora delar är klara.
Vallentuna:
• Underlag för blåplan är klar.
• Dagvattenutredningen för centrala Vallentuna är klar
Täby:
• Handlingsplan för ytvatten klar
• Miljöplanerare ska bilda en egen enhet på kommunen
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Upplands Väsby:
• PCB-projektet fortskrider
• Samråd pågår för plan kring järnvägsstationsområdet där Väsbyån skall öppnas
upp.
• Förstudie för meandring av Väsbyån vid Marabouområdet(??)
• Arbete fortgår kring aluminiumbehandling av Norrviken, Upphandling är på gång
• Utredning pågår kring fosfordammar och en gäddäng inom kommunen
• Hela kommunen håller på att läggas in i Storm-tac för att utreda dagvatten och
åtgärder.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15. Nästkommande möten
Årsmöte i februari 2019 vecka 7. Exakt datum bestäms i början på 2019.

Sekreterare
Fanny Rybak
Sollentuna kommun
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