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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte  
Oxunda Vattensamverkan 

Tid: 2020-11-11 , 13.00–16.00 

Plats: Distansmöte

Närvarande från styrgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordinarie)  

Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)  

Ray Idermark, Vallentuna (ordinarie)  

Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare)  

Johan Algernon, Täby (ordinarie)  

Mats Nordström, Täby (ersättare) 

Åke Roth, Upplands Väsby (ordinarie) 

Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare) 

Abir Karademir, Sigtuna (ersättare) 

  

Ej närvarande från styrgruppen: 

Markus Gry, Järfälla (ordinarie)  

Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare) 

Gill Brodin, Sigtuna (ordinarie)  

 

 

 

Närvarande från ledningsgruppen:  

Linn Hellstrand, Sollentuna  

Henrik Sandberg, Sollentuna  

Josefine Malmborg, SEOM  

Anton Mankesjö, Täby  

Louise Andersson, Upplands Väsby  

Jonatan Skoot, Upplands Väsby 

Frida Hellblom, Vallentuna  

Björn Johansson, Sigtuna vatten  

Babette Marklund, Järfälla  

Emma Asterhag, Sigtuna  

Vendy Lymeus, Roslagsvatten  

 

Övriga: Joakim Pansar, Länsstyrelsen 

 

 

Dagordning 

1. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp 
Jonas Riedel hälsade samtliga välkomna.  

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

3. Val av justeringsperson och sekreterare 
Åke Roth valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mejl. Linn 

Hellstrand är sekreterare. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2020-09-16) lades till handlingarna. 

5. Genomgång av aktiviteter i VP 2020 

 Kommunal och regional vattenplanering 

 

Ledningsgruppens förslag till förtydligande av arbetsrutiner kommer inte färdigställas 

under år 2020 på grund av tidsbrist. Det fortsatta arbetet lyfts in i kommande 

verksamhetsplanering för 2021. Färdigt förslag beslutar styrgruppen om på 

styrgruppsmöte under nästa år.   

Ledningsgruppen har utvärderat av samverkan i enlighet med samverkansavtalet under 

höstens ledningsgruppsmöten. Ledningsgruppens förslag och redovisning är att 

samverkan är god och att samtliga kommuner vill fortsätta samverka. Dock kan tillägg 

till samverkansavtalet behöva tillkomma under nästa år efter att arbetsrutinerna är klara 
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och beslutade om av styrgruppen. Nuvarande samverkansavtal fortlöper från och med 

2021-01-01 med 6 månaders uppsägningstid. Arbetet med att eventuellt ändra i avtal 

lyfts in i kommande verksamhetsplanering för 2021.   

 Miljöövervakningen  

Aktiviteterna fortlöper enligt plan. Resultatet från 2020 års genomförda provtagningar 

redovisas på årsmötet i början av år 2021.  

 

Naturvatten AB har inkommit med en projektbeskrivning som fungerar som ett 

underlag till aktiviteten om att utreda vilka sjöar som i framtiden kan vara aktuella att 

arbeta vidare med i gemensamma internbelastningsprojekt, i enlighet med VP 2020. 

Ledningsgruppen har inbokat möte i november för att diskutera hur detta kan tas vidare 

och om det behöver lyftas in i VP 2021.  

 

 Dagvatten 

 

Frågan bevakas men inga aktiviteter är planerade att genomföras under året. 

 

 Biologisk mångfald 

Aktiviteten fortlöper enligt plan och aktiviteterna för 2020 är slutförda. 

Ledningsgruppen har påbörjat att arbetet med att planera inför ett eventuellt 

genomförande 2021.  

 

 Jordbruk och djurhållning 

 

Åtgärdsstrategin som ska minska hästhållningens påverkan på vattenmiljön inom 

Oxundas avrinningsområde är klar och innehåller åtgärder och planer med en 

genomförandetid på åren 2021-2026. Ledningsgruppen arbetar med att ta fram ett 

förfrågningsunderlag för upphandling av konsult som kan genomföra åtgärder och 

aktiviteter i enlighet med strategin då tjänstemännens allokerade timmar till Oxunda 

inte räcker till.    

 

För att kunna ta ställning och besluta kring hur mycket av Oxundas medel som kan gå 

till konsult och genomförandet av strategin kommande år efterfrågar styrgruppen en 

redovisning, i form av förfrågningsunderlag eller annat, av hur medlen kan komma att 

användas över tid samt vilka mål och resultat som förväntas. Arbetet behöver också 

ställas i relation till övriga utgifter kommande år. Ledningsgruppens förslag är att 

handla upp konsult på ett år med option om förlängning på ett år årsvis. Styrgruppen 

beslutar om budget årsvis i VP, nästa gång i februari 2021. Behövs ett tidigare beslut 

sammankallas styrgruppen till ett extra möte.    

 

Hästkunskapsdagen hålls som ett webbinarium i mitten av januari. 

 

 Kommunikation och hemsida 

Oxunda vattensamverkans ledningsgrupp har genomfört ett ”Skolbäcksgig” under 

hösten 2020. Projektet genomfördes med 5 skolor i Upplands Väsby och 5 skolor i Täby 

som fungerat som pilotkommuner. Om projektet blir lyckat kan det genomföras i andra 

kommuner under nästa år. Aktivitetens kostnad uppgår till 25 000 kronor och frångår 

VP 2020 men bedömdes kunna genomföras med kvarstående medel i 
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kommunikationsbudgeten. Aktivitet och budget godkändes av styrgruppen mejl ledes 

2020-10-16.  

 Studieresa, utbildning, möten 

 

4 av 4 styrgruppsmöten har genomförts 2020-02-12, 2020-04-22, 2020-09-16 och 2020-

11-11. 

 

6. Medskick från styrgruppen till verksamhetsplanering 2021 

 

Styrgruppen önskar att ledningsgruppen inte fokuserar på för många olika frågor 

kommande år. De projekt som har bra förutsättningar att ge bra resultat ska prioriteras. 

Styrgruppen ställer sig även positiva till projekt som genomförs fysiskt.  

 

7. Övrigt aktuellt från kommunerna 
 

 Vallentuna 

 

- Fortsatt arbete med våtmarkspark. 

- Lova ansökningar påbörjat för Ormstaån.  

- Blåplan upp för beslut i KF mitten av januari. 

- Arbete påbörjat med lågflödesmuddring 2021. 

 

 Täby 

 

- Lågflödesmuddringssystem påbörjad upphandling.  

- Ska anlägga en dagvattenanläggning på 1,5 ha Prästsjön.  

- Vassröjning i Vallentunasjön ska underlätta lek för rovfisk. 

- Fällning i grund sjö- Ullnasjön som är ett forskningsprojekt. 

- Påbörjat arbete med vandringshinder i Hagby-ån i enlighet med Oxunda VP 2020. 

 

 Sollentuna 

 

- Vattenplanen upp för beslut i KF i december. 

 

 Upplands Väsby 

 

- Lokalt åtgärdsprogram för Väsbyån under arbete som täcker stora delar av centrala 

Upplands Väsby. 

- Behandlingen i Norrviken är avslutad. 

- Pågående samråd om omledningen av Väsbyån. Fortsatt arbete med detaljstudier.  

- Påbörjat arbete om en eventuell sanering av PCB föroreningar i Oxundasjön.   

 

 Järfälla 

 

- Fortsatt arbete med vattenplanen. Upp för beslut i tekniska nämnden i december. 

 

 Sigtuna 

 

- Exploatering Västra Rosersberg. 
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- Exploatering Arlanda stad. 

- Fortsatt arbete med att ta fram en dagvattenstrategi.  

 

8. Övriga frågor 

Inga anmälda frågor.  

 

9. Nästkommande styrgruppsmöten 2021 

Årsmöte 17 februari kl.13.00–16.00, distansmöte via Microsoft Teams.   

Styrgruppsmöte 28 april kl.13.00–16.00, distansmöte via Microsoft Teams. 

Styrgruppsmöte 15 september, kl.13.00–16.00, distansmöte via Microsoft Teams. 

Styrgruppsmöte 17 november kl.13.00–16.00, distansmöte via Microsoft Teams 

Bilaga 1. VP 2020 

Bilaga 2. Föregående styrgruppsmötes minnesanteckningar 

Bilaga 3. Projektbeskrivning för eventuell aluminiumbehandling i sjöarna Fjäturen, Edssjön, 

Oxundasjön och Översjön 

Bilaga 4. Långsiktig åtgärdsstrategi för att minska hästhållningens påverkan på vattenmiljön 

inom Oxundaåns avrinningsområde 

 

 

Sekreterare 

Linn Hellstrand  

 

 

 


