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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte  
Oxunda Vattensamverkan 
 

Tid: 2021-04-28, kl. 13.00–16.00 

Plats: Digitalt distansmöte

Närvarande från styrgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordinarie)  

Ray Idermark, Vallentuna (ordinarie)  

Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare) 

Johan Algernon, Täby (ordinarie)  

Mats Nordström, Täby (ersättare) 

Åke Roth, Upplands Väsby (ordinarie) 

Markus Gry, Järfälla (ordinarie)  

Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare) 

 

Ej närvarande från styrgruppen: 

Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 

Gill Brodin, Sigtuna (ordinarie)  

Andres Veide, Upplands Väsby 

(ersättare) 

Abir Karademir, Sigtuna (ersättare) 

 

Närvarande från ledningsgruppen:  

Linn Hellstrand, Sollentuna  

Henrik Sandberg, Sollentuna  

Towe Holmborn, Sollentuna 

Silje Handeland, Upplands Väsby 

Frida Hellblom, Vallentuna  

Ann Wahlström, Vallentuna  

Emma Asterhag, Sigtuna 

Björn Johansson, Sigtuna vatten 

Cristina Trigal-Dominguez, Sigtuna 

vatten  

Babette Marklund, Järfälla 

Vendy Lymeus, Roslagsvatten 

 

 

 

Dagordning 

 

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

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

3. Val av justeringsperson och sekreterare 
Ray Idemark valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via 

mejl. Linn Hellstrand är sekreterare. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2021-02-17) lades till handlingarna. 

5. Personalförändringar inom Oxunda vattensamverkan 

Ledningsgruppen informerar om kommande och pågående personalförändringar 

inom samverkan. Uppsägningar och flertalet föräldraledigheter kommer påverka 

arbetet där en del projekt inte kommer kunna genomföras i den takt som var 
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tänkt. Sollentuna, Upplands Väsby och Täby saknar för närvarande ersättare för 

de projektmedlemmar som försvinner.  

 

6. Genomgång av aktiviteter i VP 2021 varav 1 beslutspunkt härrörande punkt 

5.2 Miljöövervakning i VP: Godkännande av förslag till nytt 

miljökontrollprogram. 

 Kommunal och regional vattenplanering 

 

Ledningsgruppens presenterade förslag till förtydligande av arbetsrutiner för 

Oxunda vattensamverkan. Syftet med rutinerna är att de ska användas som stöd i 

samverkan genom att tydliggöra och förklara rutiner, roller och ansvar. 

Ledningsgruppen föreslår att rutinerna blir en överenskommelse på 

tjänstemannanivå som inte kräver ett politiskt godkännande. Styrgruppen gav 

medhåll till det.  

 

 Miljöövervakningen  

Fortsatt miljöövervakning enligt antagna program fortlöper enligt plan. 

Resultatet från 2021 års genomförda provtagningar redovisas på årsmötet i 

början av år 2022.  

 

En ny överenskommelse med Länsstyrelsen gällande fortsatt provtagning i 

Oxundaåns mynning har tagits fram och signerats av båda parter. 

Överenskommelsen löper till och med 2025-01-01 med en årlig max kostnad om 

25.000 kr exkl. moms.  

 

Ledningsgruppen presenterade förslag till nytt miljökontrollprogram för åren 

2022-2027, bilagd kallelse 2021-04-28. Det är styrgruppen som beslutar om att 

gå vidare med förslaget till nytt miljökontrollprogram.  

 

Beslut: Styrgruppen godkänner förslaget till nytt miljökontrollprogram 2022-

2027.  

 

Ledningsgruppen påbörjar upphandling av konsult för genomförande av 

programmet under år 2021.  

 

 Internbelastning 

Projektet kommer att skjutas på framtiden på grund av hög arbetsbelastning hos 

tjänstemännen.  

 

 Dagvatten 

 

Ledningsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram en rapport över förslag till 

rättslig skydd av allmänna diken inom detaljplanelagda områden, i enlighet med VP 

2021. Ledningsgruppen kommer att ta hjälp av en konsult och rapporten ska 

fokusera på vilka åtgärder som kan genomföras i detaljplaneskedet, under 
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bygglovsskedet och under byggskedet för omkringliggande (privata) fastigheter. 

Rapporten ska även innehålla ett antal verktyg som kommunen och VA-

huvudmannen kan använda sig av i de olika skedena.  

 

 Biologisk mångfald 

Ledningsgruppen har påbörjat arbetet med att genomföra åtgärdandet av 

vandringshindren. Avtal har skrivits med Sportfiskarna som ska utföra arbetet. 

Möten har hållits med SÖRAB för att stämma av deras arrende kopplat till 

åtgärderna där man är överens i sak men viss formalia behöver ordnas. Under 

våren kommer ett startmöte i fält planeras in tillsammans med Sportfiskarna, 

Trafikverket, Länsstyrelsen och SÖRAB. Ledningsgruppen ser att arbetet blir 

genomfört i år, i enlighet med VP 2021, även om tjänstemän i projektgruppen 

slutat. Anställda på Täby kommun kommer att fortsätta driva och genomföra 

projektet tillsammans med Oxunda vattensamverkan.  

 

 Jordbruk och djurhållning 

 

Ledningsgruppen har påbörjat upphandling av konsult för genomförande av 

åtgärdsstrategin som ska minska hästhållningens påverkan på vattenmiljön inom 

Oxundas avrinningsområde. Konsult ska handlas upp på 1 år med option om 

förlängning 1 år till en totalkostnad på 600.000 kronor på 2 år.  Utvärdering av 

inkomna anbud sker i början av maj. Ledningsgruppen anser att arbetet kan 

påbörjas inom kort. 

 

 Kommunikation och hemsida 

Oxunda vattensamverkan och dagvattenproblematik har kommunicerats på 

världsvattendagen 22 mars och på biltvättarhelgen 24-25 april. Sollentuna har 

försett samtliga kommuner med texter och dagvattenfilm för spridning i sociala 

medier och på hemsidor. Under biltvättarhelgen sprayade Sollentuna även 30 

dagvattenbrunnar runtom i kommunen med ex. ”Här börjar din badsjö” och 

inlägget i sociala medier blev det mest gillade någonsin. Samtlig kommunikation 

har även hänvisat till Oxundas hemsida där besöksstatistiken gått upp över 

helgen. Kommunikation har skett på flera olika sätt i alla medlemskommuner.  

Oxundas hemsida har nyligen uppdaterats med texter och information. Detta             

skall göras löpande.    

Frida tipsade om hydrologiska nyåret 1 oktober.   

 

 Studieresa, utbildning, möten 

 

2 av 4 styrgruppsmöten har genomförts 2021-02-17 och 2021-04-28. 

 

Om det finns önskemål om ett speciellt ämne kopplat till utbildning för politiker, 

kontakta Towe Holmborn, Sollentuna.  
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 Administration 

 

Fortlöper enligt plan. 

 

7. Övrigt aktuellt från kommunerna 
 

 Vallentuna 

 

- Bidrag från Baltic Sea action plan om 1,5 miljon kr. Har handlat upp en 

lågflödesmuddringsflotte som kan distans styras. Denna ska bärga sediment och 

åtgärda internbelastning i Vallentunasjön from v 33.  

 

 Täby 

 

- Åtgärdar vandringshinder i enlighet med Oxunda VP 2021. 

- Samarbetar med Vallentuna kring Vallentuna sjön. 

- Ska anlägga en större dagvattendamm för att rena Täbys sista utsläpp till 

Vallentuna sjön via Karby-ån. 

 

 Sollentuna 

 

- Kommunikationsaktiviteter har genomförts på världsvattendagen och under 

biltvättarhelgen.  

- Undersöker förorenad mark vid brandstationen där man bland annat identifierat 

PFAS föroreningar. 

- Fortsatt arbete med genomförandet av vattenplanen.  

 

 Upplands Väsby 

 

- Ingen information tillgänglig. 

 

 Järfälla 

 

- Arbetar med att justera synpunkter som KS hade på vattenplan.  

- Prioriterar de grava problem som kopplar till Bällstaån, flera vattenåtgärder på 

gång.  

- Reningsanläggningar identifierat för Bällstaån, utreder även ytor på andra 

områden och platser i kommunen för anläggandet av reningsåtgärder.  

 

 Sigtuna 

 

- Exploatering Västra Rosersberg. 

- Exploatering Arlanda stad.  
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- Sulfathalten i Fysingen har ökat och möte har hållits med Norrvatten, LST och 

Upplands Väsby för att undersöka vad det beror på. Från provtagning har det 

framkommit att det är naturliga orsaker som förändrat halten.  

- LONA- ansökan på gång för Odensalabäcken där man vill utreda hur man kan 

förbättra och minska påverkan av dagvatten på bäcken.  

- Fortsatt arbete med dagvattenplan.  

 

8. Övriga frågor 

Inga anmälda frågor.  

 

9. Nästkommande styrgruppsmöten 2021 

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

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

 

 

Bilagor: 

Minnesanteckningar från föregående styrgruppsmöte 2021-02-28 

Verksamhetsplan 2021 

Förslag till nytt miljökontrollprogram 2022-2027 

 

Sekreterare 

Linn Hellstrand 


