
 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
Oxunda vattensamverkans ledningsgrupp har i uppdrag att årligen ta fram en verksamhetsberättelse 

som baseras på utvärdering av aktiviteter i föregående års verksamhetsplan.  

En ekonomisk halvårsredovisning gjordes vid styrgruppsmötet den 28/9-2022, i form av en 

delårsrapport för perioden 1 januari till och med 30 juni 2022. Ekonomisk årsredovisning för 2022 

presenteras på årsmötet år 2023. Årsredovisningen återfinns sist i denna verksamhetsberättelse. 

Metod för utvärdering 
Utvärderingen avser åtgärderna i 2022 års verksamhetsplan daterad 2022-02-23. Bedömningen av 

hur väl åtgärderna har genomförts utgår från en tregradig skala: Otillfredsställande, måttlig och 

god. Kommentarer till bedömningen lämnas. Utvärderingen har gjorts gemensamt av 

ledningsgruppen i samband med ledningsgruppens verksamhetsplaneringsdag i januari 2023.  

 

 

Utvärdering av verksamhetsplan och budget för 2022 

Kommunal och regional vattenplanering 
Budget: 0 kr 

Utfall 2022: 0 kr 

Sammanvägd bedömning: God (ingen aktivitet)  

Mål 

Vattensamverkan har effektiva processer för att uppnå och följa vattenmyndighetens 

beslutade miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för ytvatten. 

Aktiviteter 2022 

 Inget specifikt behov har identifierats för 2022. De nya åtgärdsprogrammen för 2022-

2027 är ännu inte antagna. 

Beskrivning av resultat: Inga aktiviteter har genomförts under året, enligt plan.  

Utvärdering: God 

 

Miljöövervakning 
Budget: 408 000 kr 

Utfall 2022: 403 460 kr 

Sammanvägd bedömning: God 

Mål 

Sjösystemens kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper samt status är 

väldokumenterade med lättillgängliga resultat för allmänheten, myndigheter, berörda 

kommuner m.fl. 
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Aktiviteter 2022 

 Miljöövervakning enligt antaget program för 2022-2025(2027) (383 000 kr). 

Beskrivning av resultat: Miljöövervakningen har genomförts enligt plan.  

Utvärdering: God 

 

 Miljöövervakning enligt gällande avtal med länsstyrelsen (25 000 kr). 

Beskrivning av resultat: Miljöövervakningen har genomförts enligt plan.  

Utvärdering: God 

 

 Naturvatten presenterar resultatet av 2021 års provtagningar och levererar data till 

nationell datavärd. 

Beskrivning av resultat: Naturvatten presenterade miljöövervakningen för 2021 på årsmötet 

2022 och har levererat samtliga data till datavärd.  

Utvärdering: God 

 

 

Internbelastning  

Budget: 400 000 kr 

Utfall 2022: 0 kr 

Sammanvägd bedömning: Otillfredsställande 

Mål 

Miljöövervakningsdata har indikerat att vissa sjöar (Oxundasjön, Edssjön, Översjön och 

Fjäturen) i Oxundaåns avrinningsområde kan ha problem med internbelastning. Projektet 

syftar till att utreda om det finns en internbelastning som behöver behandlas samt resonera 

kring lämplig metod.  

Aktiviteter 2022 

 Genomföra upphandling av konsult för att genomföra den uppdragsbeskrivning som 

togs fram under år 2020 (0:-).  

Beskrivning av resultat: Upphandling har ej genomförts på grund av personalbrist i 

ledningsgruppen.  

Utvärdering: Otillfredsställande. 

 

 Genomföra de delar av uppdragsbeskrivningen som gäller bottenkartering och 

sedimentprovtagning med analys samt påbörja provtagning och analys av sjöar och 

vattendrag (400 000:-). 

Beskrivning av resultat: Ingen provtagning har påbörjats eftersom entreprenör inte 

upphandlats. 

Utvärdering: Otillfredsställande. 
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Dagvatten 

Budget: 20 000 kr 

Utfall 2022: 0 kr 

Sammanvägd bedömning: God 

Mål 

Dagvattnets negativa påverkan på vattenmiljön är låg inom avrinningsområdet. 

Allmänheten, berörda kommunala förvaltningar och andra aktörer har en god förståelse för 

dagvattenhanteringen och översvämningsproblematiken i stadsmiljön och dagvattnet 

betraktas som en positiv resurs i samhället. 

 

Aktiviteter 2022 

 Muntlig redovisning av konsult gällande den utredning med tillhörande rapport som 

togs fram under 2021 gällande skydd av diken. 
Beskrivning av resultat: Konsulten (Ekolagen) presenterade rapporten på ett styrgruppsmöte 

under hösten 2022.  

Utvärdering: God. 

 
  

Biologisk mångfald   
Budget: 580 000 kr 

Utfall 2022: 0 kr 

Sammanvägd bedömning: Otillfredsställande 

Mål 

Den biologiska mångfalden vårdas, bevaras och utvecklas i vatten med tillhörande 

landsmiljöer för att uppnå god ekologisk status inom avrinningsområdet. 

Aktiviteter 2022 

 Genomföra åtgärdandet av vandringshindret vid Kvarndammen i Hagbyån i enlighet 

med villkor nio i miljödom (M 30218-04) som togs vid restaureringen av Kvarnsjön. 

Syftet är att förbättra vandringsmöjligheter för fauna mellan Norrviken och 

Vallentunasjön. 

Beskrivning av resultat: Projektet har haft någon framfart på grund av personalbrist i 

ledningsgruppen. Arbetet har inte genomförts. 

Utvärdering: Otillfredsställande. 

 

 Genomföra åtgärdandet av vandringshindret vid Hagbyån vid Fällbrodämmet för att 

säkerhetsställa fiskvandring hela vägen mellan Norrviken och Vallentunasjön.  

Beskrivning av resultat: Projektet har haft någon framfart på grund av personalbrist i 

ledningsgruppen. Arbetet har inte genomförts. 

Utvärdering: Otillfredsställande. 
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Jordbruk och djurhållning 
Budget: 350 000 kr 

Utfall 2022: 235 755 kr 

Sammanvägd bedömning: God 

 

Mål 

Bidra till miljöanpassning och minskad belastning från jordbruk och djurhållning inom 

avrinningsområdet. 

Aktiviteter 2022 

 Fortsätta projektarbete utifrån åtgärdsstrategins prioriteringsordning. Arbetet utförs 

främst av upphandlad extern konsult (WRS) och arbetet ska verka för att minska 

näringsbelastningen från hästgårdar inom Oxundaåns avrinningsområde. Upphandlad 

konsult medges att även lägga tid på förbättrad värdekedja för gödsel, så att hästhållare 

lättare kan få avsättning för det gödsel de samlar in. 

Beskrivning av resultat: Projektet har genomförts enligt plan. Under året har 13 gårdsbesök 

genomförts varav ett resulterat i en LOVA-ansökan. Därtill har studiebesök vid Vallentuna 

ridskola och Lurbo ridklubb genomförts. Även två seminarier har förberetts men ställts in på 

grund av deltagarbrist. 

Utvärdering: God. 

 

Kommunikation och hemsida 
Budget: 70 000 kr 

Utfall 2022: 5 150 kr 

Sammanvägd bedömning: Måttlig 

Mål 

Oxunda vattensamverkan kommunicerar riktat och effektivt med olika delar av samhället 

gällande Oxunda vattensamverkans verksamhet samt miljö- och vattenvårdsfrågor. 

Kommunikationen verkar för att bidra till positiv samhällsförändring.  

Aktiviteter 2022 

 Sammanhållen kommunikation om dagvatten ska genomföras där tillexempel 

dagvattenfilm och dagvattenbroschyr kan spridas. Kommunikation kan ske i samband 

med biltvättarhelgen och världsvattendagen. Kommunikation sker främst via sociala 

medier och Oxunda vattensamverkans hemsida (0 kr).  
Beskrivning av resultat: Kommunikation har genomförts enligt plan i vissa kommuner men 

inte sammanhållet inom Oxunda. 

Utvärdering: Måttlig. 

 Invigningsevent efter genomförda utrivningar av vandringshinder (se rubrik biologisk 

mångfald) (20 000 kr). 
Beskrivning av resultat: Eftersom vandringshindren inte åtgärdats har invigning inte kunnat 

ske.  

Utvärdering: Otillfredsställande. 

 Medel avsatta för spontan kommunikationsinsats vid behov (44 000 kr). 
Beskrivning av resultat: Inga medel har nyttjats för spontana kommunikationsaktiviteter. 

Utvärdering: Ej relevant. 
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Studieresa, utbildning, möten 
Budget: 5 000 kr 

Utfall 2022: 4 350 kr 

Sammanvägd bedömning: God 

Mål 

Oxunda vattensamverkan strävar ständigt efter kunskapsutveckling samt utveckling av den 

egna verksamheten med inspiration från omvärlden. 

Aktiviteter 2022 

 Genomföra minst en kortare utbildning för styrgruppen i samband med ett 

styrgruppsmöte.  Två förslag:  

1. Länsstyrelsen presenterar sin bild av Oxunda avrinningsområde, belastning på Mälaren över tid 

och prioriterade åtgärder inom ARO. 

2. Presentation av den utredning med tillhörande rapport som togs fram under 2021 gällande skydd 

av diken viktiga för dagvattenhanteringen (se punkt dagvatten, ovan). 

Beskrivning av resultat: Alternativ 2 har genomförts på ett av styrgruppens möten under 

hösten 2022.  

Utvärdering: God. 

 

 Minst tre styrgruppsmöten skall hållas under året. 

Beskrivning av resultat: Fyra styrgruppsmöten har genomförts under året.  

Utvärdering: God. 

 

 Minst tre ledningsgruppsmöten, utöver projektgruppsmöten, skall hållas under året. 

Beskrivning av resultat: Fyra ledningsgruppsmöten (exklusive projektmöten) har genomförts 

under året. 

Utvärdering: God. 

 

 En verksamhetsplaneringsdag för 2023, inklusive utvärdering/uppföljning av år 2022, 

skall hållas för ledningsgruppen i januari 2023. 

Beskrivning av resultat: Har genomförts enligt plan. 

Utvärdering: God. 

 

 Gemensamt studiebesök för styr- och ledningsgruppen i Täby kommun. Tema: Goda 

dagvattenexempel. Andreas Jacobs guidar (5000:-).  

Beskrivning av resultat: Har genomförts enligt plan. 

Utvärdering: God. 

 

 

Administration 

Budget: 120 000 kronor 

Utfall 2022: 93 437 kronor 

Sammanvägd bedömning: Måttlig 
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Sollentuna kommun har det övergripande ansvaret för samordningen i vattensamverkan. 

Här ingår ekonomihantering, kommunikationsunderlag, mötesplanering, 

dokumenthantering, hemsidan och kontakter för samverkans räkning med andra 

intressenter.  

Beskrivning av resultat: Har genomförts enligt plan. 

Utvärdering: God. 

 

Ledningsgruppen har gemensamt ansvar för att genomföra aktiviteterna i 

verksamhetsplanen samt återkoppla till styrgruppen. Tjänstemannainsatsen från 

ledningsgruppen ska uppgå till minst 120 timmar/år per kommun. Uppskattningsvis 40 

timmar går till styrgruppsmöten och ledningsgruppsmöten där tid får beräknas för en 

representant per kommun. Övrig tid ska läggas på de olika projekten i gällande 

verksamhetsplan. Tidsåtgången vid eventuella studieresor som anordnas av Oxunda 

vattensamverkan ingår inte i dessa 120 timmar. Varje kommuns deltagande redovisas i 

verksamhetsplanen.  

Beskrivning av resultat: Utvärdering av nedlagd arbetstid har gjorts av ledningsgruppen på 

verksamhetsplaneringsdagen 2023. På grund av personalomsättningar i kommunerna har inte 

120 timmar kunnat avsättas i alla kommuner. 

Utvärdering: Måttlig. 
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Bilaga 1. 
Årsredovisning Oxunda vattensamverkan 20220101-20221231 

Intäkter Intäkt Kommentar 

Ingående balans från 2021 -1 549 317 Överfört till 2022 

Medlemsintäkter -775 000  

Medlemsavgiften 
är 150 000 kr 
per kommun 
förutom för 
Järfälla som har 
25 000 kr i 
avgift.  

Infakturerat från 
kommunerna för 
miljöövervakningen 2021 

-154 463 
Enligt MKP och 
provtagning 
LST.  

Summa intäkter -2 478 780   

   

Utgifter Utfall Budget helår Kommentar 

Kommunal och regional 
vattenplanering   

0 0 Ok, inom budget. 

Dagvatten  0 20 000 Ok, inom budget. 

Biologisk mångfald  0 580 000  Ok, inom budget. 

Kommunikation och 
hemsida 

5 150 70 000  Ok, inom budget.  

Studieresa, utbildning, 
möten  

4 350 5 000  Ok, inom budget. 

Jordbruk och djurhållning 
 

235 755 
 

350 000  Ok, inom budget. 

Administration   93 437 120 000  Ok, inom budget. 

Miljöövervakning (inkl. 
LST) 

403 460 
 

408 000 
 

Ok, inom budget, 
faktureras 2023 
för år 2022. 

Summa utgifter 742 152 1 553 000  

    

  

Resultat (överförs som 
intäkt till 2023) 

-1 736 628 

 

 


