Minnesanteckningar till styrgruppsmöte Oxunda
Vattensamverkan
Tid:

26/4 (kort info på kvällen och sedan skriftlig information som skickas ut
med minnesanteckningarna)

Plats: Under studieresa Hamburg - Hannover
Närvarande från ledningsgruppen (ingen frånvarande)
Anton Mankesjö, Vallentuna
Jurgita Paknia, Vallentuna
Henrik Sandberg, Sollentuna
Nina Lans, Sollentuna
Sören Edfjäll, Täby
Andréas Jacobs, Täby
Emma Asterhag, Sigtuna
Björn Johansson, Sigtuna
Johanna Gullberg, Upplands Väsby
Louise Andersson, Upplands Väsby
Babette Marklund, Järfälla kommun
Närvarande från styrgruppen:
Ewa Thorin, Vallentuna (ordinarie)
Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare)
Carina Knorpp, Sollentuna (ordinarie)
Johan Algernon, Täby (ordinarie)
Mats Nordström, Täby (ersättare)
Frånvarande från styrgruppen:
Maria Tuvesson, Upplands Väsby (ordinarie)
Lars Hansson, Upplands Väsby (ersättare)
Jeanette Lindberg, Sollentuna (ersättare)
Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna (ordinarie
Ronnie Lundin, Sigtuna (ersättare)
Andreas Fogeby, Järfälla (ordinarie)
Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare)

Dagordning
1. Godkännande av dagordning, val av justeringsperson och sekreterare
En information om dagordningen gjordes av Carina Knorpp i samband med
middagen på hotellet den 26/4. Dagordningen godkändes. Ingen justeringsperson
utsågs, eftersom att styrgruppsmötet enbart bestod av informationspunkter. Det

beslutades att Henrik Sandberg skickar ut minnesanteckningarna med
lägesrapport i de pågående aktiviteterna i Verksamhetsplanen, se punkt 4.
2. Föregående minnesanteckningar
Carina Knorpp informerade om att sedan det föregående styrgruppsmötet har
verksamhetsberättelsen för 2016, inklusive den ekonomiska redovisningen för
2016, samt verksamhetsplanen och budgeten för 2017, godkänts via mail av
samtliga styrgruppsmedlemmar.
3. Information om ny ersättare i styrgruppen från Upplands Väsby kommun, Lars
Hansson.
Lars Hansson är ny ersättare för Upplands Väsby kommun i styrgruppen. Han
ersätter Jan-Erik Ek.
4. Lägesrapport av aktiviteter i VP

Kommunal och regional vattenplanering
Aktivitet: Se över och uppdatera åtgärdskartan. Detta innebär mer specifikt att
utvärdera hur kartan används, avgränsa och samordna vilken information som finns
med i kartan från de olika kommunerna. Ett förslag till avgränsningen tas upp på ett
ledningsgruppsmöte under 2017.
Kommentar: Har ej påbörjats ännu. Kommer att på börjas under sommaren och planen
är att ta upp det till ett ledningsgruppsmöte under hösten.

Miljöövervakning
Aktivitet: Fortsatt miljöövervakning enligt antaget program för 2014-2019.
Kommentar: Miljövervakningen har fortgått som planerat.
Naturvatten presenterar resultatet av 2016 års provtagningar.
Kommentar: Naturvatten presenterade resultatet av 2016 års provtagningar på årsmötet
den 22/2 2017.
Aktivitet: Komplettera miljögiftsrapporten med tillkommande underlag.
Kommentar: Kommer att genomföras i slutet av året.
Aktivitet: Se över miljöövervakningsprogrammet för de år som kommande upphandling
skall omfatta. Ta hänsyn till bedömningsgrunder och det nya åtgärdsprogrammet.

Kommentar: Ett förslag till nytt miljöövervakningsprogram för åren 2018-2023 är
under framtagande. Det nya programmet bygger på det nuvarande programmet och ska
användas som underlag för upphandling av genomförandekonsult för
miljöövervakningen för kommande period. Gällande avtal löper ut under 2017.
Aktivitet: Genomför upphandling av genomförande konsult för miljöövervakningen för
kommande period. Gällande avtal som löper ut under 2017.
Kommentar: Arbetet med upphandlingen har inletts och kommer att slutföras i höst.
Aktivitet: Sedimentprovtagning (utökad miljöövervakning som utförs inom Oxundas
budget)
Kommentar: Sedimentprovtagningen har genomförts och rådataresultat har skickats ut
till ledningsgruppen den 14/4 2017. Kadmium och bly är de enda ämnen med fastställda
gränsvärden (MKN) för sediment. Av alla undersökta sjöar är det enbart Oxundasjön
som inte klarar MKN; det med anledning av att kadmiumhalterna är kraftigt förhöjda.

Dagvatten
Aktivitet: Broschyren om dagvattenhantering på enskilda fastigheter ska färdigställas. 
Kommentar: Broschyren är under framtagande. Text och layout är klar. Det som
återstår är bildmaterial och slutlig korrektur. Broschyren beräknas vara klar i höst.
Aktivitet: Utkast till informationsmaterial om översvämningshantering ska tas fram.
Materialet vänder sig till Oxunda-kommunernas politiker och tjänstemän.
Kommentar: Har ej påbörjats ännu men beräknas påbörjas efter sommaren.

Biologisk mångfald
Aktivitet: Gemensam genomgång av kartorna och databasen gällande genomförda
biotopkarteringar samt identifiera lämpliga åtgärder.
Kommentar: Genomförs i maj

Jordbrukets påverkan på vattenresurserna
Aktivitet: LOVA-projektet (strukturkalkning och fosfordammar) skall slutrapporteras.
Kommentar: Projektet har slutrapporterats och godkänts av länsstyrelsen och i och
med detta har slutbidraget betalats ut.
Aktivitet: Landstingsprojektet (hästgårdsprojektet) som skulle slutrapporteras i februari
2017 förlängs och fortgår under 2017 och ska slutrapporteras under året.

Kommentar: Projektet har fortgått enligt plan under början av 2017 och kommer att
slutrapporteras innan midsommar. I projektet kommer även ett förslag på fortsatt arbete
under 2018 att tas fram.

Information, studieresa, utbildning, möten
Aktivitet: Dialog med Vattenmyndigheten och länsstyrelsen angående vattenfrågor kopplade
till Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram.

Kommentar: Tjänstemän inom Oxunda vattensamverkan deltar på seminarium
arrangerat av Länsstyrelsen om MKN vatten och detaljplanering.
Aktivitet: Oxunda vattensamverkans hemsida skall uppdateras kontinuerligt.
Kommentar: Protokoll och rapporter som är aktuella har publicerats på hemsidan.
Aktivitet: Studieresa skall planeras och genomföras.
Kommentar: Studieresa genomförd 26-27 april med 20 deltagare. Samtliga kommuner
i Oxunda vattensamverkan var representerade med politiker samt tjänstemän från
styrgruppen och ledningsgruppen.
Aktivitet: Informationsspridning görs från Oxunda vattensamverkan om aktuella projekt
där det är lämpligt.
Kommentar: Information om det pågående jordbruksprojektet har publicerats på
Oxundas hemsida under 2017.
Aktivitet: Minst tre styrgruppsmöten skall hållas under året.
Kommentar: Hittills har två styrgruppsmöten hållits; den 22 februari och den 26 april.
Aktivitet: Ledningsgruppsmöten hålls vid behov. Dock hålls minst ett möte mellan varje
styrgruppsmöte (d.v.s. minst tre möten).
Kommentar: Ledningsgruppsmöten har hållits den 19/1.
Aktivitet: En verksamhetsplaneringsdag, inklusive utvärdering/uppföljning av föregående
år, skall hållas för ledningsgruppen i januari.
Kommentar: Genomfört den 19/1 - 2017
5. Övrigt aktuellt från kommunerna
Inget särskilt behövde lyftas denna gång.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
7. Nästkommande möten
Samordnaren, Sollentuna kommun tar fram förslag på nästa mötestid för
styrgruppen
Vid tangenterna
Henrik Sandberg

