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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-09-12 KS 18/0317 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i 
Kungsängen  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en utomhusbassäng vid 

idrottsplatsen i Kungsängen.  

Beslutsunderlag 

Inkommet medborgarförslag daterat den 31 augusti 2018 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden

 Förslagslämnaren





PROTOKOLLSUTDRAG 18 (23) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

§ 129 Ledamotsinitiativ angående
Trafiksituationen mellan Trafikplats 
Brunna och Brunnarondellen 
Dnr KS 18/0318 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att vända 

den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området. 

Sammanfattning 

Moderaterna, genom Fredrik Kjos (M), har väckt förslag att uppdra åt Tekniska 

nämnden att ta fram förslag på åtgärder för att vända den negativa trenden och 

öka trafiksäkerheten mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen. 

Moderaterna skriver 

”Det är stora trafikproblem mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen. 

Det har varit flera olyckstillbud avseende korsande trafik och risken för köer ut 

på E18, i trafiken från Stockholm, är påtaglig och ökande. 

Med ett växande Brunna kan vi se att trafikproblemen kommer öka markant 

framöver i det aktuella området. Tyvärr finns det anledning att tro att förnyelse 

och utbyggnad av vägnät och trafikplatser kommer ske med en flerårig 

eftersläpning jämfört med den ökande trafikströmmen, inte minst avseende den 

stora mängden tunga fordon. 

Det är därför brådskande att ta fram förslag på åtgärder för att vända den 

negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området.” 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018

 Ledamotsinitiativ från Fredrik Kjos (M) den 4 september 2018

Förslag till beslut på sammanträdet 

Moderaterna, genom Fredrik Kjos (M), föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att vända 

den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området. 



Upplands-Bro kommun 
Kommunstyrelsen 
Moderaterna 2018-09-04 

Trafiksituationen mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag 

att ta fram förslag på åtgärder för att vända den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i 

det nämnda området. 

Ärendet 

Det är stora trafikproblem mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen. Det har varit flera 

olyckstillbud avseende korsande trafik och risken för köer ut på E18, i trafiken från 

Stockholm, är påtaglig och ökande.  

Med ett växande Brunna kan vi se att trafikproblemen kommer öka markant framöver i det 

aktuella området. Tyvärr finns det anledning att tro att behovet av förnyelse och utbyggnad 

av vägnät och trafikplatser kommer ske med en flerårig eftersläpning jämfört med den 

ökande trafikströmmen, inte minst avseende den stora mängden tunga fordon. 

Det är därför brådskande att ta fram förslag på åtgärder för att vända den negativa trenden 

och öka trafiksäkerheten i det nämnda området. 



PROTOKOLLSUTDRAG 17 (23) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

§ 128 Anlägga en Hundrastgård i anslutning
till Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i 
den södra delen 
Dnr KS 18/0322 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till 

Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, och Kristdemokraterna har 

väckt ärende om att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till Naturreservatet 

Lillsjön/Örnässjön i den södra delen. 

Beslutsunderlag 

 Förslag som inkommit den 4 september 2018

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till 

Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen. 

Yrkande 

Martin Normark (L) yrkar bifall till förslaget. 



Från: Camilla Janson  
Skickat: den 5 september 2018 15:39 
Till: Olle Nykvist <Olle.Nykvist@upplands-bro.se> 
Ämne: Ärende väckt av  

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen 

Ärende väckt av  

S Mp C Kd  2018-09-04 

Anlägga en Hundrastgård i anslutning till Naturreservatet Lillsjön / 

Örnässjön i den södra delen 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till Naturreservatet Lillsjön / 

Örnässjön i den södra delen. 

Bakgrunden är att det inom ramen för utredningen har övervägts möjligheten att i 

detta område inte ha kopplingstvång på hundar. Men med hänsyn till att flera 

promenadvägar och stigar passerar området och att Lillsjöskolan ligger i direkt 

anslutning till Upplands-Bro kommunområdet så bedöms det olämpligt att här ha 

lös hund. I syftet med naturreservatet anges bl.a. att ”särskilda insatser ska göras 

för att öka förskolans och skolans möjligheter att använda området i sin 

verksamhet”. Inte minst av den anledningen bör hundar hållas kopplade i området 

intill Lillsjöskolan. 

 Förslaget är att anlägga en inhägnad hundrastgård/område om ca 1000 m2 i södra 

delen av området inom vilken hundar kan släppas lösa. Det kan i framtiden om det 



finns behov av det bli aktuellt att anlägga ytterligare sådana inhägnade 

hundrastgårdar/områden i naturreservatet. 

(Förslaget på hundrastgård initierades från några boende intill Lillsjön som uttryckt 

sitt ogillade över kommunens förslag om reservatsbildning vid Lillsjön på 

strandremsan från Urfjäll upp till Lillsjöbadet. Utredningen resulterar i förslaget att 

det ”undantagna” området bör inkluderas i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat för att 

därigenom få ett långsiktigt bevarande av området för friluftslivet. Förslaget till 

utvidgning av naturreservatet ger möjlighet att anlägga en hundrastgård enligt 

utredningens förslag. 

 Kommunen beslutar därutöver om följande komplettering till 

reservatsföreskrifterna för det utvidgade området. Föreskrift B2 kompletteras med 

att uppföra hundrastgård. 

Med Vänlig Hälsning 

Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande 
Upplands-Bro kommun 



PROTOKOLLSUTDRAG 15 (23) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

§ 126 Reviderad förbundsordning för
kommunalförbundet Norrvatten 
Dnr KS 18/0244 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns. 

_______________ 

Sammanfattning 

Norrvattens förbundsordning behöver revideras med anledning av 

ikraftträdandet av en ny Kommunallag (2017:725. Revideringarna gäller främst 

formalia såsom nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser, men även 

frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. Den senaste 

revideringen av förbundsordningen gjordes då en avgiftsmodell togs fram för 

anslutningsavgiften för ny medlem. Då denna avgiftsmodell för 

anslutningsavgifter inte är relevant längre och inte kommer att tillämpas för 

nya medlemmar har en ny paragraf, §23, som beskriver hur inträde av ny 

medlem ska behandlas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-12

 Ny förbundsordning, gällande förbundsordning och förteckning över

remissyttranden från medlemskommunerna.

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunalförbundet Norrvatten

 Samhällsbyggnadskontoret



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Roger Sundholm 

Ekonomichef 

Ekonomistaben 

   

Roger.Sundholm@upplands-bro.se 

2018-07-06 KS 18/0244  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Reviderad förbundsordning för 
kommunalförbundet Norrvatten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns. 

Sammanfattning 

Norrvattens förbundsordning behöver revideras med anledning av 

ikraftträdandet av en ny Kommunallag (2017:725. Revideringarna gäller främst 

formalia såsom nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser, men även 

frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. Den senaste 

revideringen av förbundsordningen gjordes då en avgiftsmodell togs fram för 

anslutningsavgiften för ny medlem. Då denna avgiftsmodell för 

anslutningsavgifter inte är relevant längre och inte kommer att tillämpas för 

nya medlemmar har en ny paragraf, §23, som beskriver hur inträde av ny 

medlem ska behandlas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-12 

 Ny förbundsordning, gällande förbundsordning och förteckning över 

remissyttranden från medlemskommunerna. 

Ärendet 

Norrvattens förbundsordning behöver revideras med anledning av 

ikraftträdandet av en ny Kommunallag (2017:725. Revideringarna gäller främst 

formalia såsom nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser, men även 

frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. Den senaste 

revideringen av förbundsordningen gjordes då en avgiftsmodell togs fram för 

anslutningsavgiften för ny medlem. Då denna avgiftsmodell för 

anslutningsavgifter inte är relevant längre och inte kommer att tillämpas för 

nya medlemmar har en ny paragraf, §23, som beskriver hur inträde av ny 

medlem ska behandlas. Förslaget till reviderad förbundsordning har varit på 

tjänstemannaremiss till kommundirektörsgruppen i två steg, där inkomna 

synpunkter har beaktats. I bilaga till tjänsteskrivelsen framgår förslaget till ny 

förbundsordning där ändringar till följd av ny Kommunallag är markerade med 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-07-06 KS 18/0244 

 
 

gul bakgrund, och ändringar som innebär förtydliganden och förbättrad praxis 

är markerade med turkos bakgrund. 

 Barnperspektiv 

Förslaget bedöms ha barnperspektivet i beaktande. 

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Hemställan att godkänna reviderad förbundsordning för 

Kommunalförbundet Norrvatten 

2. Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten 

3. Gällande förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten 

Beslut sänds till 

 Kommunalförbundet Norrvatten 

 Samhällsbyggnadskontoret 

 



Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   Telefax 08-627 53 30   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-05-03 1 (2) 

Diarienummer  

NV2018-071  

 

Till 

Förbundsfullmäktige 

 

 

 

Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten 
 

Bakgrund 

Med anledning av ikraftträdandet av ny kommunallag (2017:725) behöver Norrvattens 

förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser 

avseende anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och rapportering har 

setts över.  

 

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med att beslut fattades att 

Norrtälje kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för 

att hantera anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bilaga 1 i nuvarande förbundsordning. 

Denna avgiftsmodell för anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att 

tillämpas vid eventuella kommande anslutningar. I stället har en ny paragraf införts, § 23, 

som beskriver hur inträde av ny medlem ska behandlas.  

 

Förslaget till reviderad förbundsordning har remissas till kommundirektörsgruppen i två steg 

där inkomna synpunkter beaktats. Svaren från de båda remissomgångarna har sammanställts 

och redovisas i bilaga 3.  

 

Förslag till reviderad förbundsordning bifogas där ändringar på grund av nya 

kommunallagen är markerade med gult och ändringar som innebär förtydliganden och 

förbättrad praxis är markerade med turkost.  

 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten  

att överlämna den reviderade förbundsordningen till respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige för godkännande 

 

2018-04-23 

Norrvatten 

 

 



Norrvatten 2 (2) 

  
 

 

Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   Telefax 08-627 53 30   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

Johanna Lindgren Annika Palmgren 

VD Administrativ samordnare 

 

Bilaga 

Förslag till reviderad förbundsordning (NV2018-071-6) 

Gällande förbundsordning 

Remissvar kommundirektörsgruppen 



§ 1 Ändamål och medlemmar 
Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 

Knivsta, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtäljes kommuner är sammanslutna till ett 

kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) med 

ändamål att förse förbundsmedlemmarna med dricksvatten. 

För fullgörande av ändamålet äger förbundet i enlighet med denna förbundsordning rätt att förvärva, 

anlägga, underhålla och driva vattenreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, vattenreservoarer och 

andra för verksamheten erforderliga anordningar, samt att leverera dricksvatten och därmed 

förenliga tjänster. 

§ 2 Benämning och säte 
Förbundet benämnes Kommunalförbundet Norrvatten och har sitt säte i Sundbyberg. 

Tillkännagivande om justering av protokoll, förbundets kungörelser och andra anslag ska ske på 

förbundets webbplats samt tillställas medlemskommunerna för kännedom. 

§ 3 Organisationsform 
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med fullmäktige. 

§ 4 Fullmäktige 
Val till förbundsfullmäktige ska äga rum samma år som de allmänna kommunalvalen och ska 

förrättas av de nyvalda kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förbundsmedlem, vars andel av förbundets tillgångar understiger 10,00 % vid utgången av 

kalenderåret näst före valåret, utser två ledamöter i förbundsfullmäktige. 

Medlem vars andel är 10,00–19,99 % utser tre ledamöter. 

Medlem vars andel är 20 % och däröver utser fyra ledamöter. 

Härutöver utser förbundsmedlem en ledamot för varje uppnådd mängd av 2 miljoner kubikmeter av 

förbundet till medlemskommunen under i andra stycket angivet kalenderår levererat vatten. 

Om härvid jämnt antal fullmäktigeledamöter uppkommer utser den medlem, som vid tilldelning av 

ledamot på grundval av uttagen vattenmängd enligt föregående stycke har det högsta 

jämförelsetalet, ytterligare en ledamot. 

Ersättare till ledamot i förbundsfullmäktige utses samtidigt, till samma antal och på samma sätt som 

de ordinarie ledamöterna. Förbundsmedlem ska i samband med val av ersättare till 

förbundsfullmäktige fastställa i vilken ordning ersättarna ska inkallas att tjänstgöra i 

förbundsfullmäktige. 

§ 5 Val av revisorer 
Under de år då allmänna kommunalval förrättas i hela landet ska nyvalda förbundsfullmäktige utse 

tre revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.    

§ 6 Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige 
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt att väcka ärende i förbundet.  



Ärende kan även väckas i förbundsfullmäktige genom ledamot i förbundsfullmäktige. Närmare 

föreskrifter om sätt och tid för ärendes väckande lämnas i förbundets vid var tid gällande 

reglemente. 

§ 7 Beslut 
Om inget annat föreskrivs i kommunallagen fattas beslut i förbundsfullmäktige genom enkel 

majoritet. 

§ 8 Budget 
Förbundet ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 

Förslag till budget ska göras upp av förbundsstyrelsen. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk 

inriktning för ytterligare det antal år som anges i kommunallagen. 

 Närmare föreskrifter om budgetens innehåll finns i kommunallagen (2017:725). 

Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november månads utgång. 

§ 9 Ersättning 
Ersättning till i förbundets organ valda ledamöter och ersättare ska framgå av varje års budget och 

fastställas av förbundsfullmäktige. 

§ 10 Årsredovisning och revisionsberättelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges medlemskommunerna. 

§ 11 Styrelsen 
Förbundsfullmäktige ska utse en styrelse som svarar för förvaltningen och för verkställighet av 

fattade beslut. Styrelsen ska bestå av tio ledamöter. För varje ledamot ska utses en ersättare. Varje 

medlemskommun ska vara representerad i förbundets styrelse med en ledamot och/eller ersättare. 

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från den 1 januari året efter det då val 

av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Styrelsen får vara ställföreträdande för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

Styrelsen kan inrätta egna organ för olika områden med representanter utsedda av 

medlemskommunerna.    

Styrelsens presidium har att bereda de ärenden som ska behandlas av styrelsen. Presidiet har att 

avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera till presidiet.  

§ 12 Närvaro och yttranderätt 
Förbundsstyrelsen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara 

och yttra sig vid styrelsens sammanträden. 

Förbundsstyrelsens ordförande har alltid rätt att delta och yttra sig vid förbundsfullmäktiges 

sammanträden. 



§ 13 Förvaltning 
Under styrelsens överinseende omhänderhas förbundets verksamhet samt skötseln av dess 

anläggningar av en av förbundsfullmäktige tillsatt förvaltning. 

Chefskapet för förvaltningen utövas av en direktör, tillsatt av förbundets styrelse. 

§ 14 Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll 
Medlemmarnas kommunstyrelser har uppsiktsplikt över kommunalförbundet i enlighet med 

bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) och kan begära in de yttranden och upplysningar från 

kommunalförbundet som krävs för att fullgöra denna plikt. 

Förbundet ska, utan anmodan, kvartalsvis överlämna information om prognos över det ekonomiska 

utfallet liksom över utfallet av verksamheten till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 

Förbundet svarar, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i kommunalförbundet om 

principiella händelser eller andra händelser av större vikt för kommunalförbundet eller någon av dess 

medlemmar. 

Förbundet ska löpande kommunicera frågor som rör mål, inriktning, omfattning och kvalitet i 

verksamheten med en av medlemskommunerna utsedd samrådsgrupp. Samrådsgruppen ska bestå 

av kommundirektör (motsv) eller den/de kommundirektören (motsv) anvisar från 

medlemskommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. 

§ 15 Medlemskommunernas informationsansvar 
Medlemskommunerna förbinder sig att till kommunalförbundet överlämna sådan information om 

kommunens verksamhet som kan vara av betydelse för förbundets verksamhet. 

§ 16 Lån 
Förbundet får uppta lån för finansiering av sin verksamhet. Förbundsmedlemmarnas särskilda 

medgivande erfordras för upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 900 

miljoner (900 000 000) kronor. 

§ 17 Avgifter 
För att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet ska erläggas följande årsavgifter: 

 Vattenavgift 

 anslutningsavgift/ledningsavgift 

Vattenavgiften utgör produkten av den under året till förbundsmedlemmen levererade och 

uppmätta vattenmängden och det av förbundsfullmäktige fastställda vattenpriset. Vattenavgifterna 

ska täcka förbundets kostnader för förbundsmedlemmarnas förseende med dricksvatten, i den mån 

de inte täcks av annan avgift eller av annan inkomst. 

På den i § 19 omnämnda kartan redovisas med särskild markering det huvudledningssystem med 

tillhörande reservoarer och pumpstationer, som bekostas av förbundet inom ramen för 

vattenavgiften. För sådana framtida anläggningar och ledningar, vilka förbundet ska svara för utöver 

detta huvudledningssystem, tar förbundet ut anslutningsavgift/ledningsavgift enligt särskilt träffade 

avtal. I huvudsak avses härmed anläggningar och ledningar som betjänar en enstaka 

medlemskommun. 



Om förbundet levererar vatten till annan än förbundsmedlem, ska ersättningen för sådan leverans 

minst svara mot förbundets självkostnader härför enligt särskilt träffade avtal. 

Förbundet har rätt att fakturera ovanstående avgifter månadsvis i efterskott. 

Erlägger medlem inte avgift i rätt tid, debiteras på otvistigt obetalt belopp, från förfallodagen tills 

betalning sker, dröjsmålsränta enligt bestämmelserna därom i räntelagen. 

§ 18 Vattenmätning 
Till förbundsmedlem levererad vattenmängd mäts hos medlemmens abonnenter eller genom 

huvudmätare vid kommungräns. 

§ 19 Förbundets anläggningar och huvudledningssystem 
På en till denna förbundsordning fogad karta anges omfattningen av förbundets anläggningar och 

huvudledningssystem. Där redovisas dels de ledningar, reservoarer och övriga anordningar, som 

förbundet håller inom ramen för den i § 17 nämnda vattenavgiften, dels de anläggningar, för vilka 

anslutnings/ledningsavgift ska erläggas. 

Ändring eller utvidgning av nämnda huvudledningssystem beslutas av förbundsfullmäktige. 

Förbundet tillhandahåller medlem kartor över sitt ledningsnät med tillhörande anordningar inom 

kommunen och ska vid ändring eller utökning av detsamma lämna uppgifter härom till berörd 

medlemskommun. 

Samråd ska ske med berörd förbundsmedlem om sträckningen för planerad huvudledning. 

§ 20 Förbundsmedlems ledningsnät 
Medlem tillhandahåller förbundet kartor över sitt ledningsnät med tillhörande anordningar och ska 

vid ändring eller utökning av detsamma lämna uppgifter för erforderliga revideringar. 

Medlem ska underrätta förbundet om felaktigheter och skador på nät, mätare och andra tillbehör 

samt om inkomna klagomål på vattnets beskaffenhet och i övrigt om sådana omständigheter, som 

kan vara av vikt för förbundets verksamhet. 

Förbundet har rätt att efter föregången anmälan inspektera ledning och anordning, i vilken vatten 

från förbundet framförs. 

Förbundet har rätt att framföra vatten genom medlems ledningsnät till annan medlem eller 

utomstående konsument, såvida vattenförsörjningen inte äventyras för den medlem, som äger nätet. 

Nämnda rätt får inte medföra förpliktelse av något slag för en medlem mot annan. 

Förbundsmedlem ska i god tid skriftligen underrätta förbundet om planerad väsentlig ändring av sitt 

ledningsnät samt om ny större vattenleverans. 

§ 21 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlem äger andel i förbundets tillgångar efter förhållandet mellan den vattenmängd, som 

förbundet och dess företrädare levererat till förbundsmedlem, och den sammanlagda vattenmängd, 

som dessa levererat till förbundsmedlemmarna, allt räknat från förbundsverksamhetens början 1929 

till och med utgången av nästföregående kalenderår. 



Förbundsmedlem ska även tillgodoräknas de leveranser, som förbundet fullgör direkt till konsument 

inom kommunen. 

Vid bestämmandet av andelstal ska den vattenmängd inte medräknas, för vilken tilläggsavgift 

betalats. 

Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser i samma förhållande som 

ovan sägs. 

§ 22 Anslutning  
Förbundsmedlem är skyldig att inom sin kommun leverera vatten endast från förbundets vattenverk, 

såvida förbundet inte medger undantag, vilket ska ske i skriftlig form. 

Förbundsmedlem fastställer avgifter för leverans av vatten till sina abonnenter. 

Förbundsmedlem får inte leverera vatten från förbundets vattenverk till avnämare utanför 

kommunens område utan förbundets särskilda medgivande. 

Förbundet får inte leverera vatten direkt till konsument inom medlemskommun utan kommunens 

medgivande i varje särskilt fall. 

Förbundet får träffa avtal med förbundsmedlem om handhavandet helt eller delvis av verksamhet 

som sammanhänger med vatten och avloppshanteringen inom kommunen under förutsättning att 

förbundets investeringsbehov för anläggningar inte därigenom ökas. Förbundets ersättning härför 

måste minst svara mot dess självkostnad. 

§ 23 Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i förbundet ska 

sådan ansökan behandlas av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. Beslut om antagande av ny 

medlem fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 

förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlem inträder i förbundet. 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft. 

§ 24 Utträde, likvidation och upplösning 
En förbundsmedlem äger när som helst begära utträde ur förbundet varvid gäller en uppsägningstid 

om tre år. Vid uppsägningstidens utgång ska förbundet träda i likvidation. Vid skifte på grund därav 

ska förbundets behållna tillgångar tillskiftas medlemmarna efter de i § 21 ovan angivna grunderna. 

Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse i egenskap av likvidator. När förbundet har 

trätt i likvidation, får kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 

likvidatorn. 

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen 

förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets 

verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska styrelsen avge slutredovisning för sin 

förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även 

innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska styrelsen 



besluta om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 

förbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av förbundets 

styrelse, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det 

slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare 

likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas. 

§ 25 Utträde utan likvidation 
När grund för likvidation enligt § 24 första stycket föreligger, får förbundsmedlemmarna avtala att 

medlem som begärt utträde får utträda ur förbundet i stället för att förbundet ska träda i likvidation. 

I avtalet ska bestämmas från vilken tidpunkt utträdet ska ske. 

Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som 

föranleds av utträdet. 

När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för 

förbundets skulder, om inte annat har överenskommits i det avtal som avses i första stycket. 

§ 26 Tvister 
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemmarna ska i första hand lösas genom 

förhandlingar. 

Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk allmän domstol och med 

tillämpning av svensk rätt. Respektive part bär sina egna rättegångskostnader. 

§ 27 Ikraftträdande 
Förbundet fortsätter den av Stockholmstraktens vattenverksförbund numera benämnt 

kommunalförbundet Norrvatten bedrivna verksamheten. 

Denna förbundsordning träder i kraft 2019-01-01. Tidigare fastställd förbundsordning upphör 

samtidigt att gälla. 

I kommunallagen (2017:725) finns kompletterande bestämmelser avseende kommunalförbund, dess 

organ och verksamhet. 

 

För Danderyd För Vallentuna 

För Järfälla För Norrtälje 

För Sigtuna För Österåker 



För Sollentuna För Vaxholm 

För Solna För Upplands-Bro 

För Sundbyberg För Knivsta 

För Täby För Upplands Väsby 
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§ 1 Ändamål och medlemmar
Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 

Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Vax-

holm, Österåker och Norrtäljes kommuner är sammanslutna till 

ett kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 

i kommunallagen (1991:900) med ändamål att förse förbunds-

medlemmarna med dricksvatten. 

 För fullgörande av ändamålet äger förbundet i enlighet med 

denna förbundsordning förvärva, anlägga, underhålla och driva 

vattenreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, vattenreservo-

arer och andra för verksamheten erforderliga anordningar, samt 

att leverera dricksvatten och därmed förenliga tjänster. 

§ 2 Benämning och säte
Förbundet benämnes Kommunalförbundet Norrvatten och 

har sitt säte i Sundbyberg. Tillkännagivande om justering av 

protokoll, förbundets kungörelser och andra anslag ska ske på 

Sundbybergs kommuns anslagstavla.

 
§ 3 Organisationsform

Organisationsformen ska vara kommunalförbund med full-

mäktige.
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§ 4 Fullmäktige
Val till förbundsfullmäktige ska äga rum samma år som de 

allmänna kommunalvalen och ska förrättas av de nyvalda 

fullmäktige i respektive medlemskommun.

 Förbundsmedlem, vars andel av förbundets tillgångar 

understiger 10,00 % vid utgången av kalenderåret näst före 

valåret, utser två ledamöter i förbundsfullmäktige.

 Medlem vars andel är 10,00–19,99 % utser tre ledamöter.

 Medlem vars andel är 20 % och däröver utser fyra ledamöter.

 Härutöver utser förbundsmedlem en ledamot för varje 

uppnådd mängd av 2 miljoner m3 av förbundet till med-

lemskommunen under i andra stycket angivet kalenderår 

levererat vatten.

 Om härvid jämnt antal fullmäktigeledamöter uppkommer 

utser den medlem, som vid tilldelning av ledamot på grund-

val av uttagen vattenmängd enligt föregående stycke har det 

högsta jämförelsetalet, ytterligare en ledamot.

 Ersättare till ledamot i förbundsfullmäktige utses samti-

digt, till samma antal och på samma sätt som de ordinarie 

ledamöterna. Förbundsmedlem ska i samband med val av 

ersättare till förbundsfullmäktige fastställa i vilken ordning 

ersättarna ska inkallas att tjänstgöra i förbundsfullmäktige.

§ 5 Val av revisorer
Under de år då allmänna kommunalval förrättas i hela lan-

det ska nyvalda Förbundsfullmäktige utse tre revisorer för 

granskning av verksamheten under de fyra följande åren.
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§ 6 Rätt väcka ärende i förbundsfullmäktige
Ärende som förbundsmedlem vill väcka i förbundsfullmäktige ska 

framställas genom någon av medlemmens ledamöter i förbundsfull-

mäktige. Närmare föreskrifter om sätt och tid för ärendes väckande 

lämnas i förbundets vid var tid gällande reglemente.

§ 7 Budget
Förbundet ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 

(budgetår). 

 Förslag till budget ska göras upp av förbundsstyrelsen.

 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och eko-

nomin under budgetåret. Närmare föreskrifter om budgetens 

innehåll finns i kommunallagen (1991:900).

 Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november 

månads utgång.

§ 8 Ersättning
Ersättning till i förbundets organ valda ledamöter och ersättare ska 

framgå av varje års budget och fastställas av förbundsfullmäktige.

§ 9 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges medlemskommun.

§ 10 Styrelsen
Förbundsfullmäktige ska utse en styrelse som svarar för förvalt-

ningen och för verkställighet av beslut. Styrelsen ska bestå av tio 

ledamöter. För varje ledamot ska utses en ersättare. Varje med-

lemskommun ska vara representerad i förbundets styrelse med 

ledamot och/eller ersättare.
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§ 11 Förvaltning
Under styrelsens överinseende omhänderhas förbundets verk-

samhet samt skötseln av dess anläggningar av en av förbunds-

fullmäktige tillsatt förvaltning.

 Chefskapet för förvaltningen utövas av en direktör, tillsatt av 

förbundets styrelse.

§ 12 Lån
Förbundet får uppta lån för finansiering av sin verksamhet. 

Förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för 

upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 

900 miljoner (900 000 000 :-) kronor.

§ 13 Avgifter
För att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet ska erläg-

gas följande årsavgifter:

•  vattenavgift

•  anslutningsavgift/ledningsavgift

Vattenavgiften utgör produkten av den under året till förbunds-

medlemmen levererade och uppmätta vattenmängden och det 

av förbundsfullmäktige fastställda vattenpriset. Vattenavgifterna 

ska täcka förbundets kostnader för förbundsmedlemmarnas 

förseende med dricksvatten, i den mån de inte täcks av annan 

avgift eller av annan inkomst.

 På den i §15 omnämnda kartan redovisas med särskild 

markering det huvudledningssystem med tillhörande reser-

voarer och pumpstationer, som bekostas av förbundet inom 

ramen för vattenavgiften. För sådana framtida anläggningar 
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och ledningar, vilka förbundet ska svara för utöver detta 

huvudledningssystem, tar förbundet ut anslutningsavgift/

ledningsavgift enligt särskilt träffade avtal. I huvudsak avses 

härmed anläggningar och ledningar som betjänar en enstaka 

medlemskommun. 

 En sådan avgift grundas på självkostnadsprincipen och utgår 

från nuvärdet av framtida vattenavgifter enligt särskild uträk-

ning redovisad i bilaga 1 till denna förbundsordning.

 Om förbundet levererar vatten till annan än förbundsmedlem, 

ska ersättningen för sådan leverans minst svara mot förbundets 

självkostnader härför enligt särskilt träffade avtal.

 Förbundet har rätt att fakturera ovanstående avgifter månads-

vis i efterskott. 

 Erlägger medlem inte avgift i rätt tid, debiteras på otvistigt 

obetalt belopp, från förfallodagen tills betalning sker, dröjsmåls-

ränta enligt bestämmelserna därom i räntelagen.

§ 14 Vattenmätning
Till förbundsmedlem levererad vattenmängd mäts hos medlem-

mens abonnenter eller genom huvudmätare vid kommungräns. 

§ 15 Förbundets anläggningar  
 och huvudledningssystem

På en till denna förbundsordning fogad karta anges omfattning-

en av förbundets anläggningar och huvudledningssystem. Därå 

redovisas dels de ledningar, reservoarer och övriga anordningar, 

som förbundet håller inom ramen för den i §13 nämnda vatten-

avgiften, dels de anläggningar, för vilka anslutnings/ledningsav-

gift ska erläggas.
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 Ändring eller utvidgning av nämnda huvudledningssystem 

beslutas av förbundsfullmäktige.

 Förbundet tillhandahåller medlem kartor över sitt lednings-

nät med tillhörande anordningar inom kommunen och ska vid 

ändring eller utökning av detsamma lämna uppgifter härom till 

berörd medlemskommun.

 Samråd ska ske med berörd förbundsmedlem om sträckning-

en för planerad huvudledning.

§ 16 Förbundsmedlems ledningsnät
Medlem tillhandahåller förbundet kartor över sitt ledningsnät 

med tillhörande anordningar och ska vid ändring eller utökning av 

detsamma lämna uppgifter för erforderliga revideringar.

 Medlem ska underrätta förbundet om felaktigheter och skador 

på nät, mätare och andra tillbehör samt om inkomna klagomål 

på vattnets beskaffenhet och i övrigt om sådana omständigheter, 

som kan vara av vikt för förbundets verksamhet.

 Förbundet har rätt att efter föregången anmälan inspektera led-

ning och anordning, i vilken vatten från förbundet framförs.

 Förbundet har rätt att framföra vatten genom medlems 

ledningsnät till annan medlem eller utomstående konsument, 

såvida vattenförsörjningen inte äventyras för den medlem, som 

äger nätet. Nämnda rätt får inte medföra förpliktelse av något 

slag för en medlem mot annan.

 Förbundsmedlem ska i god tid skriftligen underrätta förbun-

det om planerad väsentlig ändring av sitt ledningsnät samt om 

ny större vattenleverans.
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§ 17 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlem äger andel i förbundets tillgångar efter 

förhållandet mellan den vattenmängd, som förbundet och dess 

företrädare levererat till förbundsmedlem, och den samman-

lagda vattenmängd, som dessa levererat till förbundsmedlem-

marna, allt räknat från förbundsverksamhetens början 1929  
t o m utgången av nästföregående kalenderår.

 Förbundsmedlem ska även tillgodoräknas de leveranser, som 

förbundet fullgör direkt till konsument inom kommunen.

 Vid bestämmandet av andelstal ska den vattenmängd inte 

medräknas, för vilken tilläggsavgift betalats.

 Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra 

förbindelser i samma förhållande som ovan sägs.

§ 18 Anslutning m m
Förbundsmedlem är skyldig att inom sin kommun leverera 

vatten endast från förbundets vattenverk, såvida förbundet inte 

medger undantag, vilket ska ske i skriftlig form.

 Förbundsmedlem fastställer avgifter för leverans av vatten till 

sina abonnenter.

 Förbundsmedlem får inte leverera vatten från förbundets vat-

tenverk till avnämare utanför kommunens område utan förbun-

dets särskilda medgivande.

 Förbundet får inte leverera vatten direkt till konsument inom 

medlemskommun utan kommunens medgivande i varje särskilt fall.

 Förbundet får träffa avtal med förbundsmedlem om hand-

havandet helt eller delvis av verksamhet som sammanhänger 

med vatten och avloppshanteringen inom kommunen under 
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förutsättning att förbundets investeringsbehov för anläggningar 

inte därigenom ökas. Förbundets ersättning härför måste minst 

svara mot dess självkostnad.

§ 19 Utträde, likvidation och upplösning
En förbundsmedlem äger när som helst begära utträde ur förbun-

det varvid gäller en uppsägningstid om tre år. Vid uppsägningsti-

dens utgång ska förbundet träda i likvidation. Vid skifte på grund 

därav ska förbundets behållna tillgångar tillskiftas medlemmarna 

efter de i § 17 ovan angivna grunderna.

 Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse i 

egenskap av likvidator. När förbundet har trätt i likvidation, får 

kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av förbunds-

medlem eller likvidatorn.

 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom 

i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar 

genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 

sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling.

 När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska 

styrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en 

förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berät-

telsen ska även innehålla en redovisning för skiftet av behållna 

tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för 

hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullgjort, 

ska styrelsen besluta om vilken av förbundets medlemmar som 

ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska 

delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen 
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och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmed-

lemmar, är förbundet upplöst.

 En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen 

eller det skifte som förrättats av förbundets styrelse, har rätt 

att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna 

inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

 Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet 

efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalför-

bundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en yt-

terligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas.

§ 20 Utträde utan likvidation
När grund för likvidation enligt § 19 första stycket föreligger, 

får förbundsmedlemmarna avtala att medlem som begärt utträ-

de får utträda ur förbundet i stället för att förbundet ska träda 

i likvidation. I avtalet ska bestämmas från vilken tidpunkt 

utträdet ska ske.

 Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta 

de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.

 När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet 

upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte an-

nat har överenskommits i det avtal som avses i första stycket.

§ 21 Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar eller mellan 

medlemmar inbördes i anledning av denna förbundsordning 

ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt vid tvistens upp-

komst gällande lag om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum 

i Sundbyberg.
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§ 22 Ikraftträdande m m
Förbundet fortsätter den av Stockholmstraktens vattenverks-

förbund numera benämnt kommunalförbundet Norrvatten 

bedrivna verksamheten.

 Denna förbundsordning träder i kraft 2009-05-05. Tidigare 

fastställd förbundsordning upphör samtidigt att gälla.

 I kommunallagen (1991:900) finns kompletterande bestämmel-

ser avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet.

För Danderyd   För Vallentuna           

  

För Järfälla   För Norrtälje

För Sigtuna   För Österåker  

För Sollentuna  För Vaxholm  

För Solna   För Upplands-Bro               

För Sundbyberg   För Knivsta  

För Täby  För Upplands Väsby  
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Bilaga 1

Underlag för anslutningsavgift/ledningsavgift

Förbundsmedlem eller kommande förbundsmedlem har rätt att så länge tillräcklig 
kapacitet finns i Görvälnverket och förbundets distributionsanläggningar ansluta 
ytterligare abonnenter. Huvudvattenledningssystem som ägs av Norrvatten får an-
slutas och finansieras under nedanstående premisser (gäller ej anläggningar som 
till sin helhet finansieras av förbundet). 

Under genomförandet
Norrvatten finansierar hela projektet fram till anslutning till Norrvattens distribu-
tionssystem.

Efter anslutning
När Anslutningskommun anslutits till Norrvattens distributionssystem och dricksvat-
ten börjat levereras till anslutningspunkterna avslutas investeringsprojektet genom 
summering av samtliga utgifter och intäkter inom projektets ram. 

Därefter fakturerar Norrvatten den anslutna kommunen en anslutningsavgift som 
motsvarar Anslutningskommunens andel av investeringsutgiften för projektet. Den 
sammanlagda utgiften för projektet ska därvidlag godkännas av gemensamt 
utsedd styr- och projektgrupp. Nedlagd tid för arbete inom respektive organisation 
(aktiverat eget arbete) ska också medräknas i projektutgifterna liksom kostnader 
för finansiering av projektet.

Anslutningsavgiften som är Anslutningskommunens andel av den totala investe-
ringsutgiften för projektet räknas fram enligt följande formel:
Anslutningsavgift för Anslutningskommunen = T – N

T  =  Total investeringsutgift för ledningen enligt ovanstående specifikationer
N  =  Norrvattens andel av den totala investeringsutgiften
N  =  Nuvärdet av de framtida brukningsavgifterna från anslutningskommunen  
  vid anslutningstillfället och 40 år framåt med konstant kalkylerad avgift  
  som vid anslutningstillfället. 
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Nuvärdet av de framtida brukningsavgifterna beräknas enligt följande formel per år:  
Brukningsavgift x ( 1/(1+r)n-1)+(1/(1+r)n-2)+…..+ (1/(1+r)n-40

r  =  kalkylränta
n  =  antal år från anslutningsåret

Om den anslutna kommunen lämnar förbundet eller anslutningsvolymer minskas 
mer än med 10 % från anslutningstidpunkten måste den anslutna kommunen 
ersätta Norrvatten för kvarvarande investeringsutgift alternativt köpa ledningen till 
kvarvarande bokfört värde.
 
I nedanstående tabell beskrivs kortfattat hur varje variabel i formeln beräknas:

Brukningsavgift Den avgift som anslutningskommun erlägger för vattenförbrukningen under det 
första året efter fullbordad anslutning. Avgiften bestäms genom den taxa Norrvat-
tens förbundsfullmäktige beslutar om varje enskilt år minus 20 %, gånger antalet 
levererade m3 dricksvatten.

Brukningsavgiften bestäms preliminärt vid anslutningstidpunkten efter beräkningar 
som styrgruppen bestämmer. Efter ett helt kalenderårs normalförbrukning jämförs 
faktisk förbrukning med den beräknade och en justering av N utförs om den faktiska 
förbrukningsvolymen avviker mer än 5 % från den beräknade. Taxan utgörs av 
anslutningsårets taxa minus 20 % oavsett förbrukad volym.

Taxa Taxa för brukningsavgiften utgörs av anslutningsårets taxa minus 20 % som anses 
utgöra rörlig kostnad för anslutningen.

n n = 40 år. Antalet år är ett genomsnitt av beräknad ekonomisk livslängd för  
anläggningarna.

r r = den av Sveriges Kommuner och Landsting föreslagna internräntan för kommuner 
under anslutningsåret. Om en sådan rekommendation inte längre finns tillgänglig 
ska räntan utgöras av Norrvattens genomsnittliga låneränta för investeringen vid 
anslutningstillfället. 



Norrvatten Huvudledningssystem

2018-04-12 Uppdaterad ledningskarta utifrån de av Norrvattens fullmäktige beslutade ändringar enligt Norrvattens förbundsordning (§ 15)
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PM 
Datum Sid 

2018-04-25 1 (3) 

Diarienummer Projektnummer 

NV2018-071  

 

 

Remissvar förslag till reviderad förbundsordning för 
Kommunalförbundet Norrvatten  
 
 

Vaxholms stad 

Ingen erinran 

Vallentuna kommun 

Ingen erinran 

Knivsta kommun 

Ingen erinran 

Österåkers kommun 

Ingen erinran 

Sollentuna kommun 

§ 2 Förbundet ska anslå sina protokoll på sin egen digitala anslagstavla. Som alternativ anges 

i proppen att förbundet använder sig av en av medlemmarnas anslagstavlor.  

Sedan bör protokollen också skickas till medlemskommunerna, men det bör inte vara 

obligatoriskt att varje medlem anslår dem på sin anslagstavla.  

 

§ 6 Alternativ formulering förordas, det vill säga kommunstyrelsen äger rätt att väcka ärende 

i förbundsfullmäktige 

 

§ 15 Lägg in begränsning för handlingar som inte är offentliga 

 

§ 25 Tvist bör avgöras i allmän domstol. 

Solna stad 

§ 6 Ersätt skrivelse med: ”Respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt att väcka 

ärende i förbundet. 

Ärende kan även väckas i förbundsfullmäktige genom ledamot i förbundsfullmäktige.  

 

§ 8 Tillägg tredje stycket […] budgetåret och en ekonomisk inriktning för ytterligare två år.   

 

§ 10 Utgår (kommentar: ett beslut tas istället av fullmäktige) 

 

§ 11 Tredje stycket utgår (kommentar: vet ej vad det syftar till) 
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§ 14 Samrådsgruppen ska bestå av kommundirektör (motsv) eller den/de kommundirektören 

(motsv) anvisar från medlemskommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra 

gånger per år. 

 

§ 25 Andra stycket: Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk 

allmän domstol och med tillämpning av svensk rätt. Respektive part bär sina egna 

rättegångskostnader.  

Sundbybergs stad 

Formalia: inga förkortningar. Skriva ut kubikmeter, med mera samt till och med. Förtydliga 

förbundsstyrelse respektive förbundsfullmäktige. 

 

§ 2 […] tillställas medlemskommunerna för anslag på dess digitala anslagstavlor. 

 

§ 11 Andra stycket: Det här stycket borde ligga under 4 § och gälla för förbundsfullmäktige 

så att det speglar bestämmelsen i KL 9 kap. 4 § gällande den beslutande församlingens 

mandattid.  

 

Därefter kan det här stycket omformuleras som ”Styrelsen väljs för samma mandattid som 

förbundsfullmäktige.” 

Danderyds kommun 

Inga synpunkter har inkommit förbundet, 

Norrtälje kommun 

Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

Sigtuna kommun 

Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

Täby kommun 

§ 6 Instämmer att ”kommunstyrelsen bör ha rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige”. 

 

§ 8 Tillägg i tredje stycket: […]budgetåret och en ekonomisk inriktning för det antal år som 

anges i kommunallagen. 

 

§ 14 Samrådsgruppen bör sammanträda minst fyra gånger per år. 

Upplands-Bro kommun 

§ 6 Medlemskommunernas ledamöter i förbundsfullmäktige bör i första hand väcka ärende i 

förbundsfullmäktige, i andra hand kommunstyrelsen i medlemskommunen.  
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Upplands Väsby kommun 

Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

Järfälla kommun 

Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

 

 

Annika Palmgren 

Administrativ samordnare 

 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (23)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

 

 

§ 127 Motion om rondell i korsningen 
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen  

 Dnr KS 16/0152 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är besvarad i 

och med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 23 augusti 2017. 

_______________ 

Sammanfattning 

En motion om cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen har inkommit. Kommunfullmäktige ser positivt till förslaget 

men behöver se över när en ombyggnation är lämplig.    

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017 

 Remiss –Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen, daterad 9 maj 2016.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är besvarad i 

och med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017. 

Beslutet skickas till: 

 Akt 

 Motionsställaren 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-04-26 KS 16/0152  

Kommunfullmäktige 
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Motion om rondell i korsningen 
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är besvarad i 

och med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 23 augusti 2017.   

Sammanfattning 

En motion om cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen har inkommit. Kommunfullmäktige ser positivt till förslaget 

men behöver se över när en ombyggnation är lämplig.    

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017 

 Remiss –Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen, daterad 9 maj 2016.  

Beslut sänds till 

 Akt 

 Motionsställaren  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och 
Byggdegårdsvägen 
 
 
I korsningen Enköpingsvägen och Byggdegårdsvägen har vi Kungsängens enda Trafikljus. 
Vi anser att det skulle vara mycket smidigare med en cirkulationsplats. 
 
 
Därför förslår vi 
att Tekniska nämnden tar fram ett förslag till hur en cirkulationsplats kan anläggas i sagda 
korsning. 
 
 
 
Kungsängen den 9 maj 2016 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet 
 

 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Therese Eriksson 

Enhetschef gata/park/trafik 

Tillväxtkontoret/TA 

+46 8-581 694 64 

therese.eriksson@upplands-bro.se 

2017-08-24 TN 16/0388  

Tekniska nämnden 
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Remiss - Motion om rondell i korsningen 
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande, daterat 23 augusti 2017. 

Sammanfattning 

En motion om cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen har inkommit. Tekniska avdelningen ser positivt till 

förslaget men behöver se över när en ombyggnation är lämplig. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017 

 Remiss - Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen, daterad 9 maj 2016 

Ärendet 

Motionen yttrar önskemål om att det blir en cirkulationsplats i korsningen 

Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen. Korsningen är idag signalreglerad. 

Tekniska avdelningen ser positivt till förslaget men behöver se över när en 

eventuell ombyggnation är lämplig. Från början har detta projekt att bygga en 

cirkulationsplats varit en del i planprojekt Korsängen alternativt inom 

planuppdraget för gamla Volvotomten. Tekniska avdelningen ser dock ett 

behov av att se över denna fråga tidigare och har som förslag att ta med 

förslaget om cirkulationsplats i korsningen Bygdegårdsvägen/Enköpingsvägen 

som underlag till kommande trafik- och tillgänglighetsprogram. 

Barnperspektiv 

En cirkulationsplats har en hastighetsdämpande funktion vilket är positivt för 

barn och ungdomar som rör sig i området. Det blir ökad trafiksäkerhet, ökad 

framkomlighet och tillgänglighet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2017-08-24 TN 16/0388 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Teknisk chef 

Therese Eriksson  

Enhetschef GataParkTrafik  

Bilagor 

1. Yttrande remiss – rondell i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen 

2. Remiss från Vänsterpartiet 

Beslut sänds till 

 Akt 

 Motionsställaren 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2017-10-30 

 

 

§ 51 Remiss - Motion om rondell i 
korsningen Enköpingsvägen och 
Bygdegårdsvägen 

 Dnr TN 16/0388 

Beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande, daterat 23 augusti 2017. 

_______________ 

Sammanfattning 

En motion om cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen har inkommit. Tekniska avdelningen ser positivt till 

förslaget men behöver se över när en ombyggnation är lämplig. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017 

 Remiss - Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen, daterad 9 maj 2016 

Beslutet skickas till: 

 Akt 

 Motionsställaren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (23)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

 

 

§ 125 Sammanträdestider 2019 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskott och beredning 

 Dnr KS 18/0297 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum under år 2019 fastställs till 

6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 9 oktober, 6 november, 27 

november, och 18 december. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Resterande tider återremitteras för översyn. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

arbetsutskott och beredning för år 2019. Övriga nämnder och 

kommunstyrelsens andra utskott beslutar själv om sina sammanträdestider men 

uppmanas att anpassa dessa till kommunstyrelsens möten för att få en effektiv 

ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i 

Kommunfullmäktige. 

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin 

arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. Enligt 

arbetsordningen sammanträder Kommunfullmäktige i lokal som fullmäktige 

bestämmer. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. Kommunledningskontoret föreslår att 

sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora scenen vid alla tillfällen.  

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (23)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

 

 

Förslag till sammanträdestider 2019 

Kommunstyrelsens 

beredning och 

arbetsutskott 

(onsdagar kl. 

08.30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18.30) 

23 jan 30 jan 13 feb 

27 feb 6 mars 20 mars 

3 april 10 april 24 april 

22 maj 29 maj 12 juni 

18 sep 25 sep 9 okt 

16 okt 23 okt 7 nov 

7 nov 14 nov 28 nov 

5 dec 12 dec - 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 augusti 2018 

Förslag till beslut 

1. Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2019 antas 

enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, dess arbetsutskott 

och beredning år 2019 antas enligt kommunledningskontorets förslag.  

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för år 2019 

till kommunstyrelsens sammanträdestider. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (23)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum under år 2019 fastställs till 

6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 9 oktober, 6 november, 27 

november, och 18 december. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

3. Resterande tider återremitteras för översyn. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S) 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Kommundirektör 

 Ekonomichef 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-08-20 KS 18/0297  

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdestider 2019 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskott och beredning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2019 antas 

enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, dess arbetsutskott 

och beredning år 2019 antas enligt kommunledningskontorets förslag.  

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för år 2019 

till kommunstyrelsens sammanträdestider. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

arbetsutskott och beredning för år 2019. Övriga nämnder och 

kommunstyrelsens andra utskott beslutar själv om sina sammanträdestider men 

uppmanas att anpassa dessa till kommunstyrelsens möten för att få en effektiv 

ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i 

Kommunfullmäktige. 

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin 

arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. Enligt 

arbetsordningen sammanträder Kommunfullmäktige i lokal som fullmäktige 

bestämmer. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. Kommunledningskontoret föreslår att 

sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora scenen vid alla tillfällen.  

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-08-20 KS 18/0297 

 
 

 

Förslag till sammanträdestider 2019 

Kommunstyrelsens 

beredning och 

arbetsutskott 

(onsdagar kl. 

08.30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18.30) 

23 jan 30 jan 13 feb 

27 feb 6 mars 20 mars 

3 april 10 april 24 april 

22 maj 29 maj 12 juni 

18 sep 25 sep 9 okt 

16 okt 23 okt  7 nov 

7 nov 14 nov 28 nov 

5 dec 12 dec - 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 augusti 2018 

Barnperspektiv 

Kommunfullmäktiges sammanträde är öppna för alla medborgare. På så vis 

kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under 

kommunfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-08-20 KS 18/0297 

 
 

 

 

 

Karl Öhlander  

Utvecklingschef Andrea Andersson 

 Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Kommundirektör 

 Ekonomichef 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-08-22 KS 18/0295  

Kommunfullmäktige 
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Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter 
Dariush Adineh 

Förslag till beslut 

XXX (S) väljs till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Dariush Adineh (S).  

Sammanfattning 

Dariush Adineh har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda 

tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande den 24 januari 2018  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-08-22 KS 18/0294  

Kommunfullmäktige 
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Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter 
Yonnie Johansson  

Förslag till beslut 

XX (MP) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson 

(MP).  

Sammanfattning 

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda 

tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019..  

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Beslut sänds till 

Den valde 

Personalstaben  

Förtroendemannaregistret  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-06-28 KS 18/0263  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Marianne Kjellberg (V) från sitt 
uppdrag som kommunrevisor i Upplands-Bro 
kommun  

Förslag till beslut 

Marianne Kjellberg entledigas från sitt uppdrag som kommunrevisor i 

Upplands-Bro kommun.  

Sammanfattning 

Marianne Kjellberg (V) begärde den 28 juni 2018 om att bli entledigad från sitt 

uppdrag som kommunrevisor i Upplands-Bro kommun.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkom den 28 juni 2018. 

Beslutet sänds till  

Marianne Kjellberg 

Personalstaben 

Förtroendemannaregistret  

Revisionen  
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