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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2022-04-13 1 (11) 
Diarienummer 

Norrvatten 
Förbundsstyrelsen 

NV2022-004 

Tid och plats Onsdagen den 13 april 2022, kl. 17:00 – 17:45 
Digitalt samt Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg 

Närvarande Se närvarolista på nästa sida 

Övriga deltagare Håkan Falk, VD 
Johan Wallberg, projekt- och 
entreprenadchef 
Daniel Hellström, kvalitet- och 
utvecklingschef 
Håkan Eklund, produktionschef 
David Lundqvist, chef för 
Verksamhetsstöd 
Robert Nilsson, säkerhetschef 
Annika Palmgren, 
förbundssekreterare 

Helene Ejhed, miljöingenjör 

Utses att justera Ann-Christin Frickner 

Justeringens tid och 
plats 

2022-04-27 
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg 

Paragrafer Underskrifter 
14 – 32 

Annika Palmgren, sekreterare 

Pehr Granfalk, ordförande 

Ann-Christin Frickner, justerande 

Anslag/bevisProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen 

Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Datum 
2022-04-13 2022-04-28 2022-05-19 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg 

Underskrift 

Annika Palmgren, sekreterare 
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Kommun Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare 
Solna Pehr Granfalk M X Åsa Söderbergh, Sollentuna M X 
Sundbyberg Peter Schilling S - S. Levin Signe Levin, Solna S X 
Upplands Väsby Ann-Christin Frickner C X Klas Bergström, Knivsta S X 
Järfälla Björn Lindforss M X Mailis Dahlberg, Vaxholm C X 
Upplands-Bro Catharina Andersson S X Inger Olsson-Blomberg, Danderyd M X 
Vallentuna Lars Carlsson C X Anne Marie Leijon, Sollentuna S X 
Täby Erik Andersson M X Gunnar Balfe, Sigtuna M X 
Upplands-Bro Jan-Erik Björk KD X Emanuel Alvarez, Järfälla MP X 
Sigtuna Ronnie Lundin S X Conny Söderström, Österåker M X 
Norrtälje Tommy Lundqvist C X Annica Nordgren, Täby C X 
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Upprop 

§ 14 

Vid uppropet noterades 9 ledamöter och 10 ersättare 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att församlingen är beslutsmässig. 

Val av justerare 

§ 15 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att jämte ordförande justera protokollet utse Ann-Christin Frickner. 

VD- information 

§ 16 

VD Håkan Falk informerade förbundsstyrelsen att verksamheten löper på och nu närmar sig 
Norrvatten utmanande period för vattenproduktionen. VD uppmanade medlemskommunerna 
att föregå med gott exempel vad gäller vattenanvändningen. Förvaltningen har bjudit in 
politiker och VA-chefer till ett seminarium den 17 maj om Norrvattens framtida 
vattenproduktion. Protokollet vid detta sammanträde kommer att justera genom digital 
signering. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Norrvattens miljöarbete 

§ 17 

Miljöingenjör Helene Ejhed informerade förbundsstyrelsens om Norrvattens miljöarbete och 
att verksamhetens uppdrag handlar helt och fullt om FN:s globala hållbarhetsmål nummer 6: 
rent vatten och sanitet för alla. Norrvattens miljöpolicy antogs av förbundsfullmäktige 2008 
har reviderats 2017 i och med att kommunicera miljöfrågor även utanför förbundet. Mantrat 
för miljöarbetet är ständiga förbättringar. Verksamheten är miljödiplomerad enligt Svensk 
miljöbas för att hålla ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens 
miljöbelastning. En miljöplan för 2021 – 2023 finns framtagen och där har miljömål av 
särskilt stor betydelse ringats in: 

• Uppströmsarbete – skydda källan 
• Hållbar vattenförbrukning 
• Norrvattens framtida vattenproduktion 

I miljöplanen har årliga och specifika aktiviteter prioriterats för att målen ska uppnås och 
uppföljningen sker i årsredovisningen. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Omvärldsläget och Norrvattens säkerhetsarbete 

§ 18 

Säkerhetschef Robert Nilsson informerade förbundsstyrelsen om Norrvattens säkerhetsarbete 
relaterat till omvärldsläget. Tillsammans med Käppalaförbundet arbetar Norrvatten för att 
stärka förmågan såväl kring informationssäkerhet som beredskap. Fokus ligger på ramverk 
(CIS, Center for Internet Security) och bästa praktiska lösningar. I det ingår 
säkerhetsskyddsavtal, analys, planering och handling och en systematik kring 
informationssäkerhet. Förvaltningen har värderat cybersäkerheten enligt CIS-ramverkets 18 
områden avseende administrativa IT-system och styr- och kontrollsystem. Utfallet av 
värderingen blev bra och enligt utförda kontroller avseende administrativa IT-system 
uppfyller Norrvatten kraven för cyberhygien till 95 % och cyberskydd uppfylls kraven till 
78 %. För styr- och kontrollsystem blev utfallet bra: Kraven för cyberhygien uppfylls till 
84 % och för cyberskydd till 81 %. För att anses vara väl skyddade bör verksamheter ligga 
på en nivå över 75 %. Sammanfattningsvis har Norrvatten ett bra cyberskydd för både 
administrativa IT- system och styr- och kontrollsystem. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP - projektstatus 

§ 19 

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg informerade förbundsstyrelsen om status i 
projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP. Förbundsstyrelsen har i och med 
detta styrelsesammanträde fått en första skriftlig rapport om projektstatus för Norrvattens 
framtida vattenproduktion. Årets prognos av den hittills beslutade budgeten ligger på 95 Mkr 
och hittills i år har 15 Mkr upparbetats. De ekonomiska riskerna som förvaltningen 
informerade om vid föregående sammanträde kvarstår. Framför allt handlar det om ökade 
materialpriser särskilt avseende stål och betong. Det föreligger risk att planärendet blir 
försenat, men projektet beräknas kunna fortskrida enligt plan trots det. 

En upphandling av samverkansentreprenad har påbörjats. Det innebär inte en 
entreprenadrättslig upphandlingsform utan är snarare att betrakta som en arbetsform som ger 
verktyg för att på ett strukturerat sätt samverka om byggprojektets genomförande. Ersättning 
för denna entreprenadform ges ut i två faser, där den första fasen ligger inom projekteringen 
och ersättning utgår i form av timarvode som offereras genom anbud eller avtalas om i 
förhandling. Innan den andra fasen, genomförandet, startar finns möjlighet att avbryta 
arbetet. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 

Slutredovisning projekt ”Märsta Port” 

§ 20 

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg slutredovisade projektet ”Märsta Port”. I 
samband med Sigtuna kommuns exploatering av området Märsta Port, numera kallat 
Midgårdsdalen, har Norrvatten flyttat på huvudvattenledningen samt dimensionerat upp den. 
Sträckningen för området är cirka 2700 meter och det har förekommit blandade material. 
Utbyte till stål kommer att ske i samtliga etapper. Norrvattens egna arbeten är färdigställda, 
som ligger utanför exploateringsområdet. Det som kvarstår är etapp 2 som kan genomföras 
först när detaljplanen för området är antagen. Den delen bekostas av Sigtuna kommun utom 
den överstigande kostnaden för uppdimensioneringen av Norrvattens ledning. 

Projektet genomfördes billigare än budgeterat, 5,2 Mkr, tack vare bland annat att befintligt 
skyddsrör under Valstavägen kunde rustas upp och att reinvestering i Sigtuna Vatten och 
Avfalls ledningsnät gjorde att schaktkostnader delades på två. 

Comfact Signature Referensnummer: 36158SE



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2022-04-13 7 (11) 
Diarienummer 

Norrvatten 
Förbundsstyrelsen 

NV2022-004 

Justerades sign Utdragsbestyrkare 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna 

Redovisning utbytesprogram GAP-rör, glasfiber armerad polyester 

§ 21 

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg redovisade Norrvattens arbete med att byta ut 
GAP-rör som legat bakom dyra läckor genom åren. Totalt har Norrvatten cirka 20 km GAP- 
ledningar i distributionsnätet och av dessa av cirka 10 km isolerats med fjärrventiler och 
hittills har drygt 8 km ledning bytts ut mot nytt material. Totalt kvar att åtgärda är 1,2 km. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 

Delegationsbeslut (NV2022-011) 

§ 22 

Förelåg anmälan av delegationsbeslut. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att godkänna anmälan och lägga densamma till handlingarna. 
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Norrvattens årsredovisning för 2021 (NV2022-006) 

§ 23 

Förelåg årsredovisning för kommunalförbundet Norrvatten för 2021. Chef för 
verksamhetsstöd David Lundqvist föredrog årsredovisningen. Resultatet för 2021 är 1,4 Mkr 
jämfört med budget 1,2 Mkr. De större avvikelser som påverkat resultatet är bland annat 
högre externa kostnader, lägre driftkostnader och lägre finanskostnader. 

De viktigaste händelserna under året har varit bland annat en lägre vattenproduktion än 
budgeterat, en skada på ett sandfilter under högsäsong och det har förekommit 14 läckor 
varav en större. Verksamheten har haft en hög investeringstakt. 

Förbundsstyrelsenbeslutade föreslå förbundsfullmäktige 

att fastställa 2021 års resultat- och balansräkning 
att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 100, 3 Mkr till 2022 års 

investeringar samt 
att efter redaktionella ändringar i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 

2021 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till VD (NV2022-119) 

§ 24 

Förelåg fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förbundsstyrelsen till VD. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att styrelsen fördelar arbetsmiljöuppgifter till VD Håkan Falk som bemyndigas att 
vidarefördela arbetsmiljöuppgifter till underordnade befattningshavare med chefsansvar i 
den mån vederbörande har erforderlig kompetens 

att förbundsstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna fördelningen till VD 
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Förslag till ny delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten (NV2022-118) 

§ 25 

Förelåg förslag till ny delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att godkänna förslag till ny delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten. 

Förslag till ny kommunikationspolicy för kommunalförbundet Norrvatten (NV2022- 
106)) 

§ 26 

Förelåg förslag till ny kommunikationspolicy för kommunalförbundet Norrvatten. 

Förbundsstyrelsenbeslutade föreslå förbundsfullmäktige 

att godkänna förslaget till kommunikationspolicy. 

Förslag till ny säkerhetspolicy för kommunalförbundet Norrvatten (NV2022-109) 

§ 27 

Förelåg förslag till ny säkerhetspolicy för kommunalförbundet Norrvatten. 

Förbundsstyrelsenbeslutade föreslå förbundsfullmäktige 

att godkänna förslaget till ny säkerhetspolicy för kommunalförbundet Norrvatten. 
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Förbundsmedlemmarnas andelar i tillgångar och skulder per den 31 december 2020 
(NV2022-81) 

§ 28 

Enligt gällande förbundsordning äger förbundsmedlem andel i förbundets tillgångar och 
skulder efter förhållandet mellan den vattenmängd som förbundet levererat till 
förbundsmedlem och den sammanlagda vattenmängd som levererats till 
förbundsmedlemmarna, allt räknat från förbundsverksamhetens början 1929 till och med 
utgången av nästföregående kalenderår. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna samt, 
att delge förbundsfullmäktige informationen 

Antal ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige under mandatperioden 2023 – 
2026 (NV2022-081) 

§ 29 

Förelåg beräkning av antal ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023 – 2026. För den kommande mandatperioden består 
förbundsfullmäktige av 51 ledamöter och lika många ersättare. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna samt, 
att överlämna informationen till respektive medlemskommun med uppmaning att senast 
under november 2022 utse ledamöter och ersättare till Norrvattens nya 
förbundsfullmäktige. Enligt arbetsordningen ska nya förbundsfullmäktige sammanträda 
första gången innan december månads utgång 2022 för att förrätta val av styrelse, 
revisorer och valberedning. 
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Ändring av sammanträdesdatum för förbundsstyrelsens sammanträde i oktober 2022 
(NV2022-003) 

§ 30 

Förelåg förslag att flytta förbundsstyrelsens sammanträde den 12 oktober till den 19 oktober 
2022. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att flytta förbundsstyrelsens sammanträde från den 12 oktober till den 19 oktober 2022. 

Nästa sammanträde 

§ 31 

Nästa sammanträde är den 8 juni 2022, kl. 17:00 med gruppmöten kl. 16:30. Sammanträdet 
hålls på Hufvudsta gård. 

Sammanträdets avslutande 

§ 32 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
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