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Tid och plats Kl. 17:00 tisdagen den 7 september 2021, Jättestora Centrumrummet, 

landstingshuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

Lars-Göran Bromander (S), 1:e vice ordförande 

Jonny Ekblom (S), distans 

Thomas Moore (SD) 

Anders Thonfors (M) 

Övriga närvarande  

Ersättare Sven Rosendahl (KD), distans 

Maria Annell (S) 

  

Tjänstemän Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, Krister Nilsson, VA-chef, Anna Darpe, 

avfallschef, Ulla Lindroth Andersson, chef för avdelningen för projekt, mark och 

offentlig miljö, Alexander Mårtensson, controller, Therese Sjöblom, 

förvaltningsekonom, Christian Wiklund, Vd Roslagsvatten, Olle Forsmark, 

sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Thomas Moore (SD) 

Tid och plats Kl. 15.00, torsdagen den 9 september 2021, kommunhuset 

Justerade paragrafer § 73 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Thomas Moore 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Justerad paragraf: § 73 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-07 

Datum för 

anslags uppsättande 2021-09-10 

Datum för 

anslags nedtagande 2021-10-02 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Olle Forsmark  
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§ 73 Dnr 5566  

Uppdrag VA - upphandling och organisation 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner återrapportering av uppdrag givet vid 

nämndens möte 2021-08-10, § 67, men ger också VA-chefen i uppdrag att 

inför frågans fortsatta behandling i KS/KF ta fram en tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelsen kommer genom ordförandebeslut att godkännas som 

underlag inför ärendets fortsatta behandling i KS/KF.    

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 

kommunstyrelsens ordförande att tillskriva Roslagsvatten med en formell 

ansökan om att bli en Roslagsvattenkommun.  

Sammanfattning  

På tekniska nämndens möte den 10 augusti 2021 gavs förvaltningen i 

uppdrag att till nästkommande möte redovisa ett underlag som gör det 

möjligt att fatta beslut om upphandling av drifts- och 

underhållsverksamheten inom VA med tillhörande processer. I uppdraget 

ingick också förslag till etablering av beställarorganisation och 

förutsättningar för verksamhetsövergång.  

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Presentationer 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar enligt följande: 

  Tekniska nämnden godkänner återrapportering av 

uppdrag givet vid nämndens möte 2021-08-10, § 67, men 

ger också VA-chefen i uppdrag att inför frågans fortsatta 

behandling i KS/KF ta fram en tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelsen kommer genom ordförandebeslut att 

godkännas som underlag inför ärendets fortsatta 

behandling i KS/KF.   

  Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra 

till kommunstyrelsens ordförande att tillskriva 

Roslagsvatten med en formell ansökan om att bli en 

Roslagsvattenkommun. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes yrkande 

och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

VA 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 


