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Presentation av medverkande: 
Anders Ekegren, ordf Samhällsbyggnadsberedningen KSL 
Anders Finnson, vice VD Svenskt Vatten 
Anders Wijkman, EU-parlamentariker (kd) 
Carl-Olof Zetterman, VD för SYVAB 
Krister Törneke, konsult Tyréns 
Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län 
Ronny Jarnestedt, Haninge 
Greg Morrison, Professor Chalmers 
Mikael Medelberg, VD Roslagsvatten 
 

Program 
Moderator: Anders Finnson, vice VD Svenskt Vatten 
08.30 Registrering och morgonkaffe

09.00 Inledning 
Anders Ekegren 

09.05 Klimat & Vatten – dubbel utmaning
Anders Wijkman 

09.50 Ökad produktion av biogas! 
Carl-Olof Zetterman 

10.05 Vad kostar ett stort vattenavbrott?
Krister Törneke 

10.20 Fruktpaus 
10.40 Vattenförvaltning – aktuella frågor som berör alla kommuner 

Anette Björlin 

10.55 Regionalt VA-samarbete - Javisst!?
Ronny Jarnestedt 

11.05 Introduktion av ”Mälarens vatten”
Mikael Medelberg 

11.10 Mälarens vatten – har det något värde?
Greg Morrison 

Formalia Se www.vasradet.se för mer information om rådet och kommittén 

11.40 
 
 
 
 
 

• Verksamhetsplan 2009-2010
• Budget 2009 
• Val av två kommunrepresentanter till VAS-kommittén 

Förslag: 
Majken Elfström, Värmdö 
Carl Bachman, Upplands Väsby 

11.50 Summering av dagen
Anders Ekegren 

12.00-13.00 Lunch 
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Praktiska upplysningar 
 
Tid 

 
Torsdagen den 12 februari 2009 kl 08.30 – 13.00 med lunch. 

 
Plats 

 
Stockholms Handelskammare, Västra Trädgårdsgatan 9, 
STOCKHOLM. 

 
Kommunikationer 

 
T-banestation: Kungsträdgården, blå linje 10 eller 11 mot 
Kungsträdgården, uppgång Jakobsgatan / Regeringsgatan.  
Buss: se reseplanerare på www.sl.se 
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Sändlista 
Ordförande för VA-ansvarig nämnd i samtliga länets kommuner 
Kommunstyrelseordförande i samtliga länets kommuner 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Botkyrka kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Danderyd kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Ekerö kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Haninge kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Järfälla kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Lidingö kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Nacka kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Norrtälje kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Nykvarn kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Nynäshamn kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Salem kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Sigtuna kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Sollentuna kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Solna kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Sundbyberg kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Tyresö kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Täby kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Upplands-Bro kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Upplands Väsby kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Värmdö kommun 
Direktör samt ordförande för Käppalaförbundet  
Direktör samt ordförande för Norrvatten 
Direktör samt ordförande för Roslagsvatten AB  
Direktör samt ordförande för Stockholm Vatten  
Direktör samt ordförande för Solna Vatten AB 
Direktör samt ordförande för SYVAB 
Direktör samt ordförande för Telge Nät AB 
Direktör samt ordförande för Sollentuna Energi 
VAS-kommittén 
Kommunala delegater i Norra Östersjöns vattendelegation 
Chef för tekniska kontoret i Knivsta kommun 
Kommunstyrelseordförande i Knivsta kommun 
 
För kännedom till: 
Kommunstyrelsen i samtliga länets kommuner 
Kommundirektören i samtliga länets kommuner 
Miljöchefer i samtliga länets kommuner 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
RTN 
KSLs styrelse 
KSLs samhällsbyggnadsberedning 



Beslutpunkter 
Förslag + underlag till beslut 

Verksamhetsprogram 2009 

 

Rådet förslås besluta att :
ställa sig bakom följande verksamhetsplan:  

  2009 2010 
 

 Gemensamma frågor  
1 Den nya vattenförvaltningen – medverka vid/inverka 

på utformning av förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram och ev. informationsinsatser

X X 

   
 Vatten  
2 Fortsättning Projekt: Distribution i kris * X  
3 Projekt: Klimatförändringens effekter på Mälaren 

och andra vattentäkter (och betydelse för 
vattenförsörjningen)  

X 

4 Bearbetning av rapporten ”40 miljarder Mälaren” X  
 Spillvatten  
5 Projekt: Slamhantering – produktion av biogas –

samarbete mellan VAS och STAR**
X X 

 Dagvatten  
6 Regional dagvattenutredning X 

* fortsättning på projektområdet ”Reservvattenförsörjning inkl distribution 
och vattenskydd” 
** ev. i samarbete med Stockholmsregionens Avfallsråd  
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Budget 2009 
 
VAS-rådet har årligen beslutat om en budgetram för att genomföra de uppdrag 
som ges vis via verksamhetsprogrammet. Dessa föredelas enligt en 
fördelningsnyckel (se bilaga 1) som utgår från folkmängden i länets kommuner. 
Tidigare år har budgetramen satts till 300 000 SEK. Under 2008 har budgeten 
förbrukats inkl gjorda beställningar. 
VASKommittén äskar även denna gång 300 000 SEK för att genomföra 
uppdragen enligt verksamhetsprogrammet. 

 

Rådet förslås besluta att: 
budgetramen även för 2009 utgörs av 300 000 kr som fördelas enligt 
tidigare beslutade fördelningsnyckel. 

 

Val av kommunala representanter 
 
I VASKommittén finns 2-4 kommunrepresentanter. Dessa väljs av VAS-rådet 
för en period om 2 år. 
 
Under 2008 har Lena Kjellson, Nacka och Essi Bagheri, Upplands Väsby avgått 
pga ändrade anställningsförhållanden. Ronny Jarnestedt, Haninge och Bertil 
Rusk från Norrtälje har ett år kvar. 
 
Efter förfrågan till kommunerna har 2 personer anmält intresse att vara 
kommunrepresentanter i kommittén. Dessa är: 
 
Majken Elfström, Värmdö  Nyval 
Carl Bachman, Upplands-Väsby Nyval 
 
 
 

Rådet förslås besluta att: 
välja Majken Elfström och Carl Bachman till kommunrepresentanter i 
VASKommittén för 2009 och 2010. 

 



 

Bilaga 1 


	Inbjudan VAS-rådet 2009.pdf
	VAS-rådets VP och Budget för 2009.pdf

