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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
VA-enheten 
Lena Kjellson 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2021-09-14 

Utredning aktieinnehav i Roslagsvatten AB 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2021. Uppdraget att utreda 
förutsättningarna och ta fram en handlingsplan för kommunens aktieinnehav i 
Roslagsvatten AB avslutas därmed och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gällande avtal med Roslagsvatten AB angående avläsning, debitering och 
uppföljning av brukningsavgifter för vatten- och avlopp upphör den 31 december 
2021. Stadsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 
april 2020, §73, och gav då samhällsutvecklingschef i uppdrag att godkänna 
förfrågningsunderlag för upphandling, anta och skriva avtal med en leverantör 
samt utreda förutsättningarna och ta fram handlingsplan för kommunens 
aktieinnehav i Roslagsvatten AB. Handlingsplanens syfte var att ha en beredskap 
om avtal tecknades med en annan leverantör än Roslagsvatten AB i den 
kommande upphandlingen. 

Ett nytt avtal avseende avläsning, debitering och uppföljning av brukningsavgifter 
för vatten- och avlopp har nu tecknats och det är återigen Roslagsvatten AB som 
fått förtroendet. Inga ytterligare åtgärder avseende Täby kommuns aktier i 
Roslagsvatten AB bedöms därför nödvändiga. 

Ärendet 

Under våren 2000 genomfördes upphandling av avläsning, debitering och 
uppföljning av brukningsavgifter för vatten- och avlopp. Efter att utvärdering 
genomförts gjordes bedömningen att endast Roslagsvatten AB uppfyllde alla 

 

Tjänsteutlåtande 
2021-08-26 
Dnr SBN 2020/128-36 



 

Tjänsteutlåtande 
2021-08-26 
Dnr SBN 2020/128-36 

2(3) 

krav. Miljö- och byggnämnden antog den 13 juni 2000 Roslagsvatten som 
entreprenör. Ett avtal tecknades med Roslagsvatten, som då hade Österåker och 
Vaxholms kommun som ägare. 
 
Roslagsvattens ägarkommuner föreslog att Täby kommun gick in som delägare i 
bolaget för att säkerställa att kommunallagens lokaliseringsprincip tillämpades 
på rätt sätt. Täby kommun förvärvade 600 av bolagets 30 000 aktier enligt beslut 
i kommunfullmäktige den 23 november 2000 och fick därmed två procent 
ägarandel. Ägarandelen har därefter sjunkit till 1,1 procent då fler kommuner 
kommit att ingå i Roslagsvatten. I avtalet stadgas att Österåker och Vaxholms 
kommun har rätt att återköpa aktierna om samarbetet sägs upp. 

Gällande avtal med Roslagsvatten AB angående avläsning, debitering och 
uppföljning av brukningsavgifter för vatten- och avlopp upphör den 31 december 
2021. Stadsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 
april 2020, §73, och gav då samhällsutvecklingschef i uppdrag att godkänna 
förfrågningsunderlag för upphandling samt att anta och skriva avtal med en 
leverantör. Samhällsutvecklingschef fick även i uppdrag att utreda 
förutsättningarna och ta fram handlingsplan för kommunens aktieinnehav i 
Roslagsvatten AB. Syftet med uppdraget var att ha en beredskap om avtal 
tecknades med en annan leverantör än Roslagsvatten AB i den kommande 
upphandlingen.  

Ett nytt avtal avseende avläsning, debitering och uppföljning av brukningsavgifter 
för vatten- och avlopp har nu tecknats och det är återigen Roslagsvatten AB som 
fått förtroendet. Inga ytterligare åtgärder avseende Täby kommuns aktier i 
Roslagsvatten AB bedöms därför nödvändiga. 

Ekonomiska överväganden 

Då avtal återigen tecknats med Roslagsvatten AB föreligger inga ekonomiska 
konsekvenser att ta hänsyn till 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 



 

Tjänsteutlåtande 
2021-08-26 
Dnr SBN 2020/128-36 

3(3) 

Mathias Rudh 
Avdelningschef teknik och stadsmiljö 
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