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NOVF § 10 Dnr NOVF2021-17 

Yttrande över revisorernas granskning av årsredovisningen 2020 

Revisorerna har granskat förbundets årsredovisning 2020, och har 
inkommit med en rapport. Rapporten har delgetts direktionens ledamöter 
separat. 

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och 
förbundscontroller Hannes Holmberg. 

Direktionen enas om ett yttrande vid sammanträdet. 

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S) och Tommy Jonsson (M). 

Direktionen beslutar 

att anta svar på granskningen av årsredovisningen 2020 enligt vad som 
tagits fram på sammanträdet. 

Utdragsbestyrkande 
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NOVF § 11 Dnr NOVF2021-8 

Utredning avseende alternativ till reservvattentäkt 

I september 2019 fick NOVF ett uppdrag från medlemskommunerna att 
utreda alternativ för reservvattentäkter. Utredningen skulle enligt uppdraget: 
• värdera olika förslag till lokalisering och anslutningspunkter
• värdera olika förslag till kostnadseffektiva reningsmetoder och

anläggningstyper
• avsaltningsanläggning ska vara ett av de alternativ som ska

undersökas

Ett förslag till utredning har tagits fram. 

Fem alternativ till reservvatten, samt ett alternativ för nödvatten har tagits 
fram av förbundet. Dessa har jämförts i en multikriterieanalys, som tar till 
hänsyn i hur redundant alternativet är, hur komplext genomförande av 
alternativet är samt kostnad och tid för genomförande av projektet. 

Förbundet föreslår utifrån utredningen att medlemskommunerna: 
• beslutar om vilket nivå av redundans som är tillräcklig för ett

reservvatten,
• beslutar om ett huvudalternativ för fortsatt utredning,
• beslutar om nödvändiga åtgärder för att använda nödvatten enligt

utredningens alternativ sex, samt
• utser en eller flera relevanta tjänstepersoner till en styrgrupp för det

fortsätta arbetet med planering för reservvatten.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar 
på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Halmberg svarar på 
direktionens frågor. 

Ordförande redogör för behov av redaktionella och språkliga ändringar. 

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Carl-Åke Andersson (S), 
Tommy Jonsson (M), och Tommy Karlsson (S). 

Direktionen beslutar 

att godkänna utredningen enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-
11 med de språkliga och redaktionella ändringar som påpekats, samt 

att översända den till medlemskommunernas kommunstyrelser. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun 
Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun 
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