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Sammanfattning 

Behovet av en regional samverkan inom vatten- och avloppsområdet har ökat under 

senare år. Främst mot bakgrund av EG:s ramdirektiv för vatten, befolkningstillväxten 

och klimatförändringarna. Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS) 

samordnas av KSL och har sedan starten 2005 tagit fram ett flertal rapporter som 

utgjort underlag för politiska beslut och kommunal verksamhetsplanering.   

  

Under 2011 har en extern utvärdering genomförts av VAS verksamhet. Syftet har varit 

att genom intervjuer med tjänstemän och politiker ge en bild av hur VAS verksamhet 

kan behöva ändras för att möta kommande krav på kommunerna. En grund i 

diskussionen har varit RUFS 2010 samt de regelverk som styr verksamheten.  

  

Handlingsplanen grundar sig i dels den externa utvärderingen och dels i det förarbete 

som VAS- kommittén (VASK) utfört. Planen omfattar förutom en diskussion kring en 

strategisk inriktning för VAS verksamhet, även riktlinjer för att omforma VAS 

organisation och förslag på finansieringsform.  

  

Handlingsplanen utgör förutom en grund för en utökad regional samverkan, också en 

plan för hur VAS kan utvecklas som projektorganisation där dagens VASK 

kompletteras med fler kommunala representanter och ges en tydligare 

styrgruppsfunktion. Till VASK föreslås arbetsutskott kopplas till utvalda områden som 

VAS ska verka inom. En projektsamordnare anlitas för att koordinera projekten och 

administrera VAS verksamhet.  För att konkretisera handlingsplanen bildas inför 2013 

en arbetsgrupp inom VASK vars uppgift är att ta fram och med berörda parter 

förankra en regional samverkansöverenskommelse som syftar till att genom VAS 

bredda den kommunala samverkan inom VA-området.   

  

Målsättningen är att samverkansöverenskommelsen börjar gälla från och med den 1 

januari 2014.  
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Syfte med handlingsplanen 

I verksamhetsplanen för år 2011 beslöt VAS-rådet att som ett särskilt projekt bereda 

frågan om framtida strategisk inriktning för och en utvärdering av VAS verksamhet. 

En extern konsult uppdrogs att tillsammans med VASK  utvärdera verksamheten och 

ta fram underlag för att utforma förslag på framtida strategisk inriktning för hur VAS-

arbetet ska bedrivas till största möjliga nytta för kommunerna och de kommunala 

bolagen.   

  

Resultatet presenterades under hösten 2011 för KSLs Miljö och 

samhällutvecklingsberedning samt vid VAS-rådet i februari 2012. Under våren 2012 

har VAS-kommittén (VASK) fört en diskussion utifrån det framtagna resultatet och 

lagt grunden till denna handlingsplan.  

  

Syftet med denna handlingsplan är att lägga grunden för en regional 

samverkansöverenskommelse och strategisk inriktning för VAS, samt en plan för att 

forma en organisation och ett arbetssätt som motsvarar kommunernas och de 

kommunala bolagens behov av en regional samverkan inom VA-området.  

Underlag för handlingsplanen 

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt dels i slutsatserna från den externa 

utvärderingen av VAS som presenterades i rapporten Framtida strategisk inriktning 

och utvärdering av VAS och dels i den dialog som förts med VASK om behovet av att 

genom en utvidgad samverkan tillgodose kommunernas behov av stöd i VA-frågor som 

inte bara omfattar de storskaliga frågor som VAS redan arbetar med, utan även andra 

delar som kommunen ansvarar för exempelvis framtagande av vattenplaner, 

dagvattenfrågor och enskilda avlopp.   

VAS historik 

Parallellt med arbetet att ta fram ett miljöhandlingsprogram för Stockholms län1 hölls 

under 2003 och början av 2004 ett antal möten mellan kommunala VA-huvudmän, 

KSL, Regionplane- och trafikkontoret (RTK, numera Tillväxt, miljö och 

regionplanering – TMR) och Länsstyrelsen. Ett flertal områden där kommunerna 

skulle kunna samverka identifierades.  

1 Miljöhandlingsprogram för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, KSL, RTK, juni 2005  

  

I Miljöhandlingsprogrammet uttrycktes ett behov av att skapa regionala nätverk för 

enskilt VA, ett nätverk för dagvattenfrågor samt att inom VAS-rådets ram utveckla 

samverkan mellan kommuner och deras organisationer för regionala storskaliga 

vatten- och avloppsförsörjningsfrågor. I Miljöhandlingsprogrammet angavs även att 

VAS-rådet ska vara huvudansvarigt för att utarbeta planer för länets reservvatten- 

och vattenförsörjning.  
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KSLs dåvarande Samhällsbyggnadsberedning beslutade i juni 2004 att bilda ett VAS-

råd som ett regionalt gemensamt forum för samverkan kring regionala vatten- och 

avloppsfrågor. En interimistisk kommitté tog fram ett förslag gällande organisation, 

ekonomi och verksamhetsinriktning. Detta förankrades sedan på VAS-rådets första 

möte 9 februari 2005 och fastställdes därefter av KSLs Samhällsbyggnadsberedning 16 

mars 2005.  

  

De två övriga nätverken rörande enskilt VA och dagvatten som bildades har lagts ned, 

främst på grund av resursbrist. Sedan dess har ett nytt dagvattennätverk bildats och 

som administreras genom Täby kommun. 

  

Det har betonats att ett viktigt motiv för att bilda VAS var att skapa skalfördelar i 

kunskapsutvecklingsarbetet. VAS skulle bli ett forum för att identifiera behov och att 

samfinansiera utredningar och analyser till nytta både för medlemmarna i kommittén 

och för kommuner och myndigheter i länet.  

VAS verksamhet idag 

VAS-rådet är en öppen sammanslutning. Årsmöte genomförs varje år i februari. 

Målgruppen för årsmötet är politiker och tjänstemän med ansvar inom 

samhällsbyggnadsområdet. Vid årsmötena presenteras utredningar och rapporter som 

framställts året innan och en verksamhetsplan för nästkommande år antas.   

  

VASK har en sammansättning med representanter från KSL, TMR, Länsstyrelsen samt 

länets kommunala VA-ansvariga organisationer. Vissa kommuner representeras via de 

kommunala bolag etc där ansvaret för de strategiska VA-utvecklingsfrågorna har lagts. 

Dessa har en representant per organisation som de själva utser. För övriga kommuner, 

det vill säga de som driver dessa frågor i den ordinarie förvaltningen, sker 

representationen via 2-4 kommunrepresentanter. Dessa väljs av VAS-rådet för en 

period om 2 år. TMR och Länsstyrelsen har vardera en adjungerad representant.   

  

Kommuner/organisationer som varit företrädda i VASK under 2011 är:  

  

Organisationer:  

Käppalaförbundet, Norrvatten, Roslagsvatten, Stockholm Vatten, SYVAB, Telge Nät 

AB, KSL  

Kommuner:  

Haninge kommun, Norrtälje kommun. Österåkers kommun, Värmdö kommun  

Adjungerade:  

Länsstyrelsen i Stockholms län och TMR  

 

Verksamhet  

VAS-rådet i Stockholms län beskrivs på dess egen hemsida (www.vasradet.se) som 

”Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och 

avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstemän för utbyte av kunskap och 

erfarenheter i VA- frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att 

skapa samsyn kring olika strategiska frågor. Arbetet kan tex innebära att klargöra  

http://www.vasradet.se/
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förutsättningar för gemensamma VA-investeringar i regionen eller via utredningar 

tydliggöra möjligheter och hinder eller att genomföra samlade 

informationsinsatser.”  

  

Sedan starten 2005 har den storskaliga infrastrukturen utgjort VAS-rådets viktigaste 

uppgift. Den röda tråden i verksamheten har varit:  

  

 Teknikutvärdering  

 Säker vattenförsörjning/reservvatten  

 Recipientfaktorer  

 Ekonomi och investeringsbehov  

 Samband mellan vatten- och avloppsförsörjning 

 Mälaren och Östersjön  

 Klimatfrågan, som har fått ett tydligare fokus i VAS arbeten under 2010  

 

  

Rapporter, lägesrapporter och beslutsunderlag  

Kärnan i verksamheten har utgjorts av framställning av kunskapsunderlag som 

publicerats i rapporter och beslutsunderlag. Sedan 2005 har i kronologisk ordning 

följande rapporter publicerats (rapportnummer):  

  

 Avloppsvattenrening i Stockholms län år 2030  

 Finansiering av regionala VA-investeringar - tillsammans eller var för sig  

 Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län  

 Dagvattenpåverkan i östra Mälaren  

 Slamhantering i framtiden - Avfallsrötning vid VA-verken i Stockholms län  

 Dricksvattenförekomster i Stockholms län  

 Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen  

 Mälarens värde 40 000 000 000 

 Rutiner för nödvattendistribution  

 Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning   

 

VAS-rådet har även publicerat ett PM, Konsekvenser för reningsverken i 

Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav 2011 (VAS PM) med 

bilagorna ”Konsekvenser utsläppta mängder” samt ”Undersökningar i Stockholms 

skärgård 2009”.  
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Verksamhetsplanering  

VAS-kommittén (VASK) tar årligen fram förslag till verksamhetsplan med 

projektbeskrivningar för beslut av VAS-rådet. För varje beslutat projekt tar VASK fram 

en projektplan och har i de flesta fall även rollen som styrgrupp för projekten.  

  

VAS organisation och resurser  

VAS-rådets beslut och verksamhetsprogrammets genomförande verkställs av VASK 

som mellan rådets årsmöten ansvarar för att arbetet löper och tillsätter arbetsgrupper 

för genomförande av projekten och uppdragen.   

  

KSL har svarat för VAS-rådets och VASK:s sekretariatsfunktion. Till och med 2010 har 

ansvaret för åtagandena fördelats mellan representanterna i kommittén som på så sätt 

haft att anlita konsulter eller på annat sätt genomföra de beslutade studierna. Från och 

med 2011 har arbetet strukturerats med en projektstyrningsmodell.  

  

Den ordinarie årsbudgeten har sedan start varit 300 000 kronor. De ekonomiska 

medlen används i huvudsak för att finansiera olika studier, tryckning av skrifter och 

informationsinsatser bl a i samband med VAS-rådets årsmöten. Utöver detta har 

organisationerna som är representerade i VASK skjutit till egen tid. Det förekommer 

även att olika projekt delfinansieras utanför den ordinarie budgeten t ex genom bidrag 

från Länsstyrelsen.  

  

Finansieringen baseras på en fördelningsnyckel enligt vilken alla kommuner ska vara 

med och dela på kostnaderna, direkt eller indirekt. Den indirekta finansieringen sker 

genom de berörda vattenorganisationerna. Det är sex kommuner som betalar ”direkt”. 

Beloppen för dessa kommuner varierar mellan 600 och 8 000 kronor. 

Vattenorganisationerna, dvs Stockholm Vatten, Roslagsvatten, Norrvatten, Telge, 

Käppalaförbundet och SYVAB betalar vardera under 2011 mellan 12 000 och 170 000 

kronor per organisation.  

Sammanfattning av utvärderingen 

Slutsatsen av genomgången av verksamheten är att VAS-rådet har fungerat bra och 

fyllt den funktion som avsågs när verksamheten startade. Huvudfunktionen är att vara 

ett forum för regionens storskaliga frågor och bedriva ett gemensamt 

kunskapsutvecklingsarbete. VAS har även fyllt funktionen att vara en mötesplats för 

politiker och professionella inom området. Av intervjuerna som lagts till grund för 

rapporten har framgått att verksamheten nått ett gott resultat i relation till målen och 

till tilldelade resurser. VAS har i huvudsak uppnått syftet att öka kunskaperna i de VA-

frågor som samarbetet har omfattat. Det gäller framförallt bland de deltagande 

aktörerna, men även i viss mån utanför den krets som är representerad i VASK. De 

rapporter som produceras anses beröra angelägna ämnen och hålla god kvalitet.  

Länsstyrelsen, som har ett övergripande myndighetsansvar för det regionala arbetet 

inom vatten- och miljöområdet, lyfter fram att VAS-rådet spelar en viktig roll som 

kanal. Det har även pekats på att VAS-rådets arbete har legat till grund för 

regionutvecklingsprogrammet RUFS 2010. Däremot är det mindre tydligt om VAS-

rådets arbete har haft ett genomslag i den kommunala planeringen, t ex inom  
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översiktsplaneringen. Om så är fallet eller inte uppges hänga samman med hur nära 

engagerad kommunen varit i VAS-arbetet.  

Kritik som framkommit är att VAS-rådet inte i tillräcklig utsträckning verkat för att 

föra ut resultatet av det egna arbetet. Processen kring VAS-rådets verksamhetsplan 

och verksamhetsberättelse är inte tydlig. Det kommuniceras inte tydligt vilka som är 

huvudmän för verksamheten. Det är osäkert i vilken mån kommunerna i länet bereder 

och tar ställning till VASK:s förslag till verksamhetsplan.    

Bland de som intervjuats är synpunkten i allmänhet att de viktigaste intressenterna är 

företrädda i verksamheten. Många efterlyser dock en ökad medverkan från enskilda 

kommuner. Det har även nämnts att aktörer såsom Svealands kustvattenvårdsförbund 

eventuellt kunde associeras, liksom aktörer från övriga län i Mälardalen.   

Det råder konsensus om att VAS-rådet får mycket uträttat för den blygsamma 

budgeten och den i tid begränsade sekretariatsfunktionen. Ett skäl till denna 

effektivitet är att de enskilda medlemmarna i VASK har ett stort engagemang. 

Verksamheten har under tidigare år i hög grad baserats på individuella åtaganden. Det 

uppges hända att saker har fallit mellan stolarna. Sedan 2011 har en ny 

projektstyrningsmodell införts, varför sådana problem inte längre torde uppstå. Det 

råder även konsensus om att nuvarande resurser inte tillåter en uppväxling av 

verksamheten.  

Det har i utvärderingen framgått att förväntningarna på det regionala samarbetet i 

VA-frågorna har vuxit. Det finns en tendens uppger många av de intervjuade, att VAS-

rådet uppfattas som ”regionens naturliga arena i VA-frågor” och att VAS förutom att 

vara en mötesplats mer aktivt ska driva strategiska VA-frågor och verka för 

implementering av slutsatser som kommer fram i de rapporter och underlag som VAS 

tagit fram.   

En slutsats i rapporten är att det saknas en tydlig helhetsbild för att bedöma vilka 

åtgärder som erfordras och när dessa behöver sättas in. Ett avstånd mellan politik och 

expertis har konstaterats.   

  

I rapporten dras slutsatsen att beredskapen att samlas till gemensamma beslut 

sannolikt behöver stärkas. Resultatet tyder på att det regionala samarbetet i VA-

frågorna behöver utvecklas. I samarbetet är det bl a viktigt att ge utrymme för de 

mindre kommunernas behov.   

  

Av de intervjuer som genomförts i studien framgår bland annat att läget för länets VA-

försörjning är relativt gott på några års sikt men att de största framtida utmaningarna 

mot regionens VA-försörjning utgörs av befolkningsökningen och 

klimatförändringarna.   

  

Bedömningen är att ett flertal frågor inom VA-området behöver få en lösning. 

Förutom att bidra med övergripande underlag till beslutsfattare angående de här 

redovisade regionala ställningstagandena kan VAS bidra med analyser och 

bedömningar när det gäller exempelvis behov av förebyggande underhåll av de 

existerande avloppsnäten, kapacitetssäkring i dagvattensystemen och hot i form av 

förorenande utsläpp exempelvis läkemedelsrester.  
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En särskild problematik som tas upp av många intervjuade är att det råder brist på 

VA-tekniker och ingenjörer vilket skapar oro för fortsatt rekrytering. Det bedöms vara 

en sårbarhetsfaktor att kompetensen i många kommuner finns samlade på få personer 

som närmar sig pensionsåldern.   

Strategisk inriktning för VAS 

Behovet av en regional samverkan inom vatten- och avloppsområdet har ökat under 

senare år. Stockholmsregionens befolkningstillväxt och klimatförändringarna ger 

växande utmaningar för vatten- och avloppsförsörjningen. Samtidigt har kraven på 

hantering av vatten- och avloppsfrågor skärpts under de senaste åren på alla 

myndighetsnivåer bl a genom EU:s Vattendirektiv och genom östersjöländernas 

överenskommelse om Baltic Sea Action Plan.   

  

Vattenkvaliteten bedöms för närvarande vara god, men både i ett kort som i ett längre 

perspektiv finns risker för försämrad vattenkvalitet och därför behövs strategier för 

skydd av recipienter och dricksvattentäkter såsom Mälaren, liksom för 

reservvattentäkter. Ett exempel på risk är den ökande mängden läkemedelsrester som 

når recipienten och på så sätt hotar både vattenlevande organismer och 

dricksvattenförsörjningen. De nationella och internationella regelverken ställer genom 

bla Vattendirektivet ett flertal krav som kommunerna behöver hantera både lokalt och 

regionalt.  

  

Med utgångspunkt i att kommunernas ansvar inom vatten- och avloppsområdet 

spänner över ett bredare område än vad dagens VAS är inriktat på samt att den 

genomförda utvärderingen lyfter fram ett kommunalt behov av en regional samverkan 

som hanterar frågor såsom kommunala vattenplaner, dagvatten, enskilda avlopp etc. 

föreslås att VAS utvidgas att även omfatta detta.   

  

En utvidgning av VAS verksamhet och en förstärkning av VAS totala budget samt en 

tydligare koppling mellan VAS verksamhet och enskilda kommuners verksamhet inom 

VA-området ökar kommunernas förutsättningar att genom en strategisk samverkan 

bidra till att säkerställa en robust avloppsförsörjning och ett dricksvatten av högsta 

kvalitet.   

  

En bredare verksamhetsram kan exempelvis möjliggöra ett samverkansarbete inom 

frågor som exempelvis dagvatten och enskilda avlopp. VAS skulle även kunna bidra 

mer aktivt i kommunernas risk- och sårbarhetsarbete när det gäller att förebygga och 

hantera vattenkriser.   

  

VAS skulle med utökade resurser kunna bidra till en mer effektiv kommunal 

vattenplanering och samverkan kring olika behov av stödfunktioner som kommunerna 

behöver för att uppfylla åtaganden och skyldigheter inom ramen för Vattendirektivet 

och annan lagstiftning, samt mer aktivt delta i en bredare samverkan med kommuner 

och andra aktörer utanför länet i frågor rörande Mälaren och Östersjön. 
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Länsstyrelsen och TMR har idag en adjungerande representation i VAS. Samtidigt har 

TMR under 2012 fått i uppdrag att ta fram en vattenstrategi för länet och ett liknande 

arbete pågår på Länsstyrelsen. Det finns därför anledning att se över hur de regionala 

parterna inom VA-området kan samverka för att ta fram gemensamma strategier. Det 

kan behövas en tydligare nod för det regionala VA-arbetet där de regionala parterna 

aktivt medverkar med sina respektive kompetenser. VAS som är ett inarbetat och 

erkänt forum skulle kunna fungera som en sådan nod.  

  

Mälaren beskrivs samstämmigt som den mest centrala frågan och har påverkan på det 

stora flertalet av alla som bor i regionen. Det har framgått i studien att samarbete för 

att skydda kvaliteten av Mälarens vatten upplevs som tungrott och långsamt. Därför 

bör det vara en av VAS huvuduppgifter att bidra, såsom regional aktör, i det 

strategiska vattenskyddsarbetet kring Mälaren. En liknande huvuduppgift bör gälla 

skärgården som recipient.  

  

I utvärderingen framkom att det finns ett upplevt avstånd mellan politik och expertis. 

Detta avstånd skulle VAS tydligare kunna verka för att överbrygga. Exempelvis genom 

att det ges ett större ansvar att kommunicera resultatet av rapporter etc. I 

utvärderingen framgår att många kommuner organiserats så att VA-frågorna sällan 

kommer upp för politisk behandling. VAS bör även verka för ett ökat deltagande från 

politiken och plansidan i kommunerna liksom generellt från det civila samhället utgör 

en grundförutsättning för att kunna stärka beredskapen.  

  

VAS har under åren gett ut ett antal rapporter som behandlar kommunernas sårbarhet 

när det gäller exempelvis störningar i dricksvattenförsörjningen och påtalat behovet av 

att säkra reservvattentäkter och vikten av att kommunerna har en fungerande 

nödvattendistribution vid störningar i dricksvattenförsörjningen. Klimatförändringar 

och ett ökat sabotagehot är två anledningar till att VAS även fortsättningsvis deltar 

aktivt i det förebyggande arbetet.   

  

En nyckelfråga är regionens beredskap att proaktivt hantera de utmaningar som 

uppmärksammats. En slutsats av utvärderingen är att beredskapen att samlas till 

gemensamma strategiska beslut i regionen behöver stärkas.   
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Handlingsplan för VAS 

Denna handlingsplan är framtagen på uppdrag av KSLs miljö- och 

samhällsutvecklingsberedning och VAS-rådet. Underlaget till handlingsplanen utgörs 

av resultatet som beskrevs i rapporten: Framtida strategisk inriktning och 

utvärdering av VAS och det förarbete som genomförts av VASK under 2012. 

Handlingsplanen ska fastställas av KSLs miljö- och samhällsutvecklingsberedning i 

november 2012 och presenteras i samband med VAS-rådet 2013. Målsättningen med 

en samverkansöverenskommelse ska vara att förutom att, ge VAS i uppgift att arbeta 

utifrån ett bredare perspektiv när det gäller det kommunala ansvaret och 

erfarenhetsutbyte inom VA-området, också skapa förutsättningar för en tyngre 

kommunal medverkan med en tydligare politisk dimension samt att det i VAS uppdrag 

ingår att beskriva olika former av regionala strategiska ställningstaganden som 

kopplas till den lokala och regionala planeringen inom VA-området. 

 

Genomförandet av handlingsplanen baseras på följande antaganden: 

 

 Den regionala VA-samverkan utvidgas med syfte att tillgodose kommunernas 

behov av stöd i VA-frågor som inte bara omfattar de storskaliga frågor som 

VAS redan arbetar med, utan även andra delar som kommunen ansvarar för, 

exempelvis framtagande av vattenplaner, dagvattenfrågor och enskilda 

avlopp. VAS ska även vara en aktiv regional part i Mälar- och Östersjöfrågor.  

 VAS nuvarande verksamhet fortsätter i form av att ta fram rapporter med 

tillägg att dessa tydligare ska kommuniceras till utvalda målgrupper. VASKs 

roll som styrgrupp och beställare tydliggörs.   

 VAS-rådet ska bestå av kommunerna, kommunala VA-bolag och regionala 

aktörer utsedda representanter och dessa träffas i ett årsmöte som äger rum 

under hösten för att besluta om verksamhetsplan och formaliafrågor för 

kommande verksamhetsår.  

 Utöver VAS-rådets årsmöte inrättas en ny mötesform som kallas VAS-forum. 

Det är möten där kommunerna och andra aktörer i seminarieform kan träffas 

för att diskutera VA-frågor och där VAS rapporter presenteras. Ett VAS-forum 

kan hållas vid flera tillfällen under året.  

 En samverkansöverenskommelse tecknas mellan parterna som ska reglera 

verksamhetens inriktning, styrning, finansiering och ansvarsfördelning för 

VAS.  
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Förslag på ny organisation för VAS 

En utvidgad organisation med dagens VAS som bas bildas med syfte att hantera frågor 

kopplade till kommunernas totala ansvar inom vatten- och avloppsområdet. VAS 

omorganiseras som en projektorganisation där dagens VAS-kommitté (VASK) 

kompletterat med fler kommunala representanter ges en tydligare styrgruppsfunktion.   

 

Till VASK kopplas arbetsutskott för utvalda områden som VAS ska verka inom. 

Exempelvis ett arbetsutskott för Mälarfrågor, ett för frågor rörande de storskaliga 

vatten- och reningsverken samt ett för frågor rörande enskilda avlopp, dagvatten och 

recipientfrågor. Ytterligare arbetsutskott kan bildas efter beslut av VAS-rådet. 

Utskotten tilldelas olika projekt som beslutats av VAS-rådet, alla med en tydlig 

regional bäring.  

 

En projektsamordnare anlitas för att koordinera projekten och administrera VAS 

verksamhet.  

 

I VASK föreslås representanter för de storskaliga VA-verken, representanter för 4-6 

kommuner, Länsstyrelsen, TMR och KSL ingå. Som styrgrupp i en operativ 

projektorganisation ska VASK kunna fungera som beställare och som tidigare ha i 

uppgift att genomföra projekt, anlita projektledare samt avrapportera till 

huvudmannen.  

 

Huvudman för VAS är kommunerna genom KSL. VAS högsta beslutande organ 

föreslås vara VAS-rådet. Parterna beslutar i VAS-rådet varje höst om VAS verksamhet 

för det kommande året.    

Förslag på finansiering av VAS 

VAS budget föreslås öka med 900 tkr till totalt 1200 tkr. Avgiften debiteras med 

samma typ av fördelningsnyckel som idag används när det gäller de kommunala 

bolagen och en avgift per invånare för kommunerna.  

 

Enskilda kommuner, kommunala bolag och KSL föreslås bidra ekonomiskt till VAS. 

Kommunala bolag föreslås bidra enligt nuvarande fördelningsnyckel men med en 

totalsumma om 600 tkr och ett tak på 250 tkr per organisation. Kommunerna föreslås 

bidra med en summa på 500 tkr fördelad på invånarantal. KSL föreslås ge ett årligt 

bidrag med 150 tkr. Avgifterna ska täcka projektomkostnader och administration samt 

finansiering av en projektsamordnare som ska ansvara för den operativa driften av 

VAS.  

 

En diskussion bör föras med de nuvarande adjungerande parterna om deras roll i VAS 

och om de också har möjlighet att bidra ekonomiskt. TMR har under 2012 fått i 

uppdrag att ta fram en miljöstrategi för vatten och Länsstyrelsen arbetar brett med 

VA-frågor utifrån flera lagstiftningar etc.  
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Handlingsplanens genomförande 

En arbetsgrupp bildas inom VASK för att under första kvartalet 2013 ta fram en 

samverkansöverenskommelse och kommunikationsplan med denna handlingsplan 

som grund.   

 

Överenskommelsen ska förutom syfte och målsättning med en regional samverkan 

inom VA-området även beskriva verksamhetsinriktning, organisation, styrning, 

personella resurser och finansiering.   

 

Arbetsgruppens uppgift är att under andra och tredje kvartalet presentera och 

förankra samverkansöverenskommelsen med berörda parter.  

Målsättningen är att samverkansöverenskommelsen börjar gälla from den 1 januari 

2014.  

 

 

 

 

 

 

 


