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1.

Sammanfattning

VA- försörjning är idag en relativt komplicerad verksamhet. Uppgiften att förvalta och utveckla tillgångar som ligger utspridda över stora ytor och under jord blir alltmer komplex. Kravet på kompetens
och materiella resurser överstiger vad den enskilda kommunen kan uppbåda. Frågor som drift, underhåll och förnyelse av ett åldrande ledningsnät blir allt viktigare.
Ökade krav är svåra att uppfylla med lokala organisationer, och en tydlig trend är bildande av regionala organisationer i form av bolag eller kommunalförbund. Även på det nationella planet lyftes frågan
om kommunal samverkan inom VA. VA-lagsutredningens betänkande Allmänna Vattentjänster (SOU
2004:64) innehöll följande förslag: ”En ökad kommunal va-samverkan regionalt skulle gynna förutsättningarna för en utveckling mot effektivare brukningsenheter och ändamålsenligare verksamhetsområden. För att främja en sådan utveckling bör kommunerna genom undantag från lokaliseringsprincipen få möjlighet att äga och driva va-anläggningar också i andra kommuner”.
Risker och möjligheter med en regionalisering av VA-verksamheten i Stockholmsregionen har diskuterats under ett flertal år, men en närmare analys har tidigare inte genomförts. Mot denna bakgrund har
VAS-rådet gett VAS-kommittén (VASK) i uppdrag att genomföra projektet ”Ökad regionalisering och
infrastruktur – risker och möjligheter”. Syftet är att belysa vad regional VA-samverkan skulle innebära
dels för själva VA-verksamheten i Stockholmsregionen och dels för kommunernas totala VA-ansvar.
Projektet genomfördes under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp och följde en projektbeskrivning som
utformats av VASK. Under våren 2013 hölls en workshop där målgruppen i första hand var VA-chefer,
arbetsledare och planeringsingenjörer. Därefter genomfördes djupintervjuer för att ytterligare utforska
eventuella för- och nackdelar med regionalisering. Ett stort arbete lades ner för att hitta rätt fokusområden och rätt djupintervjufrågor. Följande fem fokusområden prioriterades:






Personal/organisation
Drift och Underhåll
Nödläge/Beredskap
Förnyelseplanering/genomförande
Politisk styrning

Efter workshopen och djupintervjuerna samlades resultatet in och ytterligare intervjuer gjordes med
nyckelpersoner som genomfört fusioner av VA-verksamheter inom flera kommuner. Även arbetsgruppens egna erfarenheter har vägts in tillsammans med övrigt underlag.
I projektbeskrivningen angavs att en swotanalys skulle genomföras ur betraktelsen regional samverkan. Den analys som gjordes kan inte ses som en regelrätt swotanalys då den redan från början har en
tydlig inriktning på regionalt samarbete. I analysen bedömdes de behov, möjligheter, hot och risker
med en regionalisering av VA-verksamheten som framkommit i workshop, djupintervjuer och övrigt
underlagsmaterial.
Analysen pekar på stora möjligheter inom främst ”personal/organisation” och ”förnyelseplanering/genomförande”, där en regional VA-organisation skulle ge bättre förutsättningar för kompetensförsörjning, inte minst av specialister, och utveckning av ett systematiskt arbetssätt. Inom ”drift och underhåll” och i viss mån ”nödläge/beredskap” identifierades en risk för längre avstånd och försämrad lokalkännedom. Men detta kan förknippas med ett personbundet arbetssätt som ändå är på väg att för7
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svinna i en alltmer rörlig arbetsmarknad. Då kan ett systematiskt arbetssätt snarare vara ytterligare en
fördel i den större organisationen.
Inom ”politisk styrning” uttrycks i många kommuner ett behov av ökad kunskap och ökat engagemang
hos de förtroendevalda som beslutar om VA-verksamhetens inriktning. Idag upplever många att VAfrågorna ”späds ut” med ett stort antal andra frågor och därmed inte ges tillräckligt utrymme i nämnderna. Detta medför i sin tur att de förtroendevalda får otillräckligt beslutsunderlag och riskerar att
fokusera på slumpmässigt utvalda detaljfrågor istället för strategiska frågor. Även i detta avseende ger
en regional VA-organisation bättre möjligheter.
I projektet har såväl fördelar som nackdelar med en regionaliserad VA-organisation belysts. Det är
tydligt att fördelarna med en regionaliserad VA-organisation överväger. Den måste dock genomföras
på ett sådant sätt att hinder och nackdelar tas på allvar och hanteras seriöst.
En tydlig slutsats av såväl workshop som intervjuer är att många efterlyser ett ökat samarbete mellan
kommuner inom VA-verksamheten i Stockholmsregionen. Detta samarbete kan ha olika former och
utvecklas på olika sätt. Arbetsgruppen har bedömt att ett ökat samarbete mellan kommunerna inom
vissa områden kan vara värdefullt men att det inte av sig självt leder vidare till ett mer genomgripande
och värdeskapande samarbete. En rekommendation från arbetsgruppen är att genom förstudier konkretisera och prioritera de områden där ett fördjupat samarbete ökar effektiviteten och kvalitén inom
VA-verksamheten. Att regionalisera står inte i strid med lokaliseringsprincipen i kommunallagen och
ingen kommun kan tvingas in i ett samarbete eftersom de enskilda kommunerna enligt vattentjänstlagen fattar de strategiska besluten inom VA-försörjningen.
Men för att tillvarata de potentiella samordningsvinster som framkommit i utredningen behöver några
viktiga steg tas. Det behövs en process som präglas av öppenhet, transparens och respekt för andra
organisationers situation. Hinder på vägen behöver belysas och brukarperspektivet behöver lyftas fram
som en viktig del i en hållbar utveckling av VA-försörjningen.
Här följer några viktiga steg som bör tas i den fortsatta utvecklingen av regionens VA-verksamhet:




Bedömning av hållbarhet i nuvarande VA-verksamhet
Diskussion i kommunerna
 Finns politisk acceptans?
Fördjupad studie för att konkretisera effekten av regionaliserad VA-verksamhet

Arbetsgruppen föreslår att KSL genom VAS-rådet tar initiativ till och samordnar dessa aktiviteter.
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2.

Inledning

2.1

BAKGRUND

I Stockholms län finns 26 kommuner. Närliggande kommuner har ett nära samarbete eller goda förutsättningar för samarbete med VA-organisationer i Stockholms län och kan därför räknas till regionen.
I ett nationellt perspektiv handlar det om stora kommuner med i genomsnitt 40 000 innevånare, även
med Stockholm undantaget.
Flertalet invånare bor i stadsbebyggelse, även om inslaget av skärgårdskommuner är betydande.
Regionen växer och fram till 2040 beräknas mellan 2,3 och 2,5 miljoner personer vara bosatta i länet.
En fungerande VA-försörjning med säker dricksvattenförsörjning och en miljöriktig hantering av avlopps- och dagvatten är väsentlig då många personer och stora värden drabbas om VA-försörjningen
skulle fallera.

Bild 1: Karta över VASK-kommunerna i Stockholms län, gul markering visar tätort.

Det som också är unikt för regionen är att merparten av invånarna, ca 1,7 miljoner människor, är anslutna till de stora vatten- och avloppsreningsverken. Här har centraliseringen kommit mycket långt,
vilket generellt betyder att produktionen av dricksvatten och reningen av avloppsvatten drivs storskaligt, kvaliteten är också jämn och hög. Med undantag för Stockholm, Huddinge och de kommuner som
9
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ingår i Roslagsvatten, drivs däremot infrastrukturen (ledningsnät, reservoarer, och pumpstationer) av
varje kommun i egen regi eller genom driftentreprenad.
Att på ett rättvisande sätt bedöma och jämföra kvalitet och effektivitet när det gäller drift och underhåll av denna infrastruktur i Stockholmsregionen är inte möjligt, även om det finns ett stort urval av
data i VAttentjänstbranschens StatistikSystem (VASS). I tabell 1 nedan redovisas basfakta om VAverksamheten i Stockholms län år 2012.
Tabell 1: Statistik om VA-verksamheten i Stockholms län år 2012 – basfakta
Stockholms län i siffror (ur VASS)
antal

2 000 000

Totala kostnader

1000 SEK

2 300 000

Varav personal

1000 SEK

390 000

Finansnetto

1000 SEK

300 000

Övriga kostnader

1000 SEK

1 600 000

Avskrivningar

1000 SEK

430 000

vattenledning

km

5 619

spillvattenledning (inkl. kombinerat)

km

6 383

dagvattenledning

km

4 500

Anslutna personer, ca

Tryckstegringsstationer

antal

188

Avloppspumpstationer

antal

1 301

Dagvattenpumpstationer

antal

90

Reservoarer

antal

74

Det är mycket stor skillnad mellan olika kommuner när det gäller kostnader och prestanda (läckor,
stopp, inläckage, utläckage m.m). Detta framgår tydligt av uppgifterna i tabell 2 och 3 nedan. Det finns
flera förklaringar till detta, bland annat ålder på infrastrukturen, geografiska förutsättningar, materialval och kvalitet vid anläggningsarbeten. Sist men inte minst spelar bokföringen in. Där är vi mycket
långt ifrån en standardiserad och kvalitetssäkrad praxis.
Tabell 2: Statistik om VA-verksamheten i Stockholms län år 2012 – ekonomiska nyckeltal.
Medel
Årskostnad för VA-verksamheten inkl.
kapitalkostnader

kr/såld m3

Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten
Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten

Högst

Lägst

Riksmedel

20,91

38,3

8,5

20,8

kr/levererad m3

1,72

8,8

0,4

1,9

kr/avledd m3

0,96

2,1

0,2

1,2

10
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Tabell 3: Statistik om VA-verksamheten i Stockholms län år 2012 – störningsnyckeltal
Medel
Tillskottsvatten
Läckor på huvudvattenledning
Läckor på serviser
Stopp på spillvattenförande huvudledning
Stopp på spillvattenförande serviser
Källaröversvämningar totalt

liter / person och
dygn
antal / km
ledning
antal / 1000
serviser
antal / km
ledning
antal / 1000
serviser
antal / 1000
serviser

Högst

Lägst

Riksmedel

161,67

412,3

38

240

0,08

0,2

0,01

0,07

0,31

3,4

0,14

1

0,08

0,3

0,018

0,08

0,50

5,4

0,11

2,5

0,16

1,9

0,16

0,8

Tillskottsvatten

m3/km och dygn

32,68

99,7

16,6

36

Omätt vatten (Rörnätsläckage m.m.)

%

19,53

37,6

1,6

22

Förnyelsetakt vattenledningar

%

0,32

1,7

0,04

0,58

Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar

%

0,47

2,6

0,23

0,7

Förnyelsetakt dagvattenledningar

%

0,35

2,0

0,13

0,34

VA- försörjning är idag en relativt komplicerad verksamhet. I grunden är tekniken enkel, men uppgiften att förvalta och utveckla tillgångar som ligger utspridda över stora ytor och under jord blir alltmer
komplex. Kravet på kompetens och materiella resurser överstiger vad den enskilda kommunen kan
uppbåda. Frågor som drift, underhåll och förnyelse av ett åldrande ledningsnät blir allt viktigare.
Ökade krav på såväl dricksvattenförsörjning som avloppsrening är svåra att uppfylla med lokala organisationer. En tydlig trend är bildande av regionala organisationer i form av bolag eller kommunalförbund. En annan trend är att flera kommuner handlar upp sitt arbete med drift och underhåll, även om
huvudmannaskapet oftast ligger kvar i kommunen. Detta medför i sin tur att kunskapsbasen i VAfrågor minskar bland de kommuner som valt att ansluta sig till de stora organisationerna. Även de
kommuner som valt att stå utanför får problem att behålla kompetens för att klara framtida krav.
Även på det nationella planet lyftes frågan om kommunal samverkan inom VA. VA-lagsutredningens
betänkande Allmänna Vattentjänster (SOU 2004:64) innehöll följande förslag: ”En ökad kommunal
va-samverkan regionalt skulle gynna förutsättningarna för en utveckling mot effektivare brukningsenheter och ändamålsenligare verksamhetsområden. För att främja en sådan utveckling bör kommunerna genom undantag från lokaliseringsprincipen få möjlighet att äga och driva va-anläggningar också i
andra kommuner”.
Även om stordriftsfördelarna är många, kan det också finnas nackdelar. Exempelvis finns en risk att
lokal påverkan förloras och den politiska styrningen får stå tillbaka för centraliserade övergripande
prioriteringar av teknisk och ekonomisk natur. Risker och möjligheter med en regionalisering av VAverksamheten i Stockholmsregionen har diskuterats under ett flertal år, men en närmare analys har
tidigare inte genomförts.
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2.2

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Mot denna bakgrund har VAS-rådet gett VAS-kommittén (VASK) i uppdrag att genomföra projektet
”Ökad regionalisering och infrastruktur – Risker och möjligheter”. Syftet är att identifiera förutsättningar och områden där en regional samverkan (mellan en eller flera kommuner) inom ”infrastruktur”
(eller i breda termer den VA-verksamhet som sker mellan vattenverk och reningsverk) kan vara gynnsam.
VASK ser ett behov av att belysa vad regional VA-samverkan skulle innebära dels för själva VAverksamheten i Stockholmsregionen och dels för kommunernas totala VA-ansvar.
Ur VAS-rådets verksamhetsplan 2012:
Syftet med projektet är att belysa bland annat:


Vilka för- och nackdelar finns med lokalt driftade ledningsnät jämfört med centraliserad
drift?



Hur stora respektive små driftområden bör vara för att uppnå optimal effekt?



Hur skapas förutsättningar för att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal?



Hur skapas former för samarbete utan att det lokala perspektivet går förlorat?



Vilka är riskerna respektive fördelarna med regional samverkan när det gäller VA-industrin
i regionen?

Resultatet av projektet ska kunna identifiera de värden ett samarbete över kommungränserna kan
skapa, värden som kan vara både mätbara och icke mätbara utifrån ekonomiska termer. Resultatet ska
även kunna utgöra en del av beslutsunderlag i kommunernas infrastrukturplanering samt ligga till
grund vid beslut om samverkansformer och kompetensförsörjningsfrågor.

2.3

MATERIAL OCH AVGRÄNSNING

Projektet begränsas till den verksamhet som är direkt kopplad till kommunens och VA-huvudmannens
ansvar enligt vattentjänstlagen. I detta ingår förvaltning och utveckling av det allmänna ledningsnätet
för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten, även med hänsyn till klimat- och tillväxtfrågor. Vilka
lösningar som väljs för anslutning till de stora vatten- och avloppsreningsverken ingår däremot inte i
projektet. Inte heller stora biogassatsningar, renhållning, trafik m.m. Olika samarbetsformer, t.ex.
kommunalförbund, bolagisering m.m. ska inte utredas. Fokus ska istället ligga på omfattning och former för ett framtida samarbete.

2.4

DISPOSITION

I rapporten beskrivs först hur projektet genomförts (kapitel 3) och vilket underlag som använts (kapitel 4). Mer detaljerat underlag återfinns i bilagor. Därefter beskrivs i kapitel 5 det resultat som framkommit under projektets gång i form av intervjusvar och sammanställningar av diskussioner. Även
detta återfinns mer detaljerat i bilagor.
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Kapitel 6 innehåller de analyser av underlagsmaterialet som arbetsgruppen gjort. Det är uppdelat efter
de fem fokusområden som valts samt ett kompletterande avsnitt om hållbarhetsindex. Därefter följer i
kapitel 7 en diskussion utifrån de fem frågorna under ”Syfte och frågeställning” (avsnitt 2.2 ovan).
Rapporten avslutas med arbetsgruppens slutsatser och konkreta förslag till fortsatt arbete (kapitel 8).
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3.

Genomförande

3.1

ARBETSGRUPP

Projektet inleddes under våren 2012. En beställare, en projektledare och en arbetsgrupp utsågs. Arbetsgruppens storlek har varierat mellan fem och sju personer inklusive beställare och projektledare.
Under projektets slutskede har gruppen tagit hjälp av en konsult för att sammanställa slutrapporten.
Gruppen har träffats ca 15 gånger.
Här nedan redovisas gruppens sammansättning då projektet slutfördes. En kort presentation av arbetsgruppens medlemmar återfinns i bilaga 1.

Arbetsgrupp:

Projektbeställare
Lars Lindblom
Stockholm Vatten AB

Projektmedlem
Mikael Nielsen
Käppalaförbundet

Projektledare
Susanne Lindhe
Telge Nät AB

Konsult
Krister Törneke
Tyrens

Projektmedlem
Bertil Johansson
Norrvatten

Projektmedlem
Ronny Jarnestedt
Haninge kommun

Projektmedlem
Anna Falk
Solna Vatten AB

Projektmedlem
Håkan Söderberg
Täby kommun

Utifrån VAS-rådets verksamhetsplan och uppdrag utkristalliserades milstolpar, delmål, frågeställningar och fokusområden för projektet, med utgångspunkt från en växande region och ett förändrat
klimat.
Som underlag för projektet studerades tidigare utredningar och VASS-statistik. Frågor som diskuterades fortlöpande: Vad bör en regions kritiska massa vara? Vilken ambitionsnivå skulle vara den effektivaste? Vilken är den svagaste länken? Hur påverkas ansvaret av att vatten rinner över kommungränserna?
Till en början var fokus för projektet att utreda om det var möjligt att exempelvis spara 10 % av utgifter
med bibehållen servicegrad (summan av drift- och investeringsutgifter) men det visade sig vara svårt
att jämföra VASS-siffror och ekonomi. Projektet har istället fokuserat på mervärden, miljö och kundnytta som ger ett samlat värde. En annan viktig del i projektet har varit kompetensförsörjning inom
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VA-branschen och hur kommunerna kan säkerställa att man lever upp till det bredare kommunala VAansvaret.

3.2

WORKSHOP

Den 19 mars 2013 hölls en konferens och workshop med sammanlagt 35 deltagare från bland annat 18
av länets 26 kommuner och 6 regionala organisationer. På konferensen medverkade förutom arbetsgruppens medlemmar bland annat representanter för några större regionala VA-organisationer. Program och deltagarlista återfinns i bilaga 2. En del av dagen användes för att berätta om nuet, både vad
gäller enklare samarbeten och hela fusioner i Sverige och internationellt, men huvudfokus var att
samla in erfarenheter och tankar från inbjudna. Workshopen genomfördes i fem grupper, indelningen
gjordes utifrån yrkesroll och kommun. Grupperna bestod av ca 8 personer, däribland VA-chefer, VAingenjörer och arbetsledare. En person från projektets arbetsgrupp ledde grupparbetet och gjorde
anteckningar för att säkerställa material för fortsatt arbete. Gruppens uppgift var att identifiera föroch nackdelar med ökat regionalt samarbete utifrån sju fokusområden, som tagits fram av arbetsgruppen, se bilaga 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drift och Underhåll
Nödläge/ Beredskap
Specialutrustning
Förnyelseplanering/genomförande
GIS
Upphandling
Personal

Den generella frågeställningen inom vart och ett av dessa fokusområden var: ”På vilket sätt kan regional samverkan bidra till robusta ledningsnät och effektiva arbetsformer?”.
Grupperna blev ombedda att först enskilt prioritera de tre viktigaste fokusområdena, därefter i gruppen ta fram de områden som flest prioriterat, se tabell 4 i kapitlet ”Resultat” (avsnitt 5.1 nedan). De sju
givna fokusområdena hade vid workshopen en mängd underrubriker, se bilaga 3.

3.3

DJUPINTERVJUER

VA-chef, VA-ingenjörer och arbetsledare i ett antal kommuner och VA-organisationer inom Stockholms län har intervjuats om förutsättningar för ökat regionalt samarbete inom VA-verksamheten.
Möjlighet att anmäla sig till djupintervju gavs bland annat i samband med workshopen, men för att
skapa ett bredare underlag bjöds ytterligare personer in. De intervjuade organisationerna är:




Kommunerna Danderyd, Ekerö, Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Tyresö och
Täby
De kommunala bolagen Sollentuna Energi AB och Telge Nät AB
Det regionala VA-bolaget Roslagsvatten AB

Intervjuerna genomfördes av arbetsgruppens olika medlemmar. En metodik för detta togs fram, och
även underfrågor togs fram för att intervjuarna skulle ställa samma typ av följdfrågor. Trots detta finns
vissa variationer i frågorna och hur de har ställts. Frågorna var uppdelade i allmänna frågor om organisationen samt fokusområdena personal/organisation, nödläge/beredskap, drift/underhåll, förnyelseplanering/genomförande och politisk styrning. Ett flertal av frågorna har formulerats med utgångspunkt i Svenskt Vattens nya verktyg ”hållbarhetsindex”. En sammanställning av intervjufrågorna
återfinns i bilaga 4.
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Djupintervjufrågorna utgick ifrån de fyra fokusområden som prioriterades högst av grupperna i
workshopen. Frågorna var blandade öppna och stängda och formulerades så att de skulle kunna bidra
till den tänkta SWOT-analysen.
Frågorna skickades ut i förväg för att effektivisera så mycket som möjligt. Frågorna skulle täcka in
befintliga samarbeten, en typ av nulägesanalys inkl. organisation (blandat med gata/park/återvinning
eller på annat sätt), vilka möjligheter till regionalisering som finns och önskat läge. Fokusområdena
utgjorde givetvis bakgrund till hur frågorna formulerades.

3.4

ANALYS

Resultatet av workshop och djupintervjuer har analyserats inom alla fokusområden där det funnits
underlag. Ursprungligen planerades en så kallad SWOT-analys som bygger på att värdera styrkor
(Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Frågeställningarna och det sätt frågorna besvarades ger dock inte underlag för en SWOT-analys i strikt mening. Medan en SWOT-analys tar sin utgångspunkt i den nuvarande organisationen och dess förutsättningar,
ligger i detta fall fokus redan från början på ökat regionalt samarbete. Analysen har därför gjorts utifrån begreppen:





Behov som inte tillgodoses tillräckligt väl inom varje kommun
Möjligheter att tillgodose behoven genom ökat regionalt samarbete
Hinder för att uppnå regionalt VA-samarbete
Hot och risker som kan förknippas med en regionalisering
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4.

Underlag

4.1

VA-FÖRSÖRJNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

4.1.1. En överblick
I länets 26 kommuner är VA-verksamheten organiserad på olika sätt. I merparten ingår VAverksamheten i den kommunala förvaltningen. Det finns dock andra lösningar. Roslagsvatten är ett
regionalt bolag som ansvarar för VA-verksamheten i fyra kommuner, varav tre i Stockholms län.
Stockholm Vatten är huvudman för VA-verksamheten i Stockholm och Huddinge. I Sollentuna och
Södertälje ligger ansvaret för VA-verksamheten i s.k. multi-utility-bolag som också ansvarar för andra
funktioner såsom eldistribution, fjärrvärme och bredband. I flera kommuner har VA-huvudmannen
handlat upp entreprenörer för drift och underhåll av VA-systemet, helt eller delvis. I Solna har t.ex.
Stockholm Vatten för närvarande uppdrag som driftentreprenör.
Vattenproduktion och avloppsrening är delvis samordnat genom kommunalförbund och gemensamma
bolag. Dessa samarbetsformer är mer utvecklade i den norra delen av länet än i den södra. Även
Stockholm Vatten levererar dricksvatten till och tar emot avloppsvatten från flera av kommunerna,
främst i den södra delen av länet.
Utanför Stockholms län levererar Norrvatten dricksvatten till Knivsta kommun och Stockholm Vatten
till Strängnäs kommun.
Under 2012 och 2013 har Ekerö kommun utrett sin framtida VA-organisation och en anslutning till
Roslagsvatten har föreslagits. När denna rapport skrivs finns pågående beslutsprocesser om detta både
i Ekerö och i Roslagsvattens nuvarande ägarkommuner. Se vidare avsnitt 4.1.7 nedan.
En sammanställning av hur VA-verksamheten är organiserad i länets 26 kommuner samt i Strängnäs
och Knivsta återfinns i tabellen (bilaga 5) För varje kommun redovisas:
 antal invånare
 antal anslutna personer till vatten och/eller avlopp
 organisation som svarar för merparten av kommunens vattenproduktion respektive avloppsrening
 VA-huvudman
 eventuell regional organisation där VA-huvudmannen ingår
 drift och underhåll huvudsakligen i egen regi eller genom entreprenad

4.1.2. Stockholm Vatten
Stockholm Vatten AB är ett kommunalägt aktiebolag där Stockholms stad äger 98 % av aktierna och
Huddinge Kommun 2 %.
Stockholm Vatten AB äger och driver som huvudman de allmänna anläggningarna för vatten och avlopp i Stockholm och Huddinge. Verksamhetsområdet är gemensamt och taxan densamma för de båda
kommunerna. Huddinge kommun kan utöva sitt inflytande i verksamheten genom representation i
Stockholm Vattens styrelse.
Stockholm Vatten säljer även dricksvatten till 10 andra kommuner och tar emot och renar avloppsvatten från 6 (utöver Stockholm och Huddinge) samt har driftentreprenaden för Solna Vattens ledningsnät. Drygt 1,1 miljoner personer i Stockholmsregionen försörjs med vatten- och avloppstjänster.
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4.1.3. Syvab
Syvab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm
Vatten VA AB och Telge AB i Södertälje. Syvab ansvarar avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket
samt för de tunnlar som leder avloppsvattnet till verket och ett par pumpstationer i tunnelsystemet.
De kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket är Botkyrka, Salem, Nykvarn, huvuddelen av
Södertälje, delar av Huddinge och sydvästra Stockholm ca 280 000 personer är anslutna till Himmerfjärdsverket.

4.1.4. Norrvatten
Norrvatten är ett kommunalförbund. Förbundets organisation är utformad på samma sätt som i en
kommun. Norrvatten ägs av 14 kommuner i norra delen av Stockholms län.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige som bland annat utser förbundets styrelse. Styrelsen består av politiker från delägarkommunerna, antalet medlemmar i styrelsen är idag 20
personer. Det är styrelsen som utser VD, som tillsammans med övrig personal ansvarar för verksamheten inom förbundet.
Förbundets verksamhet styrs av en förbundsordning. Den reglerar förhållandet mellan förbundet och
ägarna, det vill säga de fjorton medlemskommunerna.
Norrvatten producerar och levererar dricksvatten till medlemskommunerna (leverans till Norrtälje
kommer att ske från och med mitten på 2015) och försörjer idag ca 550 000 invånare med dricksvatten. Produktionen av dricksvatten uppgår till ~ 44Mm3/år. Antalet anställda är 50 och omsättningen
uppgår till 150 Mkr (siffrorna avser 2013).

4.1.5. Käppalaförbundet
Käppalaförbundet är ett kommunalförbund. Förbundets organisation är utformad på samma sätt som
i en kommun.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige som bland annat utser förbundets styrelse. Styrelsen består av en politiker från varje medlemskommun. Det är styrelsen som utser VD, som
tillsammans med övrig personal sköter den operativa driften av Käppalaverket och tillhörande tunnelsystem i hela upptagningsområdet.
Förbundets verksamhet styrs av en förbundsordning. Den reglerar förhållandet mellan förbundet och
ägarna, det vill säga de elva medlemskommunerna.
Produktion består av 29 personer av totalt ca 50 personer. Inom produktion så är El och instrument
outsourcad till ABB (4 personer), avdelningen verksamhetsstöd delar man flera befattningar med
Norrvatten som arbetar med personal, ekonomi och IT/telefoni. Även informationssidan delar man
personal. Framöver tittar man på möjligheten att samarbeta inom laboratorieverksamheten samt el
och automation.

4.1.6. Roslagsvatten
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-och avfallsbolag som äger och driver VA-anläggningarna i
Österåker, Vaxholm, Knivsta och Vallentuna samt avfallsverksamhet i Österåker och Vaxholm. Ro18
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slagsvatten sköter dessutom kundtjänst och debitering för VA-verksamheten i Täby och Danderyds
kommun.
Huvudkontoret finns i Åkersberga, 3 mil nordost om Stockholm. Inom det geografiska arbetsområdet
utförs tjänster för cirka 200 000 brukare med ansvar för 128 mil ledning, 20 reningsverk, 148 pumpstationer och 3 mindre vattenverk, all insamling av avfall och slam samt två återvinningscentraler.
Årsomsättningen är ca 240 MSEK och antalet anställda är 88.
Cirka två tredjedelar av företagets verksamhet och personal har sin aktivitet helt inom drift och underhåll av reningsverk, VA-ledningsnät och pumpstationer, funktionskontroll och driftövervakning, jourverksamhet, va-projektering, kunduppföljning, utveckling och drift av digitala kartverk etc.
Övriga utgör företagsledning, administration samt ekonomi och kundtjänstfunktion för Danderyd,
Täby, Österåker, Knivsta, Vallentuna och Vaxholm.

4.1.7. Ekerö – utredning om regional VA-samverkan
Ekerö kommun har under 2012 och 2013 genomfört två av tre steg i en verksamhetsöversyn. Tidsperspektivet var fram till år 2030. Första steget omfattade vilket verksamhetsalternativ som bäst skulle
möta de kommande kraven från myndigheter och kunder inom VA-försörjningen på Ekerö samt möjlighet att behålla kompetensen inom verksamheten. Andra steget var att ta fram en konkret lösning.
Det tredje steget är att belysa avtalsfrågan samt en fördjupad konsekvensanalys för samgående med
Roslagsvatten.
I första steget var de fyra verksamhetsalternativen som bedömdes egen regi, driftentreprenad, samgående med annan kommunorganisation samt uppstart av ny organisation.
Utredningen föreslog att Ekerö skulle fatta ett inriktningsbeslut om att gå vidare med att gå samman
med en annan kommunorganisation. De argument som framhölls var att den allmänna VA- anläggningen skulle kunna säkerställa långsiktig leverans av VA-tjänster, att det skulle förbättra kompetens
försörjningen samt dra nytta av kostnadseffektiviteten inom storskalighet.
I det andra steget identifierades två kandidater, Stockholm Vatten och Roslagsvatten. Det långsiktiga
målet och förutsättningarna för att Ekerö kommun skulle gå samman med någon av kandidaterna var
att ”säkerställa förmågan att långsiktigt och på ett säkert sätt kunna leverera VA-tjänster i Ekerö
kommun” och att ”Ekerö kommun ska kunna styra och påverka den nya organisationen strategiskt och
långsiktigt samt operativt”.
Båda kandidaterna kunde ge Ekerö kommun en ökad trygghet vad gäller kontinuitet och kvalitet i
driftverksamheten samt erbjuda kompetens där Ekerö kommun hade kompetensluckor. Kandidaternas organisationsmodeller skiljde sig åt inom främst två områden – kompetensförsörjning och kommunens möjlighet till strategisk styrning och kontroll.
Organisationsmodellen som Roslagsvatten erbjöd gav störst möjlighet att lösa kompetensförsörjningen inom Ekerös kommun, den hade även en beprövad modell för styrning och kontroll av VAverksamheten samt stor vana av att jobba med liknande kommuner. Ekerö kommun rekommenderades därför att gå vidare med Roslagsvatten. I tredje och avslutande steget i processen behandlas avtal,
ekonomiska konsekvenser, ägande, konsekvensanalys och genomförandeplan för samgående med
Roslagsvatten. Planerat övergångsdatum är 2014-05-01.
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4.2

EXEMPEL PÅ REGIONAL SAMVERKAN

4.2.1. Regionala VA-organisationer i Sverige
Här nedan återfinns en kort sammanställning regionala VA-organisationer i Sverige. De har olika organisation och olika uppdrag. Några är huvudman och svarar för den allmänna VA-försörjningen i
medlemskommunerna, medan andra svarar för en del av VA-försörjningen, till exempel avloppsrening. Sammanställningen är inte fullständig.
Exempel på samarbeten kring va-huvudmannens roll:
Bergslagens kommunalteknik KF

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora

Dala Vatten och Avfall AB

Leksand, Gagnef, Rättvik

Gästrike Vatten AB

Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby

Helsinge Vatten AB

Bollnäs, Ovanåker

MittSverige Vatten AB

Sundsvall, Timrå, Nordanstig

MTG Kommunalteknik KF

Mariestad, Töreboda, Gullspång

Norra Västmanlands
Kommunaltekniksförbund KF

Fagersta, Norberg

NSVA – Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopp AB

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landkrona, Svalöv, Åstorp

Roslagsvatten AB

Vaxholm, Österåker, Knivsta, Vallentuna (samt föreslaget samarbete med Ekerö)

Skaraborgsvatten KF

Skövde, Skara, Falköping

Stockholm Vatten AB

Stockholm, Huddinge

VASYD KF

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö

VIVAB

Falkenberg, Varberg

Sörmlands Vatten AB

Flen, Katrineholm, Vingåker
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Bild 2: Kommuner i Sverige med hela VA-verksamheten i en regional organisation
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Bild 3: Kommuner i Stockholms län med hela VA-verksamheten i en regional organisation

Övriga samarbeten:
Gryaab AB

Ale, Göteborg Härryda Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille

Norrvatten

Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna,
Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Sydvatten AB

Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala,
Vellinge

Käppalaförbundet

Sigtuna, Vallentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Täby,
Sollentuna, Danderyd, Solna, Lidingö, Nacka, Värmdö

Syvab

Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB

4.2.2. Erfarenheter av regional VA-samverkan
För att dra lärdom av tidigare arbeten inom regionalisering kontaktades personer som arbetar i ledningen för regionala VA-organisationer eller på annat sätt har erfarenhet av regionalt VA-samarbete.
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Ulf Thysell (VD i Nordvästra Skånes VA-aktiebolag, NSVA) och Belinda Oldfield (representant för
Scottish Water) medverkade med presentationer i workshopen.
I bilaga 6a återges erfarenheter från:




Sjuhäradssamverkan (intervju med Kjell Kihlberg)
Gästrikevatten AB (intervju med Mats Rostö)
Nordvästra Skånes VA-aktiebolag, NSVA (sammanfattning av Ulf Thysells presentation)

En presentation av Scottish Water återges i bilaga 6b.

4.3

RAPPORTER OM REGIONAL VA-SAMVERKAN

4.3.1. Allmänna Vattentjänster (SOU 2004:64)
I VA-lagsutredningens betänkande Allmänna Vattentjänster, SOU 2004:64, som ligger till grund för
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, finns ett kapitel om kommunal samverkan.
Betänkandet framhåller att det finns ”goda skäl för en utveckling mot ökad regionalisering med större
och färre nationella va-företag”. Mindre kommuner behöver samarbeta med andra för att få tillgång
till specialkompetens som de själva inte har underlag att bygga upp. En rad olika samarbetsformer
beskrivs, däribland mellankommunala avtal, aktiebolag, gemensam nämnd och kommunalförbund.
När betänkandet skrevs var Stockholm Vatten och Roslagsvatten de enda exemplen på bolag med fullt
utvecklad VA-samverkan mellan flera kommuner. Av dessa ansågs Roslagsvatten ge störst utrymme
för de deltagande kommunernas inflytande i frågor som rör den egna kommunens VA-verksamhet.
En begränsning av kommunernas möjlighet att samarbeta följde av den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Den innebär att en kommuns verksamhet skall ha en anknytning till det egna geografiska området eller till de egna invånarna, och kommuner kan därför inte
utan vidare sälja och köpa tjänster av varandra. I betänkandet föreslås därför att kommunerna genom
undantag från lokaliseringsprincipen ska få möjlighet att äga och driva va-anläggningar också i andra
kommuner. Ett sådant undantag infördes i 57 § Vattentjänstlagen:
Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område
eller dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner,
om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.
Detta undantag är bland annat en förutsättning för den driftentreprenad som Stockholm Vatten AB
utför på uppdrag av Solna Vatten AB.

4.3.2. VA/SL
Frågan om regionalisering av VA-verksamheten i Stockholmsregionen har behandlats av VAS-rådet
vid ett tidigare tillfälle. Under 2007 gjordes ett arbete med mål att få till stånd ett ökat samarbete inom
VA-sidan i Stockholms län. Det övergripande målet var att få till en gemensam VA-organsation i hela
länet, ett ”VA-SL”. Namnet var inspirerat av tillskapandet 1967 av SL. Tidigare fanns flera olika bolag
som drev kollektivtrafiken.
Projektet genomfördes av en arbetsgrupp med representanter från olika kommuner, däribland Stockholm Vatten, Nynäshamn och Haninge.
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Arbetets huvudfrågor var:





Finns behov av ytterligare samverkan?
Finns behov av organisatorisk samverkan?
Vilka svagheter och styrkor finns i nyvarande ordning?
Vilka styrkor och tror vi oss kunna uppnå med än djupare samverkan?

Arbetet bedrevs till stor del i en enkät till alla organisationer. Enkäten byggde på en självskattning av
styrka inom områden som kan sammanfattas:





Ekonomi/taxa/lagstiftning/juridik
Projektering/hydraulik
Dagvatten/miljö/egenkontroll
Kompetensförsörjning/beredskap/kundkrav

Resultatet visade på en splittrad uppfattning bland kommunerna. Projektet avslutades med redovisning på VAS-rådets årsmöte 2008.

4.3.3. Kartläggning av VA-organisationer inom VA-branschen i Sverige
Anders Lingsten, Lingsten konsult, gjorde år 2010 på uppdrag av Svenskt Vatten en kartläggning av de
regionala VA-organisationer som då fanns i Sverige. I rapporten beskrivs sex olika organisationsformer:
1.
2.
3.
4.
5.

Förvaltningsform
Multi-utility företag
Vattenbolag
Samverkansorganisationer för hela VA-verksamheten
Samverkansorganisationer för delar av VA-verksamheten

Sammanlagt 13 samverkansorganisationer för hela VA-verksamheten beskrivs i rapporten. De kan
delas upp i nedanstående fem typer, som beskrivs närmare i rapportens andra kapitel:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunalförbund
Aktiebolag utan dotterbolag
Koncernbildning enligt Roslagsvatten-modellen
Koncernbildning enligt Mittsverige-modellen
Organisation med endast driftbolag

4.3.4. Organisering för ökad uthållighet, SVU Rapport 2013-13
Svenskt Vatten Utveckling har 2013 gjort en undersökning av användandet av olika organisationsformer inom vatten- och avloppssektorn i Sverige. Olika organisationsformer och deras olika effekter
beskrivs. Rapporten grundar sig på tidigare studier samt exempel på olika samverkan och Multiutility-bolag i Sverige.
Rapportens slutsatser är att motiven till förändrade organisationsformer oftast är liknande, vare sig
det är från tidigare studier, befintlig samverkan eller multi-utility. De främsta drivkrafterna för samverkan är kompetensförsörjning, effektivare resursutnyttjande och utveckling av verksamheten. Skill24
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naden mellan organisationsformerna regional samverkan och multi-utility är dock större. När det gäller multi-utility sker kunskaps- och erfarenhetsutbytet över verksamhetsområden medan utbytet vid
samverkan sker över kommungränser. Samma sak gäller för arbetssätten. Synergieffekter såsom samordning i stödfunktioner är vanligt i multi-utility, vad gäller regional samverkan samordnas både driftoch stödfunktioner. Dock uppstår inga synergieffekter om inte gränsöverskridande arbete sker.
När det gäller ekonomi observerades att samverkan gav upphov till ökade kostnader till en början,
medan besparingar uppstår sker först på längre sikt.
Studiens resultat visar att regional samverkan är den bästa lösningen för att möta VA-sektorns kommande krav och att hantera miljö och klimathot utifrån regionens förutsättningar.

4.4

HÅLLBARHETSINDEX

Hållbarhetsindex är ett verktyg som utvecklas av Svenskt Vatten för att ge verksamhetsansvariga och
deras kommunpolitiker på olika nivåer ett verktyg för att förstå och kunna kommunicera verksamhetens förmåga att leverera kort- och långsiktigt hållbara vattentjänster. Index är indelat i tre huvudområden: Hållbara vattentjänster (social hållbarhet), Ekologisk hållbarhet och Hållbara resurser (ekonomisk hållbarhet). Dessa är i sin tur uppdelade i flera delområden:


Hållbara vattentjänster

Hälsomässigt säkert vatten

Vattenkvalitet

Leveranssäkerhet

Anpassning till nya krav

Nöjda brukare

Kommunikation



Ekologisk hållbarhet

Hushållning med ändliga resurser

Hushållning med energi

Miljökrav

Vattentillgång



Hållbara resurser

Balanserad ekonomi

VA-anläggningens status

Driftstabilitet

Kompetens och utbildning

De frågor som formulerats för att utveckla hållbarhetsindex är i många fall relevanta för att bedöma
risker och möjligheter med en ökad regionalisering av VA-verksamheten i Stockholmsregionen.
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5.

Resultat

5.1

WORKSHOP

Resultatet av workshopen är sammanställt i bilaga 7. Efter gruppernas prioritering kunde resultat
sammanställas för fyra utvalda fokusområden (Drift och underhåll, Nödläge/beredskap, Förnyelseplanering/genomförande och Personal). Dessutom behandlade en grupp ”Politisk styrning” som ett fokusområde. För- och nackdelar med regionala organisationer är sammanställda för dessa fem områden. I tabell 4 nedan redovisas gruppernas prioritering, som ligger till grund för urvalet av fokusområden. Den första kolumnen av ranking visar den totala rankingen och de olika färgerna representerar de
olika grupperna.
Tabell 4: Resultatet av prioritering av fokusområden från workshopen
Fokusområden
Total
Poäng
Poäng
Poäng
Poäng
Röd grupp
Gul grupp
Grön grupp

Poäng
Blå grupp

Poäng
Vit grupp

Personal

26

4

6

5

6

5

Nödläge/ Beredskap

23

5

5

6

5

2

Drift och Underhåll

21

3

3

8

2

5

Förnyelseplanering/
genomförande

16

4

-

2

5

5

GIS

6

1

-

2

3

-

Upphandling

5

1

-

3

-

1

Specialutrustning

2

-

-

1

1

-

De fördelar som lyfts fram av grupperna är i stor utsträckning relaterade till stordriftsfördelar med
avseende på personal. Fler anställda ger bättre förutsättningar för en jämn fördelning av arbetet,
större möjlighet till specialisering och bättre möjlighet till rekrytering av kvalificerad personal. Särskilt
beredskapen kan bli effektivare genom att samordnas över fler kommuner. Även maskiner och material kan användas mer effektivt, bland annat genom att materialförråd och nödutrustning hanteras gemensamt.
Grupperna har också identifierat fördelar med avseende på organisation och metoder. Att använda
samma metoder och kriterier i materialval, förnyelseplanering, investeringsprioritering, hantering av
tillstånd m.m. ger högre kvalitet och ökad effektivitet.
En grupp framhåller att en regional organisation kan ta fram bättre beslutsunderlag och därmed ge
bättre förutsättningar för politisk styrning av verksamheten. Politikerna får dessutom större möjlighet
att utbilda sig i VA-frågor och bli mer engagerade.
De nackdelar som identifierats handlar till stor del om sämre lokalkännedom, minskad anpassning till
lokala förhållanden, längre inställelsetider vid driftstörningar och ökat avstånd till verksamhetens
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kunder och andra berörda. En större organisation kan också innebära krångligare rutiner, t.ex. vid
upphandlingar. Vidare kan organisationens prioriteringar mellan kommunerna bli ifrågasatta.
Grupperna identifierar också hinder som kan försvåra övergången till regionala organisationer. Det
handlar bland annat om attitydfrågor, som motvilja mot förändringar och rädsla att gå miste om beredskapsersättning. Men även stora initialkostnader i samband med sammanslagningar har lyfts fram.
Slutligen har några grupper angivit nackdelar med de nuvarande kommunala organisationerna, vilket
egentligen skulle redovisas som fördelar med en regional organisation. Detta har inte korrigerats i
bilagan, men däremot i den följande analysen.

5.2

DJUPINTERVJUER

En sammanställning av intervjufrågor med summering av svaren ”ja”, ”nej” och ”både ja och nej” återfinns i bilaga 4. Det som framkom i kommentarer återfinns i bilaga 7 tillsammans med resultat av
workshopen.
Intervjusvaren bekräftar i stora drag den bild som kom fram i workshopen. Många fördelar med en
regional VA-organisation lyfts fram och några få nackdelar. Men de ger också en mer detaljerad och
något mer varierad bild av kommunernas resurser, behov och intresse för ett ökat regionalt samarbete.
Vid djupintervjuerna delades frågorna in i en allmän del och de mer specifika fokusområdena. I det
första avsnittet följer referat från var och en av frågorna i den allmänna delen. Därefter återges intervjusvaren för respektive fokusområde.

5.2.1

Allmänna frågor

Beskriv översiktligt organisationen inom kommunen/bolaget
Det är stor variation i hur VA- tjänsterna hanteras i de intervjuade kommunerna. En del har en samlad
organisation för VA-funktionen medan andra har en mer uppdelad organisation. I båda fallen kan
driften handla om allt från vattenverk, ledningsnät och pumpstationer till avloppsreningsverk vilket
innebär att VA-verksamhet är komplex. I vissa kommuner ingår dessutom avfallshanteringen i samma
organisation som VA-verksamheten.
Beskriv befintliga samarbeten inom kommunen/bolaget
Där VA-verksamheten är samlad i en organisation återfinns VA-ingenjörer, projektledare, arbetsledare, rörläggare, beredskapsledare och beredskapslag samt eget material såsom lastbilar, kranbilar och
egna filmbussar. Här kan även hyras in konsulter och entreprenörer för en rad tjänster. Det finns även
organisationer som har egna labb och informationsavdelningar som är gemensamma med andra verksamheter. Antingen är VA-tjänsterna samlade på en enhet eller också är de utslagna i en mer processstyrd organisation.
I uppdelade organisationer anlitas ofta entreprenörer för olika VA-tjänster. De olika delarna kan
handla om exempelvis ekonomistyrning, projektledning, karthantering, kundtjänst, rörnätsdrift och
egenkontroll av vattenkvalitet.
Verksamheten är politiskt styrd genom att den VA-ansvariga förvaltningen rapporterar till en facknämnd eller direkt till kommunstyrelsen. Under dessa återfinns även andra enheter, såsom plan- och
bygglov, exploatering, gatu- och parkavdelning, miljöavdelning och ibland även lantmäteri.
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Beskriv befintliga samarbeten utanför kommunen/bolaget
Det mest utpräglade är beredskap, där samarbete med räddningstjänsten som tar emot larm är vanligast. Antingen är det entreprenören eller VA-organisationen som har beredskapen, och ibland anlitas
ett larmbolag som kallar på VA när det uppstår problem som har VA-karaktär. Det finns även samarbeten mellan bolag och kommun när det gäller beredskap. I regionen finns två multi-utility-bolag där
VA-verksamheten ingår. I dessa sker ett samarbete inom bolaget mellan de olika tjänsterna. Övriga
sammarbeten är nätverk av olika slag t ex. VA-chefsträffar där några organisationer deltar. Det har
också funnits nätverk inom dagvattenhantering som har upphört.
Har ni egen vatten- och miljöinformation (av generell natur) eller samarbetar ni?
Vad gäller information om vatten och miljö finns få sammarbeten som berör de intervjuade organisationerna i dagsläget. Information kan ges i olika syften (planärenden, akut driftinformation) och genom olika kanaler (hemsidan, skyltar, allmän broschyr om vatten & avlopp och blanketter för allmänheten). De flesta har egna resurser till detta.
Vilka typer av övergripande planer finns där vatten och avlopp innefattas?
I de intervjuande organisationerna utformas en rad övergripande planer, till exempel förnyelseplaner,
utvecklingsprogram, investeringsprogram, översiktplaner, detaljplaner, VA-strategier, VA-planer och
dagvattenplaner. Alla kommuner har ännu inte en färdig VA-plan. VA-organisationens delaktighet i
arbetet med de olika planerna varierar även mycket.
Används brukarundersökningar för att göra förbättringar i verksamheten och på vilket
sätt sker i så fall förbättringar?
För att identifiera de förbättringar som ska prioriteras utgår ett fåtal organisationer från brukarundersökningar. De verktyg som då används är NKI (nöjd kund-index) eller statistikunderlag från SCB .
Resultaten kopplas till årsbokslutet och vägs in i förnyelseprogram. Detta ger även möjlighet till
benchmarking mellan VA-organisationer, men i de flesta av de intervjuade organisationerna genomförs inte detta regelbundet.
Klimatanpassning för VA, finns utredning gjord om sårbarhet och handlingsplan utarbetad?
Det är av stor vikt att kommunerna och bolagen känner till hur verksamheten drabbas av höjda vattennivåer och har gjort sårbarhetsutredningar och handlingsplaner. En kommun hänvisar till en utredning från Länsstyrelsen om höjda vattennivåer som visar hur de olika områdena är drabbade.
Kommunerna behöver själva genomföra utredningar om översvämningar på grund av intensiv nederbörd. Detta är viktigt även ur ett vattentäktsperspektiv. Exempel på gjorda och kommande åtgärder
inom klimatanpassning är ökade investeringar inom dagvatten och en viss höjning av lägsta grundläggningsnivå för ledningar och byggnader. Detta har krävt samarbete med miljöplanerare.
Inom vilka områden kan flera kommuner tillsammans genom gemensamma ståndpunkter ha större inflytande? Vilken skulle kunna vara motparten?
I svaren angavs motparter såsom länsstyrelsen, riksdagen, KSL, Sveriges kommuner och landsting
(SKL), Svenskt Vatten, Nationella Vattenkatastrofgruppen (VAKA), andra kommuner eller VAorganisationer och räddningstjänsten. Här upplevs det som att inflytandet skulle öka vid samarbete.
De kommuner som ingår i ett kommunalförbund kan få större inflytande gentemot myndigheter och
branschorganisationer.
Områden där samarbete över kommungränserna ses som positivt är dricksvattenförsörjning, vattenskyddsområden, regionala vattentäkter, kvalitetsarbete, dagvattenrening, utbildning, säkerhet/beredskap, vattenmätaravläsning, kundservice, fakturering, upphandling, material och informat28
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ion. Man önskar också samarbete kring dialog med politiker och olika aktörer gällande taxor, ABVA,
miljöfrågor inom VA, Miljö & Hälsa (tillsynsidan) och övergripande strategiska frågor.
I intervjuerna framkom önskemål om att RUFS ska ge tydligare regional styrning av infrastruktur för
VA-försörjning i kombination med gröna kilar och dalgångar.

5.2.2

Personal/organisation

Det råder förhållandevis stor samstämmighet om att det är svårt för kommunerna att rekrytera kompetent personal till egen VA-verksamhet. Det är något lättare att rekrytera driftpersonal än planerande
personal. 90% av dem som gett ett entydigt svar anser att samverkan över kommungränserna skulle ge
ökad kvalitet på vattentjänsterna, och 70% bedömer att det också skulle ge ökat kundfokus.
De styrkor med regionalisering som kommer fram i intervjuerna är ökad flexibilitet och minskad sårbarhet för personalbortfall liksom bättre möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Man räknar med att kunna anställa fler specialister och bli mindre beroende av konsulter.
Hinder och nackdelar är sämre lokalkännedom och längre avstånd. Många bedömer att viljan till förändring kan vara begränsad i den egna organisationen. Samverkan med andra samhällsfunktioner kan
påverkas något genom längre beslutsvägar, men de flesta bedömer att förändringarna blir små.

5.2.3

Nödläge och beredskap

Här svarar 67% att man har fungerande rutiner, 78% att man har reservmaterial inom kommunen,
50% att man har nödvattenplaner men bara 36% att man genomför övningar regelbundet. 80% svarar
att man har tillräcklig kompetens inom beredskap men flera av dessa uppger samtidigt att man saknar
resurser. Att ha tillräckligt hög kompetens inom beredskapsorganisationen är inte detsamma som att
ha tillräckligt många anställda med rätt kompetens.
Många framhåller i intervjusvaren att samordnad beredskap ger större uthållighet vid långvariga störningar och bättre tillgång till resurser och specialistkompetens. Att ha beredskap i flera kommuner ger
dessutom bredare kompetens. Gemensamma förråd och gemensam utrustning är en möjlighet som
många redan idag har positiva erfarenheter av. Några ser dock en större beredskapsorganisation som
mer svårorganiserad. De flesta bedömer att de redan idag har fungerande organisationer för krisinformation och är osäkra på hur detta skulle påverkas vid en regionalisering av verksamheten.

5.2.4

Drift och underhåll

Drift och underhåll sker i egen regi hos 83% av dem som svarat. Man har eget förråd (91%), driftövervakning i eget kontrollrum (82%) och personal som kan dokumentera driftstörningar och klagomål
(100%).
Fungerande underhållsplanering och program för underhåll, t.ex. VA-banken, finns i de flesta kommuner, oavsett de hanterar drift och underhåll i egen regi eller genom entreprenader.

5.2.5

Förnyelseplanering/genomförande

Alla kommuner har en standard för arbeten och material, ofta i form av en teknisk handbok. 67% har
en hydraulisk modell för vatten- och avloppsledningsnäten. I 58% genomförs gemensamma upphandlingar med andra kommuner. Det handlar exempelvis om IT-system, pumpar, slamtransporter, ledningsrenovering, tekniska konsulter och laboratorietjänster. Samtidigt uppger 64% att man inte har
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intern VA-teknisk kompetens på nätsidan för hela processen utredning till genomförande. Exemplen
på kompetens som saknas spänner över hela fältet, med det varierar kraftigt mellan kommunerna.
Gemensamt för de flesta är att man saknar projektörer, men det är i regel ett medvetet val av kommunen.
De flesta som intervjuats har en pågående förnyelseplanering. Några saknar kompetens till detta i den
egna organisationen medan de flesta uppger att de har tillräcklig kompetens men saknar tid och resurser för en systematisk förnyelseplanering.

5.2.6

Politisk styrning

Det politiska intresset för VA-frågor varierar mycket mellan kommunerna. En vanlig uppfattning är att
VA-frågorna får ett alltför begränsat utrymme genom att de späds ut med andra frågor som tar mer
uppmärksamhet i anspråk. Ungefär hälften av de intervjuade bedömer att ett regionalt VA-samarbete
skulle ge möjlighet till bättre kommunikation mellan tjänstemän och politiker medan de övriga inte
tror att det skulle innebära någon större skillnad.
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6.

Analys

Inom samtliga fokusområden har gjorts bedömningar av behov, möjligheter, hinder samt hot och risker. Många punkter har återkommit inom flera fokusområden, eftersom dessa delvis överlappar
varandra. Ett exempel på detta är kompetensfrågor som ligger generellt under personal/organisation
men som också hör hemma inom specifika kompetensområden, exempelvis förnyelseplanering.

6.1

PERSONAL/ORGANISATION

6.1.1

Behov

Det behov som märks tydligast är relaterat till rekrytering och kompetens. Många uttrycker ett behov
av fler specialister i den egna organisationen. Den lilla kommunen har ofta inte den volym som krävs
för att kunna bära kostnaderna för personal med hög kompetens inom alla områden. Dessutom har
man svårt att rekrytera personal med rätt kompetens när det väl finns resurser. Exempel på kompetensområden där detta är aktuellt återkommer under andra fokusområden.
I några kommuner, men inte alla, finns ett tydligt behov av stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vidare saknar många VA-ansvariga ”tid att utveckla verksamheten”.

6.1.2

Möjligheter

En regional VA-organisation har större volym och därmed mer resurser för specialistkompetens. Den
bedöms också ha bättre möjligheter att rekrytera och vidareutveckla personal med rätt kompetens.
Bättre karriärmöjligheter gör det också lättare att behålla personal. Genom att arbeta med VAförsörjning i flera kommuner får personalen bredare kompetens och kunskap om olika lösningar. En
större volym ger dessutom minskad sårbarhet vid sjukdom och när personal slutar.

6.1.3

Hinder

Ur personalens perspektiv kan övergången till en regional VA-organisation i vissa avseenden upplevas
som en försämring. Många befarar längre restider, längre avstånd till chefer och färre arbetsgivare att
välja mellan den dag man vill byta anställning. Detta kan leda till motstånd mot en förändring, vilket
kan vara ett hinder för regionalisering.

6.1.4

Hot och risker

De tydligaste hoten och riskerna med en regionalisering är sämre lokalkännedom hos personalen
och större avstånd till de lokala kunderna. Det finns också en viss risk att samverkan med andra samhällsfunktioner och enheter inom kommunen skulle försvåras genom ökade avstånd och längre beslutsvägar.

6.2

NÖDLÄGE/BEREDSKAP

6.2.1

Behov

Inom fokusområdet finns ett uttalat behov av ett mer strukturerat beredskapsarbete, som innefattar
bland annat nödvattenplaner och övningar. Behovet är störst inom dricksvattenförsörjningen men det
gäller även spill- och dagvattenhantering. Flera kommuner har behov av ökad styr- och reglerkompetens inom beredskapen och några efterlyser en regional beredskapsledare.
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6.2.2 Möjligheter
En regional VA-organisation ger många möjligheter till en högre beredskap med längre uthållighet
och mindre sårbarhet. Detta beror bland annat på en större och mer kompetent organisation, bättre
tillgång till reservdelar, utrustning och personal och mer resurser för ett systematiskt beredskapsarbete. Även om insatspersonalen kan behöva finnas på nära håll skulle ”tjänsteman i beredskap” kunna
vara en mer regional funktion. För den som arbetar i beredskap kan det vara en tillgång att ha erfarenhet av liknande problem i andra kommuner. Verksamheten kan också bli mer resurseffektiv genom att
beredskapen inte behöver bli dimensionerande för driftorganisationen i sin helhet.

6.2.3 Hot och risker
Några specifika hinder för att övergå till en mer regionaliserad beredskapsorganisation har inte
kommit fram. Däremot finns några uppenbara hot och risker. Det handlar i första hand om längre
avstånd, längre inställelsetider och risk för sämre lokalkännedom. Detta kan i sin tur medföra ett
minskat ansvarstagande. Möjligen finns också en risk för oenighet mellan kommunerna om hur resurserna ska prioriteras vid omfattande störningar.

6.3

DRIFT OCH UNDERHÅLL

6.3.1

Behov

De behov som identifierats är bättre underhållsplanering, samordnad driftövervakning och
GIS/karthantering mellan kommunerna.

6.3.2 Möjligheter
En regional VA-organisation bedöms ge goda möjligheter att tillgodose dessa behov, främst på grund
av större volym och därmed mer resurser. Dessa möjligheter framgår redan under fokusområde nödläge/beredskap ovan. Det är inte lika tydligt att en regionalisering skulle ge ytterligare möjligheter för
det löpande drift- och underhållsarbetet, utöver vad som gäller nödläge/beredskap.

6.3.3 Hinder
Det faktum att de flesta kommuner har tillgång till en väl fungerande driftorganisation kan bidra till en
negativ inställning till regionalisering bland driftpersonalen. Detta skulle kunna utgöra ett hinder för
regionalisering av organisationen för drift och underhåll av regionens VA-anläggningar. Ett annat hinder är stora initialkostnader för sammanslagning av organisation och tekniska stödsystem, t.ex. GIS
och driftövervakningssystem.

6.3.4 Hot och risker
De hot och risker med regionalisering som identifierats inom drift och underhåll är desamma som
redan beskrivits för nödläge/beredskap. Det handlar om minskad lokalkännedom och minskad kunskap hos driftpersonalen om olika förutsättningar i de olika kommunernas anläggningar. Det finns
också en risk för otydligheter när det gäller ansvar och prioriteringar.

6.4

FÖRNYELSEPLANERING/GENOMFÖRANDE

6.4.1

Behov

Inom detta område har ett flertal behov identifierats. Många kommuner efterlyser specialistkompetens inom projektledning, hydraulisk modellering, riskhantering, GIS, juridik, VA-ekonomi och re32
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ningsprocess, som på olika sätt behövs i åtgärdsplaneringen. I några fall finns rätt kompetens men inte
i tillräcklig omfattning, dvs man saknar ”tid att arbeta” med åtgärdsplanering. Det finns också behov
av stödsystem för åtgärdsplanering och en stark organisation för byggledning och kontroll.

6.4.2 Möjligheter
Regional samverkan ger många uppenbara möjligheter inom dessa områden. Med en större volym
följer en bättre bas för att anställa specialister och använda deras kompetens på ett effektivt sätt. Även
den specialistkompetens som redan finns i kommunerna, inom lite olika områden, kan då tas tillvara
på ett bättre sätt. Det ger bland annat möjligheter att arbeta kontinuerligt med hydrauliska modeller i
den egna organisationen. Gemensamma system och metoder för analys och utvärdering gör att man
gör samma bedömningar i alla kommuner, när det inte finns särskilda skäl att ta hänsyn till dem.

6.4.3 Hinder
Några stora hinder för regional samverkan har inte identifierats inom detta område. Möjligen uppstår vissa svårigheter att skapa en gemensam teknisk handbok. Med något enstaka undantag är personalen som arbetar med förnyelseplanering och utveckling av verksamheten de som tydligast efterfrågar samarbete.

6.4.4 Hot och risker
Det finns en viss risk att samverkan med andra samhällsfunktioner och enheter inom kommunen
skulle försvåras genom ökade avstånd och längre beslutsvägar. Det kan ge upphov till hot och risker
för kommunens plan- och exploateringsverksamhet, liksom för dagvattenhanteringen och arbetet med
kommunernas VA-planer enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

6.5

POLITISK STYRNING

6.5.1

Behov

I många kommuner, men långt ifrån alla, uttrycks ett behov av ökad kunskap och ökat engagemang
hos de förtroendevalda som beslutar om VA-verksamhetens inriktning. Idag upplever många att VAfrågorna ”späds ut” med ett stort antal andra frågor och därmed inte ges tillräckligt utrymme i nämnderna. Detta medför i sin tur att de förtroendevalda får otillräckligt beslutsunderlag och riskerar att
fokusera på slumpmässigt utvalda detaljfrågor istället för strategiska frågor.

6.5.2

Möjligheter

Regionalt samarbete ger möjligheter att utforma bättre beslutsunderlag och därmed ökad tydlighet
om de förtroendevaldas ansvar och påverkansmöjligheter. Det ger också möjlighet till politikerutbildning. Allt detta ger bättre förutsättningar för ökat engagemang hos de förtroendevalda. De kan då ta
ställning i strategiska frågor och styra inriktningen snarare än detaljerna.

6.5.3

Hot och risker

Det skulle kunna finnas en rädsla hos kommunledningens politiker för minskat inflytande vid en regional VA-organisation. Detta har dock inte kommit till uttryck i workshop eller djupintervjuer. I den
mån det finns en sådan risk bör den hanteras genom tydlig kommunikation mellan tjänstemän och
politiker.
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6.6

HÅLLBARHETSINDEX

Det är inte möjligt att utifrån intervjusvaren göra en fullständig redovisning av hållbarhetsindex för de
kommuner som deltagit i workshop och intervjuer. Men djupintervjuerna ger ändå underlag för att
översiktligt bedöma hur hållbarhetsindex skulle falla ut Stockholmsregionen som helhet.
Inom ”Hållbara vattentjänster” bedöms hållbarheten vara god i de flesta av regionens kommuner.
Hälsomässigt säkert dricksvatten, Vattenkvalitet och Leveranssäkerhet kan tillgodoses. Det hänger till
stor del samman med de storskaliga systemen för dricksvattenproduktion och avloppsrening i kombination med engagerad driftpersonal för det lokala ledningsnätet. Stor uppmärksamhet ägnas också i
många kommuner åt anpassning till nya krav. När det gäller nöjda brukare och kommunikation är
bilden något mer varierad. Några kommuner uppger t.ex. att de inte använder brukarundersökningar
som planeringsunderlag för förbättringar.
Inom ”Ekologisk hållbarhet” är det svårt att bedöma hur utfallet skulle se ut. Hushållning med ändliga
resurser och vattentillgång berörs inte i intervjufrågorna. De är till stor del frågor för regionen som
helhet, även om kommunerna behöver medverka genom aktivt uppströmsarbete och skydd av vattentäkter. Hushållning med energi och miljökrav är i stor utsträckning också lokala frågor, men har ändå
inte belysts. Möjligen saknar kommunerna resurser att bedöma sin hållbarhet i dessa delar, vilket i så
fall talar för ökat regionalt samarbete.
Inom ”Hållbara resurser” är det ännu mer tydligt att hållbarheten skulle kunna förbättras genom regionalisering av VA-verksamheten. I synnerhet VA-anläggningens status och Kompetens och utbildning
innehåller många av de behov som lyfts fram i intervjuerna. Exempel på detta är resurser för ett mer
systematiskt förnyelsearbete och behovet av specialistkompetens inom den egna organisationen.
Sammantaget bedöms hållbarhetsindex kunna förbättras genom en regionalisering av VAverksamheten i Stockholmsregionen. Detta gäller i första hand ”Hållbara resurser” men med stor sannolikhet också den ”ekologiska hållbarheten”. ”Hållbara tjänster för brukare” kan redan idag upprätthållas, mycket till följd av ett redan utvecklat regionalt samarbete.
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7.

Diskussion

7.1

ÅTERKOPPLING TILL PROJEKTETS SYFTE

I detta avsnitt diskuteras resultatet och analysen utifrån de fem frågor som ställdes i projektets inledning (avsnitt 2.2 ovan). Med tanke på regionens betydelse, är det viktigt med en VA-verksamhet som
bedrivs hållbart (se avsnitt 6.6 ovan) med en hög lägsta nivå. Denna studie har därför inte fokus på
företagsekonomiska termer utan arbetar med frågeställningen om samverkan i olika former kan bidra
till en VA-verksamhet som gynnar tillväxt i regionen och som är rustad för att möta de investeringbehov som ligger framför.

7.1.1

Vilka för- och nackdelar finns med lokalt driftade ledningsnät
jämfört med centraliserad drift?

Frågan kan uppfattas så att den enbart gäller drift av ledningsnät. Men denna studie har belyst huvudmannaskapet i sin helhet och inte enbart driftorganisationen. Det är ju huvudmannen som har
ansvar för VA-försörjningen gent emot kunden. Eftersom kunden rent fysiskt är ansluten till ledningsnätet via en förbindelsepunkt, förknippas kundrelationen lätt med driften av det lokala ledningsnätet.
De flesta organisationerna uttrycker i workshop och intervjusvar att de har väl fungerande driftorganisationer med engagerad personal. Detta är en av de verkliga styrkorna i nuvarande organisation, och
den bör tas tillvara vid en eventuell förändring. Det är inte driftorganisationen i sig som behöver regionaliseras, och av den anledningen är det inte heller driftentreprenader som är lösningen på kommunernas behov.
Det stora behovet tycks istället finnas på planerings- och strateginivån, och detta gäller även för lite
större kommuner. En regional VA-organisation ger betydligt större möjligheter att upprätthålla kompetens, verktyg och metoder för att både förvalta och utveckla VA-verksamheten. Det skulle ge en mer
enhetlig nivå på VA-försörjningen utan att frånta kommunerna möjlighet att styra ambitionsnivå utifrån politiska vägval. Även om man inte kan dra för stora växlar på VASS-statistiken så pekar även den
i samma riktning, inte minst genom den stora skillnaden i störningsnyckeltalen mellan de olika kommunerna.
Mycket talar för att dialogen mellan tjänstemän och politiker underlättas i en större organisation genom att beslutsunderlag blir tydligare och politikerna får möjlighet att ägna mer tid åt just VA-frågor.
Här kan Gästrikevatten tjäna som ett exempel (se bilaga 6a). I kommunernas nuvarande organisation
får VA-frågorna ofta begränsat utrymme, och politikerna ges därför inte möjlighet att sätta sig in i
dem.

7.1.2

Hur stora respektive små bör driftområden vara för att uppnå
optimal effekt?

Vid jämförelse av VA-statistik är det svårt att jämföra t ex. Solna med Norrtälje då de är olika i antal
abonnenter, uppbyggnad och hur VA-driften är organiserad. Det finns inga belägg för att den normala
driften generellt fungerar dåligt i Stockholmsregionen.
Frågan om en VA-organisations ”optimala storlek” eller ”kritisk massa” gäller både driftorganisationer
och planeringsenheter. En vanlig uppfattning är att storskalig verksamhet är effektiv och att en sammanslagning av verksamheter är positiv. Studerar man den företagsekonomiska litteraturen är detta
inte självklart, fusioner och sammanslagningar ger inte per automatik ökade marknadsandelar (1+ 1 >
2) eller ökad lönsamhet.
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En orsak till sammanslagning kan dock vara att man inte har den kritiska massan för att bedriva eller
utveckla verksamheten, det vill säga en ren överlevnadsstrategi. De flesta kommuner i Stockholmsregionen är tillräckligt stora och har den kritiska massan som krävs för att bedriva en väl fungerande
verksamhet. I de flesta fall är VA-organisationen redan idag större än några av de bolag och kommunalförbund som bildats runt om i Sverige. I de mindre kommunerna skulle dock beredskapsorganisationen behöva förstärkas för att minska sårbarheten.
En regionalisering innebär inte nödvändigtvis större driftområden, längre avstånd och sämre lokalkännedom. Även om huvudmannens ansvar sträcker sig över ett större område kan framtida driftområden mycket väl vara i samma storleksordning som idag. Såväl Stockholm Vatten som Roslagsvatten
har delat in sina verksamhetsområden i flera driftområden.

7.1.3

Hur skapas förutsättningar för att attrahera, utveckla och behålla
kompetent personal?

Det finns mycket kompetens och yrkesstolthet bland personalen hos de intervjuade organisationerna.
Kompetensen varierar mycket mellan kommunerna och de skulle till stor del kunna komplettera
varandra. Personalens kompetens skulle med andra ord kunna utnyttjas effektivare i en regional organisation.
En större VA-organisation har bättre kapacitet att möta framtiden och säkra en hög och jämn kvalitet
på vattentjänster jämfört med en mindre. Detta genom att kunna besätta de nyckelkompetenser inom
åtgärdsplanering, miljö, projektledning, IT och styr- och reglertekik samt förvaltning och utveckling
som behövs för att långsiktigt driva verksamheten. Därmed blir man också en attraktivare arbetsgivare
som kan ge goda möjligheter till kompetensutveckling genom projektgrupper med varierande erfarenheter, där kunskapsöverföring kan ske. Att det finns många generalister bland de tjänstemän som
kommit från nuvarande VA-organisationer blir i detta sammanhang en tillgång för kompetensutveckling i den nya regionala organisationen. Genom att skapa karriärvägar inom företaget kan man lättare
behålla kompetent personal.

7.1.4

Hur skapas former för samarbete utan att det lokala perspektivet
går förlorat?

En regional VA-organisation måste uppfylla vattentjänstlagens krav på att kommunen har rätt och
skyldighet att besluta om verksamhetsområde, VA-taxa och allmänna bestämmelser för VAanläggningen. Detta ställer höga krav på beslutsunderlag och på kommunikationen mellan tjänstemän
och förtroendevalda.
En regional VA-organisation behöver därför ha en modell för kommunikation med varje kommun. Det
kan till exempel ske genom en utsedd tjänsteman som deltar i kommunens planering. Här finns goda
exempel från bland annat Roslagsvatten och Gästrikevatten.
Driftorganisationen behöver vara anpassad med prioritering av korta insatstider så att närhet till kunderna kan säkerställas även i en stor VA-organisation. Se avsnitt 7.1.2 ovan.

7.1.5

Vilka är riskerna respektive fördelarna med regional samverkan
när det gäller VA-industrin i regionen?

När man tittar översiktligt i materialet på för- och nackdelarna med en regionalisering av VA-verksamheten, överväger fördelarna kraftigt. Ett fåtal risker har identifierats, och de återkommer i lite olika
36

KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN

skepnad. Det handlar i första hand om ökade avstånd och risken för sämre lokalkännedom, och varianter av dessa. Betydelsen av närhet och lokalkännedom har dock ofta överdrivits. I brist på ett systematiskt arbetssätt med god dokumentation blir verksamheten beroende av kunskap och erfarenhet hos
enstaka nyckelpersoner. Detta bygger dock på ett arbetssätt och en arbetsmarknad som är på väg att
försvinna, oavsett hur verksamheten organiseras. Vi står inför en ändrad situation på arbetsmarknaden. Den tid då det fanns personal med upp till 40 års erfarenhet av verksamheten är förbi, och idag
behövs VA-specifika system snarare än personer för att bevara kunskap och kontinuitet i verksamheten. Detta innebär en fördel för den större organisationen snarare än en risk.
Det finns också en risk att samspelet mellan VA-verksamheten och näraliggande funktioner i kommunen försvåras genom ökade avstånd. Det kan handla om plan- och exploateringsprocessen, väghållning, miljötillsyn med mera. Detta är viktiga aspekter som måste hanteras, till exempel genom att
personal ges tydligt ansvar för samordning med varje kommun.
VA-verksamheten ingår normalt i en kommuns tekniska verksamheter och samfinansierar kommungemensamma materiella, immateriella och personella resurser. Bryts VA-verksamheten ut skapas en
tydligare gräns mellan skatte- och taxefinansiering. Det innebär fördelar men skapar också en risk
för suboptimering, och kommunen kan få en ökad overhead. Kommunernas olika standarder och system för ekonomiredovisning, budgetprocess med mera kan också skapa svårigheter för en regional
VA-organisation. I det korta perspektivet kan å andra sidan ekonomiska vinster uppstå vid en samverkan genom att vissa tillgångar och tjänster kan avyttras eller avvecklas och genom synergier inom administration, kundtjänst och information.
Många kommunpolitiker skulle kunna känna en oro för att kommunens inflytande begränsas i en regional VA-organisation. Därför är det viktigt att utforma organisationen så att rollfördelningen mellan
kommunen och VA-huvudmannen blir tydlig (se avsnitt 7.1.4 ovan). Enligt vattentjänstlagen ska
kommunen fatta de avgörande besluten om den allmänna VA-försörjningen, och denna princip måste
följas för att säkerställa en demokratisk hantering av alla vattenfrågor.
De risker som identifierats väger knappast upp de många fördelar som lyfts fram. Det är ganska tydligt
att fördelarna med en regionaliserad VA-organisation överväger. Den måste dock genomföras på ett
sådant sätt att hinder och nackdelar tas på allvar och hanteras seriöst.

7.2

FÖRDJUPAT SAMARBETE MELLAN KOMMUNER

En tydlig slutsats av såväl workshop som intervjuer är att många efterlyser ett ökat samarbete mellan
kommunerna inom VA-verksamheten i Stockholmsregionen. Detta samarbete kan ha olika former och
utvecklas på många olika sätt eftersom kommunerna enligt vattentjänstlagen självständigt fattar de
strategiska besluten om VA-verksamheten.
Arbetsgruppen har bedömt att ett ökat samarbete mellan kommunerna inom vissa områden kan vara
värdefullt men att det inte av sig självt leder vidare till ett mer genomgripande och värdeskapande
samarbete.
En rekommendation från arbetsgruppen är att genom förstudier konkretisera och prioritera de områden där ett fördjupat samarbete ökar effektiviteten och kvalitén inom VA-verksamheten.
Arbetsgruppen anser också att det fördjupade samarbetet i en förlängning skall leda till organisatoriska lösningar som innefattar flera kommuner. Inom länet finns unika möjligheter till att bygga väl
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fungerande organisationer som tillvaratar möjligheterna i nuvarande infrastruktur, utnyttjar befintlig
kompetens och dess kunskap om lokala förhållanden. Oavsett organisatorisk lösning så krävs ett omfattande samarbete med andra samhällsfunktioner som avfallshantering, energiförsörjning och
gata/park.

7.3

METODER FÖR VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Det finns olika sätt – frivilliga eller som i Danmark tvingande – att driva utvecklingen i regionen mot
en ökad samverkan och en helt integrerad verksamhet. En tvingande samverkan bör inte vara ett
första alternativ, men frivilligheten kan behöva lite hjälp på traven. Här beskrivs några möjligheter att
tydliggöra behovet av regionalisering och skapa incitament för att ta de steg som behövs.

7.3.1

Benchmarking

I syfte att effektivisera och förbättra verksamheter används ett flertal olika verktyg, bland annat
benchmarking som baseras på att jämföra sin egen verksamhet med liknade verksamheter och utifrån
dess resultat genomföra förbättringar. Svenskt Vattens databas VASS innehåller data från den Svenska
vattensektorn som sedan presenteras i form av nyckeltal vilka kan utgöra underlag till benchmarking.
Det kan dock vara svårt att göra direkta jämförelser av uppgifter i VASS. Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (se avsnitt 4.4 ovan) har utvecklats som ett komplement till VASS och kan med fördel användas
som stöd för benchmarking.
International Water Association (IWA) har utarbetat ett omfattande system för nyckeltalsuppföljning
vilket utvecklats till ett benchmarkingsamarbete som används av ett 50-tal organisationer inom EU,
från Sverige deltar Sydvatten AB.

7.3.2

Audit – genomgång och belysning

I ett regionalt perspektiv med fokus på optimering av de inom regionen centrala frågeställningarna och
den kompetens som är nödvändig för att genomföra uppdraget så behövs ett känsligare instrument än
de ovan beskrivna systemen.
Ett alternativt sätt att utvärdera en verksamhets förmåga är genom en auditering av verksamheten
utifrån ett antal på förväg definierade områden. I en anpassad audit av VA-verksamheten kan de för
regionen speciella frågeställningarna belysas separat och fokus läggs på rätt uppgifter.
Underlaget för auditeringen utformas så att det inom varje specifikt område finns ett antal frågor som
ska besvaras och poängsättas, resultatet sammanställs därefter områdesvis. Det finns en klar definition av vad som anses vara en acceptabel lägsta nivå som absolut måste uppnås, därutöver finns en
värderingsmall för poäng över lägstanivån.
Frågeställningarna som ska utvärdera verksamheterna tas fram i samråd mellan de regionala organisationerna och utformas enligt liknande dokument som finns för etablerade certifieringssystem i
marknaden. Själva auditen genomförs av externa auditörer med god kännedom om verksamheten
vilket innebär en objektiv belysning av den verksamhet som ska auditeras.
Resultatet av genomförd audit utvärderas och i det åtgärdsprogram som upprättas ska en tänkt tillhörighet till en regional organisation ingå som ett åtgärdsalternativ med möjligheter som en sådan kan
erbjuda.
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8.

Slutsatser och förslag till fortsatt arbete

Arbetsgruppen har bedömt att ett ökat samarbete mellan kommunerna inom vissa områden kan vara
värdefullt men att det inte av sig självt leder vidare till ett mer genomgripande och värdeskapande
samarbete. En rekommendation från arbetsgruppen är att genom förstudier konkretisera och prioritera de områden där ett fördjupat samarbete ökar effektiviteten och kvalitén inom VA-verksamheten.
Att regionalisera VA-verksamheten står inte i strid med lokaliseringsprincipen i kommunallagen (se
avsnitt 4.3.1 ovan). Men för att tillvarata de potentiella samordningsvinster som framkommit i utredningen behöver några viktiga steg tas. Det behövs en process som präglas av öppenhet, transparens
och respekt för andra organisationers situation. Hinder på vägen behöver belysas. Brukarperspektivet
behöver lyftas fram som en viktig del i en hållbar utveckling av VA-verksamheten.
Här följer några viktiga steg som bör tas i den fortsatta utvecklingen av regionens VA-verksamhet:






Bedömning av hållbarhet i nuvarande VA-verksamhet
 Med hjälp av Svenskt Vattens verktyg ”Hållbarhetsindex”
 Genom auditering (se avsnitt 7.3.2 ovan)
Diskussion i kommunerna gällande
 Vad skulle regionalisering innebära för kommunen?
 Är regionalisering i länet önskvärt?
 Finns politisk acceptans?
Fördjupad studie för att konkretisera effekten av regionaliserad VA-verksamhet
 Exempel på gemensamma funktioner: beredskapsledare, GIS, skyddsingenjör, driftövervakningssystem, upphandlingsstöd, VA-jurist, kundservice/debitering, åtgärdsplanering

Arbetsgruppen föreslår att KSL genom VAS-rådet tar initiativ till och samordnar dessa aktiviteter.
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9.

Källförtecking

Lingsten A, Kartläggning av VA-organisationer inom VA-branschen i Sverige
Thomasson A, Organisering för ökad uthållighet -SVU rapport Nr 2013-13
WSP, Dahlman Petri A, Sandgren E, Rapport verksamhetsöversyn, VA – verksamheten Ekerö kommun,
Connecta, M. Axelson, Ekerö Kommun Verksamhetsöversyn, Beslutsunderlag, Val av organisation
att gå vidare
SOU 2004:64, Allmänna Vattentjänster
Svenskt Vatten, VAttentjänstbranschens StatistikSystem (VASS)
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VASS/
International Water Association (IWA) Performance Indicators for Water Supply Services,
Muntliga källor:
Kjell Kilhberg – före detta Sjuhäradskommunerna och Örebro
Mats Rostö -Gästrikevatten
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