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1. Inledning - Bakgrund till uppdraget, syfte och mål
– Återger ramarna för uppdragets genomförande

2. Nu-läget - Verksamhet och utgångsläget för DVAAB 2020 
– DVAAB:s verksamhet 2020 omfattande:

– Organisation inkl. funktioner och omfattning (person/år), samt interna och externa roller
– Kärnverksamhet, VA och Avfall, och dess förnyelse-/investeringsutveckling 2021 - 2025 

Baserat på intervjuer och validering av intervjuunderlag, gjord av bolagsledningen, har ett underlag skapats och sammanfattats, se nedan. Underlaget ligga till grund för 
arbete/rapportsammanställning.
– Funktioners relationer och flöden i ett omvärldssammanhang (externt och internt), samt identifierade kritiska gränssnitt som betraktas som kritiska inom bolaget för en 

optimal verksamhet.  
– NU-Läget, genomlysning av verksamheten i fem (5) steg. 

3. 2020 vs 2012 - Återge DVAAB:s utveckling under perioden
– Baserat på tidigare genomförd utvärdering av verksamhetet 2012,  återges bedömd utveckling till och med 2020 inklusive kommentarer om förändring mellan åren

4. Att vara en del av DVAAB - Beskriva fördelar och nackdelar 
– Samverkan generellt inom kommunal verksamhet i Sverige 
– Dito inom DVAAB baserat på genomförda intervjuer och WS

5 Avslutning - Slutsatser och Rekommendation 
– Utmaningar för:

– Kommuner övergripande
– VA – Hot och ekonomi
– Avfall – Hot och ekonomi

– Rekommendation och prioritering för:
– Ägarstyrning och övergripande bolagshantering
– Organisation och leda styra DVAAB
– Strategisk utveckling – DVAAB VA

– Slutsatser - Fördelar och farhågor

Bilagor bifogade i rapporten
– Bild 42 - 53 3
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Uppdrag – Att utföra en uppföljningsanalys av Dala vatten och Avfall AB (DVAAB) och dess Ägare. 

Fokus – Belysa bolagets utveckling perioden 2012** till 2020, kopplat till uppsatta mål och 
vägledande effekter som beskrevs vid bolagsbildandet 2007.

Intressenter – Beställare för uppdraget är DVAAB:s styrelse

Arbetsmodell – Metoden bygger på intervjuer med ägare (kommunerna) och ledningsfunktionen 
(styrelse och ledningsgrupp) inom DVAAB. Validering av intervjuresultat genomfördes vid en 
workshop med ledningsfunktionen, med fokus på att säkerställa underlaget för rapportens/ 
uppföljningsanalysens innehåll. Därutöver har underlagsdata, jämförelser, från liknande 
verksamheter inhämtats för att kompletterat rapporten. 
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INLEDNING

Överenskommen omfattning*
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Vägledande effektmål vid bolagets 
etablering och som låg till grund för 
uppdraget:***
– Kompetens
– Ekonomi
– Uthållighet

(Förtydligande av effektmålen se 
nästa bild)

*      Omfattning: Uppdragsbeskrivning/beställning fastställd 2020-06-22 mellan Beställare och Sweco Environment AB. 
**    Uppföljningsanalys 2012-06-26.
***  Hämtat från ”Förslag utformning Gemensam organisation VA och Avfall, beslutsunderlag" (2006-05-10).

Se även ”Bilaga 1 Av ägarna beslutade vägledande Effektmål” för mer information omfattande effektmålen.



Målen med 
updraget är att 
återge...

Syftet med 
updraget är att 
genomföra…

en fördjupad utredning med inriktning mot att: 
- validera bolagets aktuella nuläge mot tidigare utredning 2012 och de brister 

som då identifierades
- återge fördelarna att vara ”en del av DVAAB”

- DVAAB:s nuläge 2020
- hur identifierade brister i framtagen utredning 2012 hanterats under 

perioden 2012 – 2020
- fördelarna med att ingå i DVAAB

INLEDNING

Uppdragets syfte och mål
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Ägare* 
– Ulrika Liljeberg Leksands kommun
– Fredrik Jarl Gagnefs kommun
– Stina Munters Vansbro kommun
– Jonny Jones Rättviks kommun

Styrelse
– Pär Skageling Ordf. Dala Vatten och Avfall AB/Ordf. VTAB
– Örjan Furn Ordf. RVAB
– Per Spik Ordf. LVAB
– Peter Vogt Ordf. GTAB

Ledningsgrupp
– Anna Almlöf** VD
– Karin Hansson Bolagssekreterare
– Johan Sundström Supportchef
– Erika Ivarsson* HR-Chef
– Petra Gunnarsson Ekonomichef
– Lisbeth Martinsson-Skinnar AO-Chef Avfall
– Anders Hellman AO-Chef VA

Konsulter

– Sonja Henriksson Sweco Environment AB

– Erik Brydolf Sweco Environment AB
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Följande personer deltog i uppdraget
INLEDNING

*Medverkande endast vid enskilda intervjuer
** Dito vid WS
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NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Bolaget Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)
Organisation, roller och antalet personår (internt och externt)

Funktion DVAAB Kommun Externt Kommentar till resurssammanställningen

VD 1,0 Nyrekrytering 2020-09 av VD. 

Bolagssekreterare 1,0 Anställd 2020-03

HR 1,0 0,5 0,5 HR-Chef vakant 2020-09, pågår rekrytering 2020-09. Kommun: Rättviks 
kommun omfattande pensions- och löneadministration. Externt: Konsult -
HR-stöd omfattande rekrytering och arbetsmiljöfrågor

Ekonomi 3,8 0,8 Externt: Konsult- Leverantörsreskontra

Support (Kundservice, 
Kommunikation, IT)

6,0 ?? 0,5 Kommun: Rättviks kommun avseende IT-helpdesk och servertjänster, 
omfattningen går ej att bedöma. Externt: Konsult - Hanterar mätarbyten. 

AO VA 50,6 11,6 Externt: Inom projektorganisationen = 5,6 pers./år 

Drift 2,7 pers./år varav 1,4 pers./år är knutet till vattenmätarbyten

AO Avfall 19,0 Tillkommer säsongspersonal/sommarpersonal motsvarande 4,94 
heltidstjänster

Summa 82,4 0,5 13,4 Totalt: 96,3

Andelen köpta resurser från 
kommuner uppgick till 0,5 % och 
externa resurser till 13,9 % av det 
totala antalet 96,3 personår.

Syfte och mål: 

• Beskriva DVAAB:s 
organisatoriska nuläge

• Ge en överblick över de 
roller/resurser som 
bidrar till att realisera 
bolagets uppdrag

Befolkning: 43 866 st
Geografi: 3 591,4 km2

Siffrorna baseras på SCB 2019-12

Se även ”Bilaga 2 ” VA Jämförelser med andra driftbolag”, 
Bilaga 3  MittSverigevatten och Avfall”



VA| Anläggningar, kunder och utveckling taxor
Anläggningar - Driftsatta

Antalet anläggningar

Vattenverk (st) 20

Avloppsreningsverk (st) 22

Ledningsnät vatten  
(km)

1 096

Ledningsnät spill (km) 965

Ledningsnät dagvatten 
(km)

142

Tryckstegringar (st) 52

Reservoarer (st)* 39

Pumpstationer (st) 238

*Dessutom ingår ca 1 090 st LTA-stationer
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NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Lokalisering

Leksand – Rättvik – Gagnef – Vansbro

Antalet kunder Hushåll Företag/Industri Summa

VA 15 306 1 627 16 933

Utveckling VA-taxor** 2007 2012 2015 2019

Leksand 558 613 684 754

Rättvik 579 629 762 800

Gagnef 513 556 773 796

Vansbro 506 624 901 919

Utveckling VA-taxor (%)

Leksand 9 % 10 % 9 %

Rättvik 8 % 18 % 5 %

Gagnef 8 % 28 % 3 %

Vansbro 19 % 31 % 2 %

Notering:**
- Definition är en normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 

rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 
m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och 
dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. 

- Leksand - I priset ingår dagvattenavgift, som tas ut av anslutna ftg. 
- För övriga kommuner - I priset ingår dagvattenavgift fr.o.m. 2014, men ingen betalar den.
- Vansbro tillkom år 2011
Se även ”Bilaga 4 ”VA Utveckling taxor inom Sverige”, samt ”Bilaga 5 VA Utveckling taxor inom Dalarna”

Syfte och mål: 

• Sätta  VA-verksamheten 
in i ett mer praktiskt 
resonemang → Bygga 
kunskap

• Övergripande syfte att 
skapa EN gemensam 
bild av VA:s verksamhet



Antalet 
kunder

Hushåll -
Helår

Hushåll 
vara hem-

komposterar

Hushåll -
Fritidshus

Fritidshus -
Dispens för 
hämtning

Lägenheter Företag/
Industrier

Summa

Avfall 15 466 4 327 9 592 834 5 785 1 142 32 819

Avfall | Anläggningar, kunder och utveckling taxor
Anläggningar - Driftsatta (Egen personal/Entreprenad)

Antalet anläggningar

Återvinningscentraler (st) 6

Slamanläggningar (st), Ca 6 533

Slamtömning Entreprenad

F.d Deponier (st)* 0

Sophämtning Entreprenad

*Finns nedlagda deponier, 3 st. Ansvaret för 
dessa fördelas på resp. ägare, Leksand Vatten AB,  
Rättvik Vatten och Avfall AB samt Vansbro 
kommun.
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NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Lokalisering

Leksand – Rättvik – Gagnef – Vansbro

Utveckling Avfall-taxor** 2012 2018 2020

Leksand 2 369 2 190 2 190

Rättvik 2 416 2 190 2 190

Gagnef 2 868 2 310 2 310

Vansbro 2 464 2 629 2 629

Utveckling Avfall-taxor (%)

Leksand - 8 % 0 %

Rättvik - 10 % 0 %

Gagnef - 24 % ? %

Vansbro 7 % 0 %

**Notering: Genomsnittlig tömningskostnad/år (avser både fast avgift och 
tömningskostnader).

Syfte och mål:  

• Sätta  Avfalls-
verksamheten in i ett mer 
praktiskt resonemang →
Bygga kunskap

• Övergripande syfte att 
skapa EN gemensam bild 
av Avfallsverksamheten



DVAAB Ekonomi | Utfall utveckling 2015 – 2019
Anläggningstillgångar, Antalet Anställda och Omsättning*
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NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Syfte och mål:  

• Visualisera en ekonomisk 
utveckling under åren 
2015 - 2019

• Skapa insikt om 
utvecklingen mellan 
anläggningstillgångar, 
antalet anställda och 
omsättning.Mellan åren 2015 och 2019 har följande utveckling skett, enligt diagrammet:

– Anläggningstillgångar (bokfört värde) har ökat från 583,9 Mkr till 858,5. Mkr. En ökning med 274,9 Mkr (32,0%)**

– Antalet anställda en ökning har skett med 9 st personer (11,1 %).
– Omsättningen har ökat från 57,1 Mkr till 67,8 Mkr, vilket är en ökning med 10,7 Mkr (15,8 %).

Därutöver, återges ej i diagrammet, har kostnadsutvecklingen mellan 2015 och 2019 varit för:
– Egen personal DVAAB en ökning med 5,7 Mkr (11,4 %)
– Externa resurser (konsulter, inhyrd personal, ej entreprenörer), en ökning med 3,4 Mkr (67,9 %)

*Notering: Anläggningstillgångarna ingår/ägs av resp. Teknikbolag (BR). Antalet anställda och omsättning omfattar DVAAB:s verksamhet.
** Rättviks Teknik AB delades genom en fusion under 2018. VA- och avfallsverksamheten flyttades över i Rättvik Vatten och Avfall AB och 
fjärrvärmeverksamheten flyttades över i Rättvik Energi AB.



Förnyelse/Investeringar| Ekonomi förutsättningar
Utveckling inom VA och Avfall 2021 – 2025
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Förnyelse – DVAAB:
Sammantaget uppgår planerat investeringsbehov inom DVAAB till ca 700,0 Mkr. för de kommande             
5 åren, 2021 – 2025.

Förnyelse - VA:
En mycket omfattande förnyelseportfölj inom VA är planerad under 5-årsperioden. Portföljen ligger inom 
spannet 114,0 – 170,0 Mkr. per år, vilket kan jämföras med 2020 som har en prognos på ca 100,0 Mkr.  
M a o en stor ökning planeras ske.

Förnyelse - Avfall:
Utvecklingen av investeringar för kommande år är osäker pga införande av bostadsnära insamling av 
förpackningar. Det kan dock komma att handla om större investeringar i bl a kärl och omlastningsplatser. 
Men även här sker betydligt ökad investeringsinsatser, jmf. med tidigare år.



Funktioners relationer och flöden i ett omvärldssammanhang (externt och internt)  

14

Syfte och mål:

• Utarbeta en relationskarta 
som återger DVAAB:s 
verksamhet baserat på  
funktioner och relationers 
påverkan, externt och internt

• Skapa en gemensam 
helhetsbild av verksamheten 
satt i sitt sammanhang

NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

DVAAB 2020| Omvärlds- och Relationskarta

Kartan finns bifogad separat till rapporten i ett större format



Funktioners relationer och flöden i ett omvärldssammanhang (externt och internt) inkl. kritiska gränssnitt  
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Syfte och mål:

• Identifiera kritiska gränssnitt för att 
verksamheten ska kunna prestera 
optimalt 

• Beskriva vad som måste fungera, 
kraven

NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

DVAAB 2020| Omvärlds- och Relationskarta – Kritiska gränssnitt

Sammanfattning av genomlysning – Relationskarta:

Identifierade gränssnitt som av bolagsledningen betraktas som kritiska för en optimal verksamhet är:

A – Externa resurser Behov av en strategisk policy och beslutsstruktur (styrdokument) som ger/styr mot ökad 
möjlighet att agera professionellt som beställare 

B – Ägare (Teknikbolagen) Eftersträva en tydlig aktiv/engagerad ägardialog för att skapa förståelse mellan parterna 

C – Ägare (Kommunerna) Krav på en proaktiv (strategisk) dialog omfattande kommunal översiktsplanering inkl. 
DVAAB:s uppdrag 

D – Interna gränssnitt Säkerställa tydlighet mellan funktionerna (roller, ansvar, befogenheter, systemstöd, 
processer)

Kartan finns bifogad separat till rapporten i ett större format



NU-Läget | Genomlysning av verksamheten 

PRIORITERA| Var och en i bolagsledningen markerade de styrkor 
respektive svagheter, som enligt deras uppfattning bidrar mest 
till bolagets verksamhet 

4

BEDÖMA| Styrkornas  och svagheternas inverkan på 
Effektmål/Åtgärdskomplexitet genomarbetades (Hög, Medel –
Låg)

3

SAMMANFATTA| Granska resultatet

5

KATEGORISERA| Styrkor och svagheter kategoriserats enligt 
nivåerna Strategisk, Organisatorisk, Process och Medarbetare 
(Hög, Medel – Låg), se instruktion ”Bilaga 6 Nulägesbeskrivningar 
– Genomlysning”

2

VALIDERA| Med utgångspunkt från framtaget intervjuunderlag 
genomarbetas styrkor och svagheter för respektive område 
Ägare, AO VA, AO Avfall och Kund av bolagsledningen 

1
Arbetsgång vid WS/Metod 5-stegs genomlysning
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Syfte och mål: 

Skapa ett underlag baserat 
på bolagsledningens 
uppfattning om  
verksamhetens styrkor och 
svagheter; bedöma och 
prioritera dessa med 
hänsyn tagen till helheten

Underlaget till genomlysningen arbetades fram stegvis ,1 – 5, av bolagsledningen vid genomförd WS. 

Notering: Resultatet från arbetet, genomlysningen av verksamheten, presenteras i bilderna 17 – 24
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NU-Läget | Genomlysning av Kund
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda styrkor av bolagsledningen  

Sammanfattning av genomlysning – Kund styrkor:

Medarbetarnas kompetens, erfarenhet och motivation/ansvarskänsla har genomgående en 
stor inverkan på kundnöjdheten. Dessutom bidrar arbetssättet/processerna till att 
upprätthålla ordning och reda, vilket stärker hanteringen av kundärenden/-dialogen.

Dessa grundförutsättningar medverkar till en hög positiv inverkan på bolagets effektmål, 
samt betraktas vara relativt enkla att bibehålla. 

Bolagsledningens uppfattning är att en rimlig kundnöjdheten har låg inverkan på 
effektmålen, och är relativt enkel att upprätthålla. 
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NU-Läget | Genomlysning av Kund
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda svagheter av bolagsledningen 

Sammanfattning av genomlysning – Kund svagheter:

Avsaknaden av en strategisk inriktning samt styrparametrar omfattande kundperspektivet/-
dialogen, internt, bidrar tydligt till identifierade svagheter. Detta gäller för hela bolaget. 

Med dessa svagheter i grunden påverkas även bolagets organisationsstruktur/-gränssnitt 
samt kundhanteringsprocessen negativt. Vilket i sin tur har en stor inverkan på synen av 
kund och tillhörande relationer.

Genomgående bedöms åtgärdskomplexiteten för att åstadkomma förbättringar av DVAAB:s 
effektmål som tämligen omfattande.
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NU-Läget | Genomlysning av Ägare
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda styrkor av bolagsledningen 

Sammanfattning av genomlysning – Ägare styrkor:

Ägarperspektivets styrkor knyter an till att det finns strukturer och tillhörande 
styrdokument, ägardirektiv och bolagsordning, strategiskt etablerade/fastställda. Styrkan 
bibehålls till viss del av de kommunala processerna samt existerande ägarbolag och 
ägarsamråd.

Identifierade styrkor har tämligen hög inverkan på effektmålen, och kräver betydande 
insatser för att behålla alternativt för att öka deras påverkan på effektmålen.

Ingen prioriteringen genomfördes av bolagsledningen vid WS
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NU-Läget | Genomlysning av Ägare
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda svagheter av bolagsledningen 

Sammanfattning av genomlysning – Ägare svagheter:

Avsaknaden av den praktiska infasningen av politiker i roller som t ex ägare, representant i 
Teknikbolagen samt i DVAAB:s styrelse ligger till grund för flera identifierade svagheter. M a 
o avsaknaden av rollbeskrivningar och kunskap kring DVAAB:s verksamhet, minskar 
förutsättningarna för att ägarorganisationen ska fungera tillfredställande. 

Andra identifierade svagheter, utöver ovanstående, är att det strategiskt och organisatoriskt 
inte finns implementerade och respekterade processer inom ägargruppen. Det gäller t ex 
dels för processerna inom ägardialogen/-styrning och proaktiv planering, samt dels för 
behovet av starka professionella representanter.

Flertalet av svagheterna med en hög negativ inverkan på DVAAB:s effekter, betraktas också 
ha en hög åtgärdskomplexitet.
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NU-Läget | Genomlysning av VA
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda styrkor av bolagsledningen 

Sammanfattning av genomlysning – VA styrkor:

VA-verksamhetens styrka är att samordnat hantera och säkerställa akuta driftstörningar, 
vilket till stora delar bygger på en hög yrkesstolthet, lokal förankring samt god tillgång av 
personal/resurser. Vilket i sin tur medverkar till en hög förväntan hos kunderna på det 
arbete som DVAAB utför.

Tydliga förbättringar som återspeglas inom verksamheten, mycket beroende på 
samordningen, är att beredskapen fördelas över en större personalgruppering, 
materialhanteringen optimerats samt att utrustning, lokaler och fordon förnyats. Därtill har 
rekryteringsbehovet, t ex för att hantera pensionsavgångar och upprätthålla/utveckla 
kompetensnivån, hanterats. Detta har kunnat ske genom att bolaget betraktats som en 
attraktiv arbetsgivare och genom ett proaktivt samarbete med lärosäten. Nyanställd 
personal, inom delar av verksamheten, har bidragit positivt till verksamhetens arbetsmiljö.

Bedömda styrkor anses ha en hög inverkan effektmålen och är relativt enkla att bibehålla.
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NU-Läget | Genomlysning av VA
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda svagheter av bolagsledningen 

Sammanfattning av genomlysning – VA svagheter:

Grundläggande för identifierade svagheter är avsaknaden av strategier, som vägleder 
verksamheten långsiktigt. Rådande kortsiktiga planeringshorisont medverkar till att ett 
arbete med fokus på förändring och utveckling ej kan utföras optimalt. Vilket innebär bl a 
att verksamheten blir kvar i rådande arbetssätt och kultur. 

Detta medför att personberoendet är omfattande. Förändringsarbetet av arbetssätt, roller 
och kompetensbehov (planer, profiler) hinns ej med, utan skjuts framåt. Resultatet av 
denna situation leder till att brister uppstår t ex vid driftsättningar, introduktion av personal, 
daglig uppföljning inkl. dokumentation samt byggandet av varumärket. Dessutom bidrar 
detta till att externa resurser måste anlitas för att utföra delar av verksamhetens ordinarie 
arbete.  

Flertalet identifierade svagheter har en hög negativ inverkan på DVAAB:s effektmål, samt 
anses även vara komplexa att hantera.
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NU-Läget | Genomlysning av Avfall
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda styrkor av bolagsledningen 

Sammanfattning av genomlysning – Avfall styrkor:

Sammantaget erhålls en bild av en verksamhet som har ett proaktivt ledarskap och 
engagerade medarbetare. Därtill finns en stark utformad verksamhetsplan framtagen som 
bidrar till att leda och styra verksamheten, samt ligga till grund i kommunikationen till ägare 
och kunder. Rekryteringar är lätta att genomföra och de anställda trivs.

Detta innebär att ovan nämnda faktorer sammantaget har en mycket positiv inverkan på 
DVAAB:s effektmål, samt bedöms vara lätta att behålla.
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NU-Läget | Genomlysning av Avfall
NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR DVAAB 2020

Fastställda svagheter av bolagsledningen 

Sammanfattning av genomlysning – Avfall svagheter:

Ett fåtal svagheter identifierades, insamling avfall samt omfattningen av osäkra spelregler. I 
båda fallen identifierades strategiska svagheter. Osäkra spelregler bedömdes även ha 
svagheter rent organisatoriskt, och då främst strukturmässigt, på grund av 
många/tillkommande pågående förändringar inom branschen.

Bedömningen av hur dessa svagheter påverkar DVAAB:s effekter negativt ansågs vara hög 
och omfattande att åtgärda. 

Ingen bedömning omfattande negativ inverkan på Effektmålet/ 
Åtgärdskomplexitet för punkterna 2 – 5 genomfördes av 
bolagsledningen vid WS



Innehåll

Inledning

Bakgrund till uppdraget, syfte och mål                              Bild 4.

2020 vs 2012

Återge DVAAB:s utveckling under perioden                   Bild 25. 

Nu-Läget

Verksamhet och utgångsläget för DVAAB 2020               Bild 8.

Avslutning

Slutsatser och Rekommendation                                       Bild 33.
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Att vara en del av DVAAB

Beskriva fördelar och nackdelar                                        Bild  29.            



2020 VS 2012 DVAAB:S UTVECKLING UNDER PERIODEN

Utveckling | DVAAB - verksamhet
Bedömd position 2012                          2020 samt kommenterad utveckling mellan åren 
Enligt (1) Går ej att bedöma/irrelevant (2) Ej uppfyllt (3) Uppfyllt mål (4) Väl uppfyllt mål :s utveckling under perioden

Område position/läge 1–4

Mål Områden 2012 2020 (2019)* Kommentar till 2020
Verksamhet Bättre hantering av myndighetskrav 3 3 Finns en fortsatt ökad samlad 

kunskap inom bolaget.  
** Minskade läckage vattenledningsnät,
Svinn liter/person*dygnresp. %

2 (2) Minskningar på alla orter utom 
Leksand som har ökade siffror

Minskade läckage spillvattenförande 
ledningsnät, Tillskottsvatten liter/person *dygn

2 (3) Minskade mängder på alla orter utom 
i Rättvik där ökning skett

Hög kvalitetsnivå dricksvatten (medel tjänl m 
anmärkning kemiskt och mikrobiol)

2 (2) Medeltalet har förbättrats från 50 till 
31 anmärkningar.

Minskad förbrukning energi, minst 5 % (VA,
MWh)

4 (4) Förbrukningen har minskat med mer 
än 5% förutom i Rättvik där ökning 
har skett

Minskad förbrukning kemikalier (VA, ton) 2 Saknas sammanställda uppgifter

Ökade möjligheter avsättning slam 1 1

Hög servicenivå på ÅVC 3 3 *** Sammantaget en fortsatt relativ 
stabil nivå, 86. Leksand (93) och 
Rättvik (90) uppvisar en hög nivå jmf. 
med medelnivån i landet (90). 
Nivåerna för Gagnef (85) och Vansbro 
(84) ligger alltjämt något lågt.

Kompetens VA – Bättre kompetens 3 4 VA-organisationen är stärkt med 
både antal personal och funktioner

Avfall - Dito 3 3 Fortsatt starka från en stark nivå

Administration/Stödfunktioner - Dito 2 3 Tillsatt bolagssekreterare med 
kompetens kring diarieföring

Egen regi 1
Starkare aktör som beställare vid
upphandlingar och uppföljning leverantörer

4 2 Rutiner och delegationsordningar 
behöver utvecklas. ”Alla handlar”.

Mer förebyggande arbete 2 2 Behov av fortsatt utveckling

Ökad investeringstakt 3 4 Mycket fokus på nyproduktion, 
pressad organisation

Mindre konsultberoende 3 2 Konsultinköpen har ökat

Tillgodose kommunens behov av VA- och
avfallskompetens

3 3 Bedöms relevant för den långsiktiga 
förvaltningens behov. Dock brister

Syfte och mål:

• Återge positionering 2020

• Visualisera förändringar 
och hantering av brister  
under perioden 2012 vs 
2020
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* Vissa uppgifter/bedömningar omfattande 2020 baserar sig på 
statistik från 2019, vilket framgår i tabellen genom att betyget är
satt inom en parantes.

** Se även ”Bilaga 7 VA VASS-statistik”
*** Baserat på kundenkät DVAAB 2019



Syfte och mål:

• Återge positionering 2020

• Visualisera förändringar 
och hantering av brister  
under perioden 2012 vs 
2020

2020 VS 2012 DVAAB:S UTVECKLING UNDER PERIODEN

Utveckling | DVAAB - verksamhet
Bedömd position 2012                          2020 samt kommenterad utveckling mellan åren  
Enligt (1) Går ej att bedöma/irrelevant (2) Ej uppfyllt (3) Uppfyllt mål (4) Väl uppfyllt mål DVAAB:s utveckling under perioden

Område position/läge 1–4

Mål Område 2012 2020 Kommentar till 2020
Kund* Nöjdhet leverantör, % 2 DVAAB = 78 85-86-86 Mål 2022= 90

Nöjdhet bemötande kundtjänst, % 2 DVAAB = 75 73-77-76 Inget mål fastställt

Nöjdhet information 2 DVAAB = 70 77 -73-72 Mål 2022= 90
Nöjdhet besök ÅVC 2 DVAAB = 90 88-91-90 Mål 2022 = 90
Nöjdhet tillgänglighet ÅVC** 2 DVAAB = 70 65-73 Inget mål fastställt

Organisation Minimal egen administration (kundtjänst,
information, viss ekonomi). I övrigt samordning 
med kommunernas administration.

4 2 Utvecklingen är att samordningen 
med kommunerna endast omfattar 
IT-helpdesk/servertjänster och 
löneadministration (Rättvik). 
All övrig administration sker i 
bolagets regi. Totalt 12,8 egen 
personal ingår i bolagets 
administration. Detta att jämföra 
med 5 st personer 2012.

Bolagets administrativa system skall väljas utifrån 
kompetensbolagets behov av effektivitet och 
servicenivå mot såväl kundkollektiv som ägare och 
så långt möjligt samordnas med de i bolaget 
ingående Kommunernas administration.

3 2 System som samnyttjas med övriga 
kommuner (Rättvik) är löne-/ och 
ekonomisystem. Övriga system finns 
endast inom DVAAB. Systemen är 
inte optimalt/effektivt anpassat för 
bolagets behov, ca 70 st. En översyn 
pågår vars syfte är att identifiera och 
kravställa behovet av systemstöd. 

Förstärkta utrednings- och projektresurser 3 3 Antalet resurser har ökat inom VA 
och Avfall, för att klara 
tillkommande ökade krav, interna 
och externa. Inom VA är det 
fortfarande ansträngt. I dagsläget 
löses det genom externa konsulter.

Notering: *2020 = Kundenkät DVAAB 2019 Presenteras enligt DVAAB värde – Dalarnas  medelvärde – Sverige medelvärde. **Dito DVAAB värde – Medelvärde Sverige 
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Syfte och mål:

• Återge positionering 2020

• Visualisera förändringar 
och hantering av brister  
under perioden 2012 vs 
2020

2020 VS 2012 DVAAB:S UTVECKLING UNDER PERIODEN

Utveckling | DVAAB - verksamhet
Bedömd position 2012                          2020 samt kommenterad utveckling mellan åren 
Enligt (1) Går ej att bedöma/irrelevant (2) Ej uppfyllt (3) Uppfyllt mål (4) Väl uppfyllt mål DVAAB:s utveckling under perioden

Område position/läge 1–4

Mål Område 2012 2020 Kommentar till 2020
Organisation, forts Specialkompetens inom VA drift 3 3 Rekryteringar har successivt skett  för 

att klara nuvarande och framtida 
resursbehov. Trots det är 
kompetensen fortfarande svag inom 
rollerna beställare och utförare av 
projektgenomförande av större 
projekt. 

Ökad flexibilitet inom driftorganisationen 3 4 Akuta verksamheten fungerar bra, –
kan bl a mobilisera mycket personal. 
Det finns en acceptans hos 
medarbetarna och samarbete över 
gränserna, vilket är en styrka. 
Däremot är personberoendet högt, 
vilket i sig skapar en begränsning  till 
en mer optimal flexibilitet. 

Ökade möjligheter optimera verksamhet 3 3 Organisationen arbetar fortfarande 
kvar i ”den gamla VA-kulturen”. 
Insatser för kulturstärkande 
förändringsarbete viktigt och måste 
prioriteras.
Verksamheten klarar det dagliga 
arbetet, har driftskapacitet. Men tar 
sig ej ur och vidare för att utvecklas, d 
v s har svag utvecklingskapacitet.
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Innehåll

Inledning

Bakgrund till uppdraget, syfte och mål                             Bild 4.

2020 vs 2012

Återge DVAAB:s utveckling under perioden                    Bild 25. 

Nu-Läget

Verksamhet och utgångsläget för DVAAB 2020               Bild 8.

Avslutning

Slutsatser och Rekommendation                                       Bild 33.
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Att vara en del av DVAAB

Beskriva fördelar och nackdelar                                        Bild 29.           



Investeringar i och underhåll av infrastruktur 

Genomgående är många anläggningar inom VA anlagda under 1950-, 1960- och 1970-talen och därför är i stort behov av upprustning. Men kommunerna har i många fall 
skjutit upp underhållet eftersom man inte haft möjlighet att finansiera nödvändiga investeringar. De demografiska förändringarna gör också att behovet av investeringar ser 
olika ut i olika kommuner. Kommuner med minskande befolkning kan behöva göra investeringar för att anpassa anläggningarna till en mindre befolkning. Kommuner med 
en befolkning som växer kan i stället ha problem med att kunna göra investeringar för att möta behoven från fler personer. Klimatförändringarna/-anpassningar innebär 
också en press på VA-system och annan infrastruktur. Problemet när det gäller VA är inte bara behov av investeringar utan det handlar också om brist på rätt kompetens för 
att kunna genomföra investeringar och sköta drift och underhåll.

Motiv till samverkan

Potentialen i samverkan ligger i möjligheten att investera gemensamt, effektivisera drift- och stödfunktioner samt skapa en bättre resursbas, vilket i sin tur gör 
samverkande organisationer mindre sårbara. För att uppnå denna potential krävs långtgående strukturella åtgärder, ofta i form av fusion av verksamheter. En sådan, mer 
djupgående och omfattande samverkan ger även en mer bestående effekter genom att det inte är lätt att ändra i framtida budgetar eller efter skiften i politiken 

Lös samverkan avseende enskilda resurser och kompetenser är däremot vanligt förekommande men då är den ekonomiska effekten begränsad, eftersom samverkan 
endast avser enskilda aktiviteter eller resurser med en begränsad andel av budgeten. 

För att uppnå full potential i form av effektivisering genom samverkan krävs att de kommuner som samverkar har en samsyn avseende ambitionsnivå i drift, underhåll, 
utbud och kvalitet. En sådan samsyn kan emellertid vara svår att uppnå, eftersom den kräver ömsesidiga anpassningar mellan kommunerna. 

Ekonomiska effekter*

Trots en omfattande samverkan mellan kommuner finns det förhållandevis få studier som mäter dess effekter. För svenska förhållanden har i princip inga robusta 
kvantitativa studier gjorts över ekonomiska effekter av mellankommunal samverkan. Resultaten bygger i princip på självskattningar, det vill säga personers uppfattning av 
effekter och resultat av samverkanslösningen, samt pekar i olika riktningar när det gäller kostnadseffektivitet. Den korrekta och intressanta jämförelsen är inte taxenivå idag 
och taxenivåer vid samverkan utan skillnaden mellan vad det skulle innebära att genomföra nödvändiga förändringar och investeringar var och en för sig eller i samverkan. 
Organisationsformen i sig påverkar egentligen inte kostnaden, men en mer kraftfull organisation har större möjlighet att göra de investeringar som krävs. Det är dock 
rimligt att anta att en samverkande organisation, rätt utformad, kan arbeta mer kostnadseffektivt än om samma investeringar görs av flera separata organisationer.

Intrycket från europeisk forskning är att samverkan kan innebära möjligheter till kostnadseffektivisering inom kommunaltekniska områden som t.ex. vatten- och avlopp 
samt renhållning, kapitalintensiv verksamhet. Samtidigt framkommer en splittrad bild där olika forskare kommer fram till olika slutsatser. 
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”Sätta scenen” till utvecklingen av samverkan, generellt inom kommunal verksamhet i Sverige 

*Källa: Kommunutredningen SOU202008

Samverkan – Inledning
ATT VARA EN DEL AV DVAAB – BESKRIVA FÖRDELAR OCH NACKDLELAR 



ATT VARA EN DEL AV DVAAB – BESKRIVA FÖRDELAR OCH NACKDLELAR 

Samverkan – Fördelar DVAAB
Baserat på resultat från intervjuer och WS, har följande underlag sammanställts omfattande identifierade
fördelar av att vara en del av DVAAB

(L= Liten, M= Medel, S = Stor)
Bedömning

1. Kommunal samverkan innebär/leder till att förstärka den regionala ställningen. Vilket i 
sig bl a lägger en grund för att bygga ett varumärke, i förhandlingar om offentliga och 
privata investeringar till området.

M

2. Upprätthålla långsiktig kapacitet av leveranser och service som invånarna förväntar sig 
→ Kundorienterad verksamhet etableras

S

3. Ökar och möjliggör för bolaget att rekrytera resurser-/ och säkerställa 
kompetensbehov

S

4. Underlättar att rekrytera spetskompetens för att klara tillkommande/framtida 
omvärldskrav t ex arbete med klimatförändringar och hållbar utveckling.

S

5. En mer professionell organisation med en ökad produktivitet, kvalitet och robusthet 
långsiktigt/strategiskt som möjliggör att: 

- Hantera dels underhåll av anläggningar samt dels ökade driftskostnader

- Hantera växande och uppskjutna investeringsbehov och tillhörande 
kapitalanskaffningsplanering

- Hantera växande anspråk på service och välfärd

- Minska känsligheten för olika typer av oförutsedda händelser

S

6. Bestående effekter uppnås genom att det inte är lätt att ändra i framtida budgetar eller 
efter skiften i politiken → Skapar långsiktig planeringshorisont.

M
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Syfte och mål:

• Få överblick över de viktigaste 
fördelarna för samverkan 

• Tydliggöra hur bolags-
ledningen ser på/bedömer 
fördelarna i dagsläget



Samverkan – Nackdelar/Hinder DVAAB
Baserat på resultat från intervjuer och WS, har följande underlag sammanställts omfattande identifierade 
nackdelar/hinder av att vara en del av DVAAB

Syfte och mål:

• Få överblick över de viktigaste 
nackdelarna för samverkan 

• Tydliggöra hur 
bolagsledningen ser 
på/bedömer nackdelarna i 
dagsläget

(L= Liten, M= Medel, S = Stor)
Bedömning

1. Bolagsetableringen är krävande att genomföra/tar tid att bygga upp samt att 
erhålla/tydliggöra effekter (ekonomiska, kvalitet, effektivitet mm). 

Att ändra, alternativt lämna, samarbetet är svårare i ett senare skede.

M

2. Bolagets förmåga att orka jobba med helhetsfrågor, och att kunna driva 
strategiutveckling från ax till limpa, kan bli för omfattande/tungt. Dilemmat blir att det 
kan vara svårt att maximera effekterna av samverkan både på kommunal-/ och 
samverkansnivå. 

S

3. Eventuella effektiviseringsvinster kan delvis ätas upp av ökade administrations-/ 
”övervakningskostnader” hos medlemskommunerna.

M

4. Saknad av en gemensam målbild → ägarna och bolaget

Samsyn av bolagets verksamhet är svår att uppnå, berör prioriteringar och enskilda 
intressen, vilket medför svårigheter att skapa förutsättningar för en effektiv ledning och 
styrning för bolaget. T.ex. tjänsters utformning samt omfattning och bedömningar 
omfattande de trender och lagstiftning som anses vara mest avgörande för bolaget att 
följa och ta hänsyn till (klimatförändringar, digitaliseringsdrivna trender, automatisering 
och AI-utveckling, demografiska skiften, turbulent omvärld och inre värld, ökad 
medvetenhet kring hållbarhet, förändrad organisering).

M

5. Att arbete med hållbar utveckling kan stå i motsättning till bättre ekonomiska resultat. L
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Innehåll

Inledning

Bakgrund till uppdraget, syfte och mål                              Bild 4.

2020 vs 2012

Återge DVAAB:s utveckling under perioden                    Bild 25. 

Nu-Läget

Verksamhet och utgångsläget för DVAAB 2020               Bild 8.

Avslutning

Slutsatser och Rekommendation                                       Bild 33.
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Att vara en del av DVAAB

Beskriva fördelar och nackdelar                                        Bild 29.            



Utmaningar för kommunerna 

Utifrån urbanisering och demografisk förändring uppstår specifika utmaningar för 
kommunerna, som kommer tillta i styrka under överskådlig tid framöver. 

Utmaningarna ser särskilt svåra ut för de mindre och avlägset belägna kommunerna – dels 
utifrån de prognoser, som finns redan i dag, på att de har en pressad situation avseende 
demografi, ekonomi, kompetensförsörjning och växande anspråk på service i välfärden. 
Det handlar om dessa utmaningar, svårigheter, men också om de ökade och uppskjutna 
behoven av investeringar i och underhåll av verksamhetslokaler/ -anläggningar samt 
ökande driftskostnader.

För mindre kommuner är den samlade utmaningen som krävs för överlevnad och 
anpassning en mycket tung börda att bära. 

Framtiden 

För att bibehålla och stärka attraktionskraften behöver servicenivåerna utvecklas, 
parallellt med att generella reinvesteringsbehov behöver mötas. Många kommuner lever 
på lånad teknisk tid avseende livslängd inom såväl byggnadsbestånd som teknisk 
infrastruktur.

Samverkan och samarbeten/kluster är en viktig väg framåt för att klara av att möta de 
komplexa utmaningar som finns inom t ex anpassning till hållbarhet (Agenda2030), 
klimatanpassningsåtgärder, digitalisering, ökade krav avseende miljö och säkerhet.

De flesta kommuner saknar en sammanhållen målbild för utveckling*

Forskarnas analyser visar att de flesta kommunerna befinner sig i en situation där en 
kommun visserligen kan ha målbilder på verksamhetsnivå, men saknar en förankrad 
och sammanhållen kommunövergripande målbild, där såväl medborgare som 
näringsliv, föreningar och organisationer står enade om kommunens framtida 
utveckling. Kommunen genomför i praktiken den lokala utvecklingspolitiken relativt 
ensam, snarare än i samverkan med andra aktörer i samhället. En iakttagelse är att 
kommunernas översiktsplaner, som av staten uppmuntras till att utgöra strategiska 
styrdokument för utveckling, inte tycks ge någon betydande strategisk vägledning i det 
lokala utvecklingsarbetet. 

Ett förändrat klimat innebär att hela samhället måste planera och ha en beredskap för 
exempelvis värmeböljor, skyfall, vattenbrist och konsekvenser av dessa. Kommunen är 
som huvudman för teknisk försörjning ansvarig för bl.a. det förebyggande arbetet mot 
naturolyckor inom sitt geografiska område. Kommunen ansvarar också för den fysiska 
planeringen, som är ett av de viktigaste områdena där klimatförändringarna och dess 
effekter måste förebyggas och tas om hand.

Arbetet med att anpassa städer och samhällen till ett förändrat klimat kräver 
samordning inom respektive kommun. Det kan exempelvis uppstå osäkerhet om vissa 
anpassningar ska ske inom VA eller fysisk planering. Även nämnder med ansvar för 
förvaltning av gator, parkmark osv. bör vara direkt involverade i arbetet. Osäkerheten 
avseende ansvarsfördelningen bidrar ibland till att frågor hamnar mellan stolarna eller 
att vissa kompetenser kommer in för sent i arbetet, vilket bidrar till inaktivitet och 
onödiga fördyringar.
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AVSLUTNING –SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Utmaningar för Kommuner övergripande
Kommuners utveckling

*Källa: Kommunutredningen SOU202008



Några vattenrelaterade utmaningar i Sverige → DVAAB

• Ett stort problem i både sjöar och hav är övergödning av vattnet på grund av 
mänskliga aktiviteter, vilket försämrar vattenkvaliteten och i vissa fall orsakar 
syrebrist och algblomning samt förutsättningar för den biologiska mångfalden. För 
DVAAB är detta relevant att hantera utifrån utsläpp via reningsverk, bräddpunkter 
och dagvatten.

• Cirka hälften av landets sjöar och vattendrag klarar inte kraven för god 
vattenstatus, vilket är ett mått som mäter den ekologiska och vattenkemiska 
status i alla inlands- och kustvatten. Kravnivån avseende åtgärder kan komma att 
höjas.

• De svårnedbrytbara och farliga ämnena i samhället påverkar vår miljö och vårt 
vatten negativt och ställer nya krav på enskilda personer och våra vatten- och 
reningsverk. Kommande krav kan förväntas avseende rening av kväve och 
eventuellt andra ämnen så som läkemedel. 

• Klimatförändringar förväntas medföra intensivare nederbörd, ökad risk för 
översvämningar och förorening av vattentäkter. Perioder av torka kan också 
påverka vattenförsörjningen. Kommunala huvudmän bör fördjupa kunskapen om 
råvattentäkternas långsiktiga kapacitet och kvalitet i relation till dessa.

• Många av landets dricksvattentäkter har fortfarande ett otillräckligt skydd.

• Grundvatten på många platser riskerar att förorenas eller överexploateras. 
Insikten ökar, och därmed även de åtgärder som sker/planeras, om att hela 
distributionskedjan från råvattentäktens tillrinningsområde till kranen är viktiga 
länkar i ett säkert dricksvattensystem.
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AVSLUTNING –SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Utmaningar för VA – Hot och ekonomi
Vi har tillgång till mycket vatten i Sverige. Men det betyder inte att rent vatten är en självklarhet 

Investeringsbehov/framtida kostnader för kommunalt VA → DVAAB

• Stora investeringar behövs och att de måste påbörjas nu. 

• Avgifterna, en bedömning, för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100 %, 
alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren. Därtill kommer 
inflation som läggs utöver denna nivå. Det innebär en genomsnittlig ökning av taxan per 
år med 4% utöver inflation.

• Dricksvattenförsörjningens långsiktiga leveransförmåga bör utredas/säkerställas. 

• Ambitioner avseende reservvattenförsörjningsförmåga och redundans bör fastställas.

• Sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning bör genomföras både inom distribution, 
produktion och avseende täkter.

• Känslighetsanalys avseende påverkan på aktuella vattenförekomster bör genomföras 
som input för kommande prioriteringar av re-/ och nyinvesteringar.

• Dagvattenfrågan behöver hanteras (ansvar, ägandeskap, drift- och underhåll, 
utveckling)



Några avfallsrelaterade utmaningar → DVAAB

• Ambitioner fastställda inom EU påverkar hela avfallssektorn. Samtliga ändringar i 
EU:s ”avfallspaket” ska genomföras senast 2025. Flera av regeländringarna börjar 
att gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av 
biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare.

• I en cirkulär ekonomi behöver mängden avfall minska och återvinning av avfall 
öka. En förbättring av avfallshanteringen kan också bidra till positiva fördelar för 
klimatet och människors hälsa.

• Krav på ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna. 

• Digitalisering och konkurrens från nischaktörer.
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Utmaningar för Avfall – Hot och ekonomi
Vi rör oss från enkelriktade flöden mot cirkulär ekonomi

Investeringsbehov/framtida kostnader för kommunalt Avfall → DVAAB

• Att utföra insamling i egen regi kan medföra tydliga fördelar avseende möjlighet att 

säkerställa servicenivå och upplevd servicenivå. Men detta bör ställas i jämförelse 

med en entreprenadlösning, där även krav på service kan hanteras/utformas. 

Utmaningar finns dock avseende uppbyggnad av egen organisation och investering i 

nödvändig utrustning. 

• Kompetensmässigt behöver DVAAB anpassas för att kunna möta delar av kraven i 

EU:s avfallspaket. Detta bedöms möjligt genom fortbildning, anpassning av roller. 

Omfattningen av utökade och stärkta samarbeten är viktigt.

• En plan för att möta det ökade kravet på DVAAB att arbeta med det 

avfallsförebyggande arbetet är framgent viktig att följa, eftersom den förmågan hör 

samman med de ökade återvinningsmålen för kommunalt avfall.

• Kommande krav på separat insamling av olika fraktioner förestår och DVAAB 

behöver ha en plan för att möta dessa.

Återvinningsmål för kommunalt avfall

Till 2025 Till 2030 Till 2035

55 % 60 % 65 %



Inledning – ”Sätta scenen”
De kommunala företagen hör till grunden och stommen i ett hållbart samhällsbygge för framtiden. I stort sett alla de kommunala företagens branscher kan sättas i centrum 
för det, och det finns anledning att sträcka på sig en aning med tanke på uppdraget, men det finns också anledning att känna ansvarets tyngd och reflektera kring hur 
arbetet bäst görs. Vilka är de stora utmaningarna? Vilka är framgångsfaktorerna? Det handlar om att både vara uthållig i det långa perspektivet och samtidigt fungera i det 
korta. Det gäller att ha ett starkt fokus och att lägga energi på den långsiktiga inriktningen, men på vägen dit är det också viktigt  att lägga mycket energi och fokus på att 
kunna leverera i vardagen när förutsättningarna förändras snabbt.

Prioriteringar för DVAAB
• En ägarstyrning som präglas av tydlighet, delaktighet och kunskap, krävs av såväl ägare, styrelse som bolagsledning. Avgörande faktorer för god ägarstyrning är därför 

att skapa förutsättningar för ägare och ledning att investera den tid och energi som krävs för att klara uppgiften.
• För att uppnå full potential i form av drift- och utvecklingskapacitet genom samverkan behövs även att ägarna har en samsyn avseende ambitionsnivå i drift, 

underhåll, utbud och kvalitet. En sådan samsyn kan emellertid vara svår att uppnå, eftersom den ställer krav på ömsesidiga anpassningar mellan ägarna.
• Ett bra samspel mellan styrelse och ledning kring strategier präglas av att dessa grupper samspelar med varandra i form av ”inspel” (exempelvis från styrelsen) om ett 

relevant område som sedan efterföljs av ett relevant ”återspel” (från ledningen), exempelvis i förslag eller områden där fördjupad diskussion behöver ske. 
Konsekvenser blir att verklig framdrift har skapats, istället för utdragna långbänkar. 

• Ägare, ordförande och VD behöver lära känna varandra väl, och hitta ett samspel som gör att de, i sina olika roller, bidrar till företagets utveckling. Det behöver finnas 
en  dynamik, där man i positiv mening kan utmana varandra.

Rekommendation
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Ägarstyrning och övergripande bolagshantering*

Slutsatser .....

Gör en nulägesanalys. En viktig utgångspunkt för att kunna arbeta aktivt med att utveckla ägarstyrningen är att kartlägga hur den fungerar i nuläget: Vad 
fokuserar styrningen på? Vad tar mest tid? Vilka delar är viktigast för ägare respektive ledning? Finns det några kunskapsluckor? 

Med avstamp i svaren på den här typen av frågor blir nästa steg att bestämma var fokus bör ligga, om det krävs några särskilda insatser och att ta fram en tydlig 
struktur och planering för ägarstyrningen. Det kan konkret handla om att uppdatera ägardirektiven, ändra på formen av det rullande ordförandeskapet, arbeta 
fram ett årshjul som preciserar när, och på vilket sätt, olika frågor ska behandlas mellan ägare och ledning. Årshjulet för DVAAB och varje kommunföretag bör 
samordnas med planeringen för hela den övriga verksamheten i kommunerna, men kanske också i ett större perspektiv (regionen).

AVSLUTNING –SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

* Bolagshantering = Omfattar bådeTeknikbolagen och DVAAB



Inledning – ”Sätta scenen”
Företagsledningens uppdrag handlar om att upprätthålla och stärka kapaciteten i kommunerna, att möta samhällsutvecklingen utifrån vitt skilda förutsättningar och ökande 
utmaningar. Behovet för ledningen och dess organisation är därför att ha/utveckla såväl en god drifts- som utvecklingskapacitet*, samt disponera tillräckliga ekonomiska 
förutsättningar för att sköta sina uppgifter. I grund och botten ställer det krav på, handlar det om, ett ledarskap som förmår att hålla långsiktig kurs och samtidigt klara den vardagliga 
verksamheten. 

Det räcker inte att jobba inom sin del/funktion eller inom sitt stuprör, då många viktiga frågor ligger mellan organisatoriska rutor och streck. Vidare räcker det inte med att identifiera 
en strategiskt viktig fråga, flera i organisationen/ledningsteamen behöver vara beredda att kavla upp ärmarna och göra ett rejält strategiutvecklingsarbete, exempelvis genom att ta 
in input från kunder, ny teknik, eller att leda arbetet med implementering/driftsättning. Det är i högsta grad aktuellt att prova och sjösätta nya koncept och arbetssätt.

Prioriteringar för DVAAB
• Arbeta fram och skapa engagemang kring ledningens utkast till vision, framtidsbilder, framgångsfaktorer, mål och förändringsprocess
• Identifiera/skapa och fastställa bolagets effektkrav 
• Utveckla ett strategisk förändringsfokus, göra det konkret 
• Arbeta fram ett processorienterat arbetssätt inkl. mätetal inom de områden som bidrar till att realisera DVAAB:s effektmål, inkl. en implementeringsplan 
• Skapa en kravbild på befintliga/nya systemmiljöer utifrån framtaget processorienterat arbetssätt
• Säkerställa/identifiera behovet av befattningar kopplade till strategisk kompetens
• Fastställa behovet och formerna av samarbeten som ej är bolagets kärnverksamhet → ”att lyckas tillsammans med andra”

Rekommendation
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Organisation och leda styra DVAAB

Slutsatser .....
Engagemanget i DVAAB:s ledning är avgörande för att på sikt klara av att implementera vision, strategier, effektkrav och att genomföra/implementera 
förändringar. Utmaningen är att balansera mellan det stora och det lilla, att hålla kursen i de långsiktiga ambitionerna och strategierna, samt att skapa 
något konkret i det korta perspektivet. 

Grundläggande för att lyckas är att identifiera kärnprocesserna inom bolaget. Dessa ligger till grund för att kravställa behovet av organisation, 
arbetssätt/stödprocesser, roller, kompetens och information/systemstöd. Därutöver parallellt med förändringsarbetet, inte bara hantera 
arbetsprocesserna/strukturerna, utan förändringskraft måste även läggas på att säkerställa relationsprocesserna. D v s den kulturella resan och 
omställningen inom  bolaget måste utvecklas och implementeras.  

AVSLUTNING –SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

* Driftskapacitet = i ett kortare tidsperspektiv där kommunens dagliga verksamhet ska fungera. Utvecklingskapacitet = mer inriktat på ett längre tidsperspektiv som påverkar kommunens långsiktiga utveckling.



Inledning – ”Sätta scenen”
Stora investeringar behövs och de pågår nu och planeras inom VA. De drivande faktorerna för investeringsutgifterna är framför allt VA-planer och ökat behov av förnyelse av 
ledningsnäten. Andra viktiga faktorer som påverkar investeringsutgifterna framgent är befolkningsökningen/-minskning, klimatanpassning, vattenverk som inte klarar kraven på 
beredningssteg, säkerhet, ökade krav vid avloppsreningsverk, krav på slamförbränning och återvinning av fosfor samt krav på läkemedelsrening vid avloppsreningsverken. 
Utmaningarna när det gäller VA är inte bara behov av investeringar, utan det handlar också om att organisationen måste stärkas för att kunna planera, hantera och genomföra 
investeringar samt sköta drift och underhåll. 

Dagens anläggningstillgångarna är till stor del avskrivna vilket under lång tid hållit taxorna låga. När framtida investeringar genomförs kommer avskrivnings-/ och räntekostnader att 
stiga markant från dagens nivåer. Dessa kostnader beräknas öka, under den kommande tjugoårsperioden, om investeringar genomförs utifrån verkliga behov. Det är dock inte de 
ökade investeringsutgifterna i sig som ligger bakom ökningen jämfört med dagens kostnader, utan det faktum att dagens anläggningstillgångar till stor del är avskrivna och 
kapitalkostnaderna som en konsekvens av detta är låga.

En långsiktig stark driftskapacitet inom VA förutsätter att verksamheten har förmåga att införa nya arbetsmetoder, kompetensutveckling och personalförsörjning, tekniker, samt 
ständigt arbeta med förbättringar. En hög driftskapacitet förutsätter därför att verksamheten också har utvecklingskapacitet. Utveckling kan här handla om att göra sådant som 
stärker driftskapaciteten, men som inte är en förutsättning för den. Förmåga till organisatorisk utveckling och förnyelse, inte nödvändiga investeringar, samt ett fruktbart samarbete 
med aktörer utanför kärnverksamhetens organisation skulle kunna beskrivas som indikationer på utvecklingskapacitet. I utvecklingskapacitet ligger också att verksamheten har 
förmåga att planera och agera utifrån en långsiktig målbild vilket kräver att verksamheten har kraft och styrka att fatta nödvändiga beslut med viss framförhållning. 

Prioriteringar för DVAAB VA
• Genomföra en grundläggande inventering/besiktning av befintliga anläggningars status. D v s etablera en stärkt anläggningskännedom och kunskap som dokumenteras.
• Fastställa en strategi baserat på kommande omvärldskrav, inventerad anläggningskännedom inkl. drift och underhållsplaner samt planerade investeringar.
• Utarbeta VA:s kärnprocesser inkl. roller/kompetenskrav, behov av information och systemstöd, krav på stödfunktioner, samt vad som ska utföras inom/av                 

verksamheten. Med det som grund kan en robust långsiktig drifts- och utvecklingskapacitet byggas.
• Skapa engagemang kring utvecklingsarbetet av drift- och utvecklingskapaciteten. Allt för att öka verksamhetens förmåga att införa nya arbetsmetoder och teknik,                        

skapa innovationskraft, samt ständigt arbeta med förbättringar. Detta bidrar till att även utveckla kulturen inom VA.
• Identifiera och etablera varaktiga kommunikationsvägar samt nätverk (internt och externt) som bidrar till och skapar förutsättningar för VA-verksamheten. Där                              

bl a benchmarking hanteras och ett lärande/utbyte av erfarenheter möjliggörs och sker.

Rekommendation
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Strategisk utveckling – VA

Slutsatser .....
Omgående och grundläggande insatser måste ske för att skapa en robust kunskap om anläggningsstatus, samt fastställa en strategisk utvecklingsplan med 
prioriterade strategiska fokusområden för VA. Där bl a vikten av att kunna hantera och bedöma de ökade driftkostnaderna för äldre anläggningar mot 
förnyelseinsatser måste vara primärt, ”lappa laga alternativt investera”. Med det som grund genomföra en förankring, om det arbete som måste utföras, 
med berörda intressenter som medarbetare, ledning och ägare. Allt för att skapa förutsättningar ”för VA-resan”.

AVSLUTNING –SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER



Inledning – ”Sätta scenen”
Det sker stora omvärldsförändringarna som mer eller mindre direkt kommer påverka både morgondagens avfallshantering som helhet och kommunernas roller och ansvar i 
synnerhet. Utvecklingen, trenderna, av digitalisering, hållbarhet, politik, lagstiftning och människorna tros kunna vara relativt säkra att identifiera som drivkrafter. Många av 
trenderna kan inte isoleras till ett enskilt område utan de samspelar med förändringar inom andra områden. 

Den övergripande slutsatsen är att bara de avfallsorganisationer som skaffat sig den kompetens som krävs för att kunna dra nytta av teknikutvecklingen, kommer att kunna svara upp 
mot de ökade krav och förväntningar som samhällstrenderna för med sig. Pressen på de minsta organisationerna att knyta till sig mer kompetens kommer att öka.

Med ovanstående utveckling som grund måste även AO Avfall utarbeta en långsiktig stark och tydlig strategi, allt för vara rustad för kommande nya krav på verksamheten. Det finns 
visserligen mycket inom avfall som fungerar bra i dagsläget, men betydelsen av att kunna hantera befintlig verksamhet samtidigt med kommande förändringar med robusthet 
behöver etableras. 

Prioriteringar för DVAAB Avfall
• Säkerställa strategin med tillhörande mål för avfallsverksamheten
• Utarbeta Avfalls kärnprocesser inkl. roller/kompetenskrav, behov av information och systemstöd, krav på stödfunktioner, samt vad som ska utföras inom/av                 

verksamheten. Med det som grund utvecklas en robust långsiktig drifts- och utvecklingskapacitet.
• Säkerställ en strategisk kompetensplan för framtida roller inom avfallsverksamheten för t.ex. upphandlare, ny expertis inom till exempel IT och juridik. Men                               

också identifiera och planera för roller med ansvar att hitta och forma nödvändiga samarbeten med producenter och nischaktörer samt med andra                                  
kommunala funktioner. 

• Bygg vidare på ett nära samarbete mellan avfallsorganisationen och andra kommunala roller såsom fysiska planerare, upphandlare och miljöstrateger.            
Avfallsorganisationen behöver initiera denna intrakommunala samverkan; vara drivande, motivera, utbilda och följa upp. 

• Hålla fast vid etablerade samt identifiera och etablera nya varaktiga kommunikationsvägar samt nätverk som bidrar till och skapar förutsättningar för Avfall,                            
internt och externt.

Rekommendation
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Strategisk utveckling – Avfall

Slutsatser .....
Finns mycket redan etablerat inom Avfall och som fungerar bra. Viktigt att säkerställa att det inte bygger på alltför stort personberoende. M a o fastställda 
strategier och mål, samt tydliga processer skapar robusthet och minskar sårbarheten, en bredare plattform byggs, kortsiktigt och långsiktigt. 

Då mycket av verksamhetens roll sker/är i relation med medborgare/kunder så bör kommunikationsinsatserna fortlöpande prioriteras.

AVSLUTNING –SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
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Fördelar DVAAB:
• Bolaget har utvecklade grundfunktioner avseende ledning och tjänstemän som bedöms vara relevant för att kunna möta utmaningar i närtid.
• Associationsformen som aktiebolag bedöms vara den bästa lösningen för de ingående kommunerna att bedriva VA- och Avfallssamverkan.

Farhågor:
• De närmaste åren kommer att fortsätta att ställa krav på förändring och omställning. Planera därför för att möta kommande utmaningar (fortbildning, 

rollbeskrivningar, mandat, utveckling av stödfunktioner) med i huvudsak den bemanning bolaget nu har inom VA och Avfall, så att personaltätheten balanseras 
för det långsiktiga behovet. Kommer det att kunna ske då erfarenheter av förändringsarbete är svagt inom bolaget? M a o viktigt, direkt avgörande, är att 
kompetens omfattande förändringsledning tillförs bolaget på flera organisationsnivåer.

• Säkerställande av erforderlig nischkompetens för specifika behov är en utmaning. Fokus bör ligga på att utveckla förmågan att upphandla dessa tjänster 
snarare än att utveckla och etablera kompetenser själva. Bolaget bör fokusera på att stärka den långsiktiga kärnverksamhetens förmåga, där även ett förstärkt 
verksamhetsstöd/stödfunktioner inkluderas och som ”speglar kärnverksamhetens behov av stöd” inom funktioner som personal, ekonomi, kundtjänst/support.

• Ett splittrat ägande riskerar att ge otydligheter och kan komma att bromsa nödvändig utveckling av infrastruktur och anläggningar. Vilket i sin tur kan påverka 
initiativ omfattande teknikutveckling och /-standard, en långsiktig grund för prioritering av planerat underhåll/insatser, samt förmågan att ta ett ansvarfullt 
förvaltande av anläggningstillgångar.

• Viktigt att framlagda investeringsplaner ger det anläggningsbestånd som önskas → entreprenadstrategiska ställningstaganden och prioriteringar → grund för 
optimerad förvaltning av anläggningstillgångar. Att utveckla en strategi och styrning för kommande investeringars genomförande, processen, är viktigt så att 
roller, ansvar och befogenheter samt krav mellan parter blir fastställda. Därutöver bör processen även inkludera en tydlighet, skarp sådan, i samband med 
övertagande av anläggningar.

Baserat på utfört utredningsarbete med fokus på bolagsledningsnivå, managementnivå, är vår samlade bild att bolaget har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. M a o det 
finns många bra initiativ och lösningar inom bolaget, vilket även framgår i jämförelse med andra likartade verksamheter (bolag). Detta då de grundläggande förutsättningarna, 
kompetens och medarbetare, finns. En betydande del av verksamhetens stadga är baserad på stor yrkesstolthet och personerfarenheter. Men detta räcker inte i det långsiktiga 
perspektivet då rollen som anläggningsägare för VA och Avfall  ställer krav på ett mer långsiktigt agerande. Detta är något som i dagsläget ej är konstruktivt utformat inom bolaget, 
styrningsprocessen från ägarnivå t o m ledningsgrupp måste förstärkas. Genom att säkerställa/etablera leda-/ styrningsprocessen läggs en långsiktig grund, som i sin tur bidrar till att 
bolagets uppdrag kan genomföras och att framtida krav (kunder, ägare, lagkrav, miljö, investeringar mm) därmed kan mötas med större robusthet, vilket är ett måste.

Rapporten återger ett antal prioriterade initiativ/aktiviteter samt slutsatser, bilderna 37 – 40, vars syfte är att vägleda bolaget från nuvarande läge till/mot ett framtida läge, med 
hänsyn tagen till de förutsättningar som idag råder, nuläget som återges i rapporten och jämförelser av utvecklingen/förflyttningen mellan åren 2012 – 2020. M a o att nyttja de 
resurser som finns måste hanteras/främjas, kraften för att skapa kapacitet för utveckling är något som inte kan vänta, utan måste ges utrymme. Bolaget står inför en ansträngd 
situation de kommande åren, där insatser och resurser måste skapas/avsättas för att lägga en prioriterad realistisk plan för genomförandet, som är förankrad och accepterad med 
omgivningen samt internt bolaget. 

Slutsatser
AVSLUTNING –SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Sammanfattande reflektioner från vårt arbete
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Kompetens

• Förbättra förutsättningarna att utveckla och nyrekrytera resurser och kompetens

• Skapa större flexibilitet och mindre sårbarhet

• Utvecklas till en starkare aktör som beställare vid upphandlingar och uppföljning mot leverantörer

Ekonomi

• Skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att klara av det framtida underhålls- och investeringsbehovet med en 
lägre taxeutveckling

• Minska rörelsekostnaderna genom en effektivare bemanning och resursbesparing

Uthållighet

• Vara bättre rustade för att hantera framtida ökade myndighetskrav

• Minska utläckage från vattenledningsnät och inläckage i avloppsledningsnät

• Säkerställa en hög kvalitetsnivå på dricksvatten och avloppsvattenrening

• Minska förbrukningen av energi och kemikalier avloppspumpstationer och /-reningsverk

• Öka möjligheterna att driva ombyggnads- och optimeringsarbeten i vattenverk och avloppspumpstationer/-
reningsverk

• Öka möjligheterna till en långsiktig lösning för avsättning av slam

• Öka möjligheterna att optimera insamling av hushållsavfall ex via större entreprenader eller egen regi

• Öka möjligheterna att optimera upphandling av behandling och deponering och dess fjärrtransporter

BILAGA

Av ägarna beslutade vägledande Effektmål*

*Hämtat från ”Förslag utformning Gemensam organisation VA och Avfall, beslutsunderlag" (2006-05-10) 43
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VA | Jämförelser med andra driftbolag
För att få en uppfattning av hur marknaden för olika driftbolag inom VA och Avfall har uppgifter inhämtats 
från jämförbara aktörer

44

BILAGA

Bilaga 2

DVAAB MSVA*** Vatten och 
Miljöresurs i 

Härjedalen Berg   
****

VAAKIN*****

VA tjänster/verk* 1,3 2,1 0,7

VA tjänster/km ledning* 0,03 0,04 0,0003

VA tjänster/anläggning* 0,15 0,33 Ej fullständigt

Andel interna tjänster/totala 

antalet tjänster 
7% 8% 11%

Avfall 

tjänster/serviceanläggningar**
3 5 1,4

Avfall 

tjänster/slamtömningsbrunnar**
0,0027 0,0024 0,0019

Noteringar:
* Avser sammanslagna antal vatten och avloppsreningsverk; anläggningar (ARV, VV, tryckstegringar, pumpstationer och 
reservoarer; km ledning (vatten, dagvatten, spillvatten).
** Avser permanenta serviceanläggningar (Återvinningscentraler och liknande servicefunktioner); slamtankar och enskilda 
brunnar, avser permanenta tjänster (ej säsongspersonal).
*** MittSverige Vatten och Avfall
****  Bolaget etablerades 2019-01-01, m a o har ej i dagsläget en optimal organisations utformning 
***** Utgår – Hade ej möjligheten att lämna uppgifterna. 

Försök/initiativ för att utöka antalet nyckeltal för att realisera jämförelser med bolag med motsvarande verksamhet har 
gjorts, men har ej varit möjlig att erhålla.

Syfte och mål:  
Syftet med jämförelsen är 
att ge input till att betrakta 
DVAAB:s egen förändring 
och förhållanden avseende 
resurser. 
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MittSverigeVatten och Avfall |MSVA
Organisation, roller och antalet tjänster (internt och externt)

Funktion* 2007 2012 2015 2020

VD 1 1 1 1

Bolagssekreterare
(diarieföring mm)

1 1 1 2

HR 1 1 1 1

Ekonomi 4 4 4 6

Support 
(kundservice, IT-stöd)

5 5 5 12

AO VA** 101 112 113 128

AO Avfall 0 0 0 15***

Summa Tjänster 113 124 125 165

NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR BENCHMARKING MITT SVERIGE VATTEN 2020

Befolkning: 126 996 st
Geografi: 8 206 km2

Siffrorna baseras på SCB 2019-12

*Tjänster
** Uppdragskonsulter i projekt tillkommer. Nio entreprenörer på ramavtal för alla tre kommunerna + 
egen entreprenadavdelning
***Bedriver endast Avfallsverksamhet i Sundsvall

Funktion*
Personal, Inhyrda inklusive 
konsulter

2007 2012 2015 2020

AO VA** (st) 1 1 3 1

Andelen köpta externa 
resurser  (%)

0,9 0,8 2,4 0,6

Bilaga 3:a

Syfte och mål: 

• Ett underlag för att 
jämföra DVAAB:s VA-
verksamhet med MSVA 

• Bygga kunskap och 
erhålla perspektiv



MittSverigeVatten och Avfall | VA - Anläggningar, kunder och taxor
Anläggningar - Driftsatta

Antalet anläggningar

Vattenverk (st) 23

Avloppsreningsverk (st) 39

Ledningsnät vatten  
(km)

1 512

Ledningsnät spill (km)* 1 151

Ledningsnät dagvatten 
(km)

387

Tryckstegringar (st) 79

Reservoarer (st) 39

Pumpstationer (st) 208

*Tryck + självfall inkl. kombinerade ledningar
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NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR BENCHMARKING MITT SVERIGE VATTEN 2020

Lokalisering

Sundsvall – Timrå - Nordanstig

Antalet kunder Hushåll Företag/Industri Summa

VA 107 092 1 908 109 000

Utveckling VA-taxor** 2007 2012 2015 2020

Sundsvall 383 522 597 628

Timrå 439 621 621 666

Nordanstig 516 858 861 1 071

Utveckling VA-taxor (%)

Sundsvall 27 % 13 % 5 %

Timrå 29 % 0 % 7 %

Nordanstig 40 % 0 % 20 %

Notering:**
- Definition är en normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 

med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas 
inklusive moms. 

Bilaga 3:b



MittSverigeVatten och Avfall | VA - Ekonomi
Kostnader, investeringar och anläggningstillgångar VA  under perioden 2007-2012-2015-2020*

*Prognos
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Sundsvall (Mkr.) 2007 2012 2015 2020* 

Drift och underhålls-
kostnader (Mkr)

122,5 146,0 162,7 198,7

Varav resurs från MSVA 54,4 66,3 82,4 107,8

Varav extern resurs (konsult 
+ entreprenör)

22,5
28,5 28,2 32,4

Investeringar (Mkr) (netto) 58,7 232,9 82,7 81,8

Medfinansiering för 
investeringar (Mkr)

-- 14,3 8,8 84,1

Anläggningstillgångar (Mkr) 
(bokfört värde)

509,9 1 008,6 1 298,5 1 529,2

Bilaga 3:c

Timrå (Mkr.) 2007 2012 2015 2020* 

Drift och underhålls-
kostnader (Mkr)

23,6 30,1 32,4 36,2

Varav resurs från MSVA 8,9 10,2 13,3 12,7

Varav extern resurs (konsult 
+ entreprenör)

4,4 5,9 4,9 7,7

Investeringar (Mkr) (netto) 8,0 7,3 6,5 11,4

Medfinansiering för 
investeringar (Mkr)

-- -- -- 0,1

Anläggningstillgångar (Mkr) 
(bokfört värde)

55,1 85,6 94,6 121,0

Sundsvall (Mkr.) 2007 2012 2015 2020* 

Drift och underhålls-
kostnader (Mkr)

10,7 16,7 16,5 21,3

Varav resurs från MSVA 3,9 6,6 7,5 8,8

Varav extern resurs (konsult 
+ entreprenör)

1,2 2,2 2,5 3,6

Investeringar (Mkr) (netto) 5,8 7,5 15,0 8,8

Medfinansiering för 
investeringar (Mkr)

-- -- -- 0,2

Anläggningstillgångar (Mkr) 
(bokfört värde)

22,6 53,4 88,8 155,4

NU-LÄGET, VERKSAMHET OCH UTGÅNGSLÄGET FÖR BENCHMARKING MITT SVERIGE VATTEN 2020

MSVA VA Totalt (Mkr.) 2015 2020* Utv. Mkr Utv.
%

Drift och underhållskostnader 
(Mkr)

211,6 256,2 44,6 17,4

Varav resurs från MSVA 103,2 129,3 26,1 20,2

Varav extern resurs (konsult + 
entreprenör)

35,6 43,7 8,1 18,5

Investeringar (Mkr) (netto) 104,2 102,0 -2,2 -2,2

Medfinansiering för 
investeringar (Mkr)

8,8 84,4 75,6 89,6

Anläggningstillgångar (Mkr) 
(bokfört värde)

1 481,9 1 805,6 323,7 17,9



VA| Utveckling taxor inom Sverige
Jämförelse årskostnader Nils Holgersson
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BILAGA

Enligt den senaste publicerade jämförelsen av taxor utförd av Nils Holgersson 
Gruppen så är årsmedelkostnaden för VA i en typlägenhet 4874 kr/år. Stora 
skillnader finns över landets kommuner och av naturliga skäl är kostnaden relativt 
sett låg i områden där antalet anläggningar och meter ledning utslaget per antalet 
kunder är lågt jämfört med kommuner där det är långt mellan husen och det bor få 
invånare. 

Bilaga 4

Figur: Jämförelse av årskostnader för VA i typlägenhet, källa Nils Holgersson rapport VA 2020. Figur: Jämförelse av kostnaden för VA-tjänster utslaget per kvadratmeter boendeyta. Källa Nils 

Holgersson Rapporten VA 2020.

Den årliga taxan utslaget per kvadratmeter har ökat i snitt med knappt 3 kr/m2. 
Takten för prisutvecklingen för Vatten och Avlopp har ökat något och var mellan åren 
2019 och 2020 3,8% vilket kan jämföras med KPI för samma period som var 0,6%.  
För flera av de kommuner som har de lägsta taxorna har dessa varit oförändrade 
medan flera av de som redan haft högre taxor har genomfört ytterligare höjningar 
från redan relativt höga nivåer. Exempelvis har Mörbylånga och Älvsbyn genomfört 
höjningar med mer än 15 kr/m2.



VA| Utveckling taxor inom Dalarna
Jämförelse årskostnader Nils Holgersson
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BILAGA

Vid en jämförelse avseende VA-taxorna inom 
Dalarna kan ses att många kommuner har relativt 
höga kostnader jämfört med rikssnittet och att 
spridningen är stor mellan kommunerna. 

Gagnef är en kommun som redovisas ha en sänkt 
prisbild mellan åren 2019-2020. 

Bilaga 5

Figur: Jämförelser av VA-kostnader i Dalakommunerna, källa Nils Holgersson Rapporten

Kommun Befolkning VA 2019 VA 2020
Prisökning 

(%)
Kr/lgh och år Rang 2020

Avesta 23 178 41.23 44.36 7,60 2 957 13

Borlänge 52 590 46.71 48.95 4,80 3 263 23

Falun 59 406 70.36 71.35 1,40 4 756 142

Gagnef 10 304 83.18 80.69 -3,00 5 379 197

Hedemora 15 491 78.88 81.00 2,70 5 399 198

Leksand 15 807 68.62 70.66 3,00 4 710 136

Ludvika 26 898 67.81 71.21 5,00 4 747 141

Malung – Sälen 10 138 95.90 97.10 1,30 6 473 255

Mora 20 470 46.51 50.26 8,10 3 350 31

Orsa 6 911 98.15 103.09 5,00 6 872 275

Rättvik 10 950 78.41 78.41 0,00 5 227 188

Smedjebacken 10 894 86.05 88.63 3,00 5 908 226

Säter 11 093 75.83 75.83 0,00 5 055 167

Vansbro 6 805 93.62 96.44 3,00 6 429 252

Älvdalen 7 031 93.94 108.03 15,00 7 202 282



Genomlysningsarbetet genomfördes i 5 steg vid en workshop:

1. Validera underlaget från gjorda intervjuer enligt presenterad mall omfattande respektive områdes styrkor och 
svagheter

2. Kategorisera styrkorna och svagheterna enligt:  
S - Strategisk nivå (t.ex. företagsstrategi, inriktning, beslutsstruktur, styrdokument)
O - Organisatorisk nivå (t.ex. org.struktur, policies, roller, ledarskap,)
P - Processnivå                   (t.ex. flaskhalsar, dubbelarbete, IT/systemstruktur, informationsflöden, utrustning)
M - Medarbetarnivå (t.ex. kompetens, erfarenhet, attityd/motivation, systemtillgång eller utbildning)   

Enligt nivåerna (Hög – Medel – Låg) 

3. Bedöma styrkors inverkan på Effektmål/Åtgärdskomplexitet (Hög – Medel – Låg) 

4. Bedöma svagheters inverkan på Effektmål/Åtgärdskomplexitet  (Hög – Medel – Låg)

5. Prioritera - Var och en i gruppen markerade styrkor respektive svagheter, som enligt deras uppfattning bidrar mest 
till bolagets verksamhet. Var och en prioriterar med helheten som utgångspunkt. 3 röster/person. 
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Nulägesbeskrivningar – Genomlysning metodbeskrivning
Baserat på framtaget intervjuunderlag har områdena Kund, Ägare, AO VA och AO Avfall och genomlysts 

BILAGA

Bilaga 6



VA| VASS-statistik
Svenskt Vattens årliga statistiska insamling av data (VASS)
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BILAGA

Inledning

Många VA-huvudmän rapporterar årligen in uppgifter till Svenskt Vattens årliga 
statistiska insamling av data (VASS). Nedan följer en jämförelse av VA-nyckeltal för 
åren 2012 och 2019, vilket är det senaste helt inrapporterade året.

Med tillskottsvatten avses den avledda volymen avloppsvatten i kommunen delat 
med längden på det spillvattenförande ledningsnätet men kan också beskrivas som 
den avledda volymen avloppsvatten delat med antalet anslutna till det 
spillvattenförande ledningsnätet.

När det gäller vattenförluster kan % och ”m3/km ledning” slå väldigt olika, därför 
väljs att visa båda:

• Vattenförlusterna i % kommer att bli lägre i det område som är mer tättbefolkat 
(färre meter ledning per förbrukare).

• Minskar vattenförbrukningen kommer vattenförluster i % att öka, även om 
utläckaget inte förändras.

• Ett område med litet utläckage, redovisat som m3/km, dygn, har bättre kondition 
på ledningarna.

Med vattenförluster kan nyckeltal brytas ut per servisnivå, per ledningslängd eller 
procentuellt. Med vattenförlusterna avses levererad volym dricksvatten till 
ledningsnätet minus de volymer som debiteras samt de volymer som inte debiteras 
men är tillåtna (t.ex. för spolning mm i VA-verksamheten, brandvatten mm).

Bilaga 7:a

Skillnader mellan 2012 och 2019

Jämför vi kommunernas VA-kollektiv så har alla utom Vansbro ökat antalet anslutna 
personer mellan de rubricerade åren (Vansbro -451 st; Gagnef +129 st; Leksand 
+1590 st; Rättvik +426 st). 

VA-kollektivets elförbrukning har varit i stort sett densamma i Vansbro, har minskat i 
Gagnef och Leksand men har ökat i Rättvik.

Avseende produktionskvalitet kan konstateras att de rapporterade värdena visar på 
förbättrade leveranser 2019 jämfört med 2012. Noterbara förbättringar föreligger i 
Vansbro där både de kemiska och biologiska analyserna visar på ett färre antal 
anmärkningar. Samtliga orter har också uppvisat förbättringar avseende 
anmärkningar med avseende på mikrobiologi.

Nyckeltalen avseende tillskottsvatten visar på förbättringar mellan de studerade åren 
för alla orterna utom för Rättvik där nyckeltalen visar på en försämring.
Nyckeltalen avseende vattenförluster visar på förbättringar mellan de studerade åren 
förutom i Leksand där det förefaller som att utläckagen ökat.



VA| VASS-statistik
Förhållanden 2012
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BILAGA

Bilaga 7:b

År 2012
Kommun 
Personer

Vansbro      
6 792

Gagnef
10 005

Leksand
15 157

Rättvik 
10 831

Antal anslutna personer 
till det allmänna 
vattenledningsnätet i 
kommunen

st 6 134 8 637 14 217 8 632

Antal anslutna personer 
till det allmänna 
spillvattenförande 
ledningsnätet i 
kommunen

st 6 118 9 072 14 585 8 939 

Ledningslängd för 
spillvattenförande 
självfallsledning (inkl. 
kombinerad ledning)

km 180 256 315 183

Summa elförbrukning MWh 1.82 1.93 3.52 2.59

Total vattenleverans till 
den egna kommunens 
vattenledningsnät , inkl. 
leverans från annan 
kommun eller bolag.

m3 692 169 877 139 1 337 142 963 770

Behandlad mängd 
avloppsvatten. 

m3 1 047 571 1 288 773 2 534 389 1 509 080

Antal kemiska och 
biologiska 
undersökningar på 
dricksvatten med 
anmärkning

st 22 15 5 8

Utdrag ur statistik från VASS, 2012. Antal anslutna, ledningslängder, elförbrukning, 

produktionssiffror, antal vattenprover med anmärkning.

År 2012
Kommun 
Personer

Vansbro      
6 792

Gagnef
10 005

Leksand
15 157

Rättvik 
10 831

Tillskottsvatten per 
ledningslängd och dygn

m³/km och 
dygn

10,3 8,6 14,9 14,5

Tillskottsvatten per 
person och dygn

l/pd 302 242 321 296

Andel mikrobiologiska 
undersökningar, 'Tjänligt 
med anmärkning'

% 27 21 4 17

Andel kemiska 
undersökningar 'Tjänligt 
med anmärkning'

% 46 0 6 3

Vattenförluster i volym 
per servis

l/dygn och 
servis

307 245 223 325

Vattenförluster per 
ledningslängd och dygn 

m³/km och 
dygn

3,7 3,3 3,4 5,8

Vattenförluster % 42 42 32 39

Vattenförluster liter/person, 
dygn

131 120 82 120

Utdrag ur statistik från VASS, 2012. Nyckeltal avseende tillskottsvatten, vattenförluster 

samt andel tagna vattenprover som behäftats med anmärkning



VA| VASS-statistik
Förhållanden 2019
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Bilaga 7:c

År 2019
Kommun 
Personer

Vansbro      
6 805

Gagnef
10 304

Leksand
15 807

Rättvik 
10 950

Antal anslutna personer 
till det allmänna 
vattenledningsnätet i 
kommunen

st 5 683 8 776 14 590 9 058

Antal anslutna personer 
till det allmänna 
spillvattenförande 
ledningsnätet i 
kommunen

st 5 669 9 260 14 896 9 356

Ledningslängd för 
vattenledning

km 215

Ledningslängd för 
spillvattenförande 
självfallsledning (inkl. 
kombinerad ledning)

km 180 262 333 190

Summa elförbrukning MWh 1.62 1.82 2.92 2.78

Total vattenleverans till 
den egna kommunens 
vattenledningsnät , inkl. 
leverans från annan 
kommun eller bolag.

m3 606 930 851 989 1 564 172 872 833

Behandlad mängd 
avloppsvatten. 

m3 873 072 1 136 002 1 919 533 1 727 021

Antal kemiska och 
biologiska 
undersökningar på 
dricksvatten med 
anmärkning

st 17 1 7 6

Utdrag ur statistik från VASS, 2019. Antal anslutna, ledningslängder, elförbrukning, 

produktionssiffror, antal vattenprover med anmärkning.

År 2019
Kommun 
Personer

Vansbro      
6 805

Gagnef
10 304

Leksand
15 807

Rättvik 
10 950

Tillskottsvatten per 
ledningslängd och dygn

m³/km och 
dygn

7,7 6,6 8,8 16,8

Tillskottsvatten per 
person och dygn

l/pd 244 188 196 342

Andel mikrobiologiska 
undersökningar, 'Tjänligt 
med anmärkning'

% 10 0 1 6

Andel kemiska 
undersökningar 'Tjänligt 
med anmärkning'

% 23 4 13 4

Vattenförluster i volym 
per servis

l/dygn och 
servis

216 330 233

Vattenförluster per 
ledningslängd och dygn 

m³/km och 
dygn

2,5 2,9 4,8 4,1

Vattenförluster % 32 39 42 32

Vattenförluster liter/person, 
dygn

95 104 124 84

Utdrag ur statistik från VASS, 2019. Nyckeltal avseende inläckage (tillskottsvatten) och 

utläckage (vattenförluster) samt andel anmärkningar avseende vattenkvalitet 2019.




