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Verksamhetsplan 2018/2019 för Svenskt Vatten
0. Långsiktig verksamhetsstrategi 2015–2019
I mars 2015 beslutade styrelsen om en långsiktig verksamhetsstrategi 2015–2019 för Svenskt
Vatten. Denna verksamhetsplan bygger på den långsiktiga verksamhetsstrategin, och de
effektmål som finns där har utgjort utgångspunkten för att ta fram verksamhetsmålen för 2018.
Vision = vad vi vill uppnå
Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och människor ska ha tillgång till
långsiktigt hållbara vattentjänster.
Mission = vad är vårt uppdrag
Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och
miljövårdsföretag – VA-organisationerna. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten med
spetskompetens:
-

Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och
internationella sammanhang

-

Bidra till medlemmarnas utveckling

Position = vilken plats vi och våra frågor vill ha i samhället.
Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationerna är:
-

Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna
med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga beslut.

-

Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som
centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling.

-

Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets
vattentjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att
vårda denna resurs för framtiden.

I verksamhetsstrategin anges också nio stycken effektmål. Denna verksamhetsplan är uppbyggd
utifrån dessa effektmål. Först ett kapitel med Svenskt Vattens övergripande verksamhet och
därefter ett kapitel för varje effektmål med delmål för hur vi arbetar för att det övergripande
effektmålet ska nås.
Genomgående för arbetet hos Svenskt Vatten är att vi kontinuerligt bevakar, utvecklar, stödjer
och påverkar många olika aktörer inom alla våra relevanta sakområden. Denna
verksamhetsplan beskriver de särskilda aktiviteter vi planerar att genomföra under 2018 -2019
– men är inte på något sätt heltäckande för allt det arbete som bedrivs.

Övergripande arbete
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:1
Svenskt Vatten ska ha en ny långsiktig verksamhetsstrategi som gäller från 2020.
Ny verksamhetsstrategi för 2020 och framåt ska tas fram
Arbetet ska bedrivas i ett brett perspektiv och möjlighet till en bred och öppen diskussion
om vad Svenskt Vatten ska åstadkomma och omfatta som organisation.
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Omfattande intressentdialoger ska ske med såväl medlemmar som externa intressenter.
Parallellt med detta - eller möjligen integrerat - ska ett arbete påbörjas för att ta fram en
gemensam hållbarhetsstrategi för VA-branschen.

Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:2
Svenskt Vatten ska bevaka den politiska utvecklingen och bedriva politiskt
påverkansarbete i frågor som är viktiga för våra medlemmar.
-

Svenskt Vatten ska bl a bistå riksdagens vatten nätverk med att ordna seminarier och
skapa ytterligare möjligheter till relevanta seminarier.

-

Utveckla kontakt med fler ministrar, riksdagsledamöter och departement än idag

-

Verka för att regeringen och riksdagen genomför riksintresseutredningen,
klimatanpassningsutredningen respektive dricksvattenutredningens förslag i enlighet med
våra ståndpunkter

-

Försöka få delta som expert i och påverka relevanta utredningar såsom t ex
miljöövervakningsutredningen, Hållbara vattentjänstutredningen, utredningen om
vattenförvaltningens organisation och kommande.

-

Informera och påverka beslutsfattare så att regering och riksdag fattar beslut i enlighet
med Svenskt Vattens ståndpunkter. Redan tydliga aktuella frågor är bl a ändringar i LAV,
fosforförordning och Weserdomens effekter.

-

Påverka i Europa och Sverige om hur ramdirektivet för vatten bör förbättras.

Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:3
Svenskt vatten ska delta i Europeiskt och Nordiskt samarbete för att stärka
kompetensutbyte och lagstiftning i frågor som är viktiga för våra medlemmar
-

Vi ska:
Delta aktivt i Eureaus kommitteer och nätverk. Satsa särskilt på att bibehålla
inflytelserika positioner i Eureaus styrgrupp samt ordförandeskap i JWG on Water
Framework directive.

-

Genomgående anlägga även ett internationellt perspektiv i våra aktiviteter som
utbildningar, konferenser

-

Påbörja arbete med att ta fram Svenskt Vattens motsvarighet till ”policy papers” med
utgångspunkt i Eureaus positioner – som en grund för att göra branchen tydligt enad i
olika frågor och talar med en röst – samt informationen kan hittas sammanställt
enklare än i dag.

-

Påbörja mer aktivt arbete för att påverka beslut av vikt för våra medlemmar inom EU
utöver det som görs i Eureau t ex genom direktkontakter med EU-parlamentariker
samt Sveriges ständiga representation och SKL:s representation.

-

Svenskt Vatten samarbetar nära med de andra Nordiska branschorganisationerna.
Tillsammans bildar vi styrelsen i NORDIWA och genomför årligen konferenser inom
avlopp och dricksvatten-områdena. Vi satsar framöver på ökat internationellt
deltagande även från fler Europeiska länder.

-

Svenskt Vatten deltar som observatör i WAREG - de reglerande myndigheternas
nätverk och följer där deras sammanställning av priser och regleringar i EU
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-

Svenskt Vatten deltar även i viss europastandardiseringen, CEN. Europastandarder
blir automatiskt svenska standarder även för de standarder som Sverige röstat emot.
Vi företräder Sverige för på CEN-mötena inom TC165, ”Wastewater Engineering” samt
deltar i den nationella spegelkommittén för CEN TC164 ”Dricksvattenhantering”.

-

Svenskt Vatten är huvudman för IWA Sverige. IWA Sverige arbetar för att öka importen
av kunskap till VA-sektorn samt för att lyfta fram Svensk VA-expertis internationellt.

-

Svenskt Vatten deltar aktivt i europeiska nätverk för forskning och innovation, bland
annat som medlemmar i WssTP.

Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:4
Svenskt Vatten samlar via VASS in en väl underbyggd bild av tillståndet inom svensk
VA som ligger till grund för diskussioner och beslut hos kommunpolitiken,
nationella aktörer och vår kommunikation till media. Samtidigt får medlemmarna
ett bra analysverktyg för verksamhetsuppföljning och benchmarking.
-

Genomföra VASS inom ett antal sakområden t ex biogas, dricksvatten, rörnät och
reningsverk

-

Efter genomförd undersökning analysera resultatet utifrån ett nationellt perspektiv och
fatta beslut om hur resultatet ska kommuniceras

-

Sammanställa samlad rapport om tillståndet i VA-Sverige

-

Projekt startas för att tillgängliggöra resultaten på ett jämförande sätt som skapar
diskussion i politiken och leder till förbättring

-

Se över användarvänlighet genom förbättrade instruktioner och information både i
verktyget och på vår hemsida.

Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:5
Vi går före utvecklingen av framtidens VA för att på ett säkert sätt möta kunders
krav på information och tillgänglighet samt behov av ökad effektivitet
-

Vi arbetar tillsammans med Nordiska länderna för att försöka definiera vad digitalisering
inom VA som en del i Smarta städer kan innebära.

-

Undersöka nuläge och behov hos våra medlemmarna och eventuellt initiera ett SVU projekt
angående olika aspekter av digitalisering

-

Vi tar fram vägledning kring säkerhetsfrågor inom VA - om möjligt i samarbete med MSB
och Livsmedelsverket.

Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:6
Vi ska sprida kunskap genom att arrangera konferenser i för VA branschen viktiga
frågor
-

Arrangera nationell dricksvattenkonferens i okt 2018 där resultat från utvecklingsprojekt
är i fokus. Målet är minst 200 deltagare och hålls i Västerås

-

Arrangera Nationella Avlopps & Mijökonferensen NAM i början av 2018. Målet är minst
250 besökare och hålls i Linköping

-

Arrangera konferensen Rörnät och Klimat i mars 2018. Målet är minst 350 besökare och
hålls i Stockholm.
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-

Arrangera kommunikationskonferens jan 2018. Målet är minst 50 deltagare och hålls i
Stockholm.

-

Arrangera forsknings- och innovationskonferens i samarbete med Sweden Water Research.
Målet är minst 150 besökare inkl föreläsare.

Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:7
Vattenstämman ska vara den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige
för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.
-

Genom att arrangera Vattenstämman ska vi ta vara på möjligheten att öka synligheten för
VA-branschens frågor. Vi fortsätter med etableringen av en årlig mötesplats för
”Vattensverige” och har som mål att minst100 medlemmar ska vara representerade på
vattenstämman 2018, antal deltagande politiker ska öka och vi siktar på att 10 KSO ska
delta. Målsättningen är att antalet deltagare i Helsingborg ska vara 700. Temat för
Vattenstämman i Helsingborg 2018 är ”Vatten – en valfråga”.

Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:8
Säkra långsiktig kompetensförsörjning till branschen
-

Under 2018 planeras för en långsiktig nationell kompetensförsörjningsinsats med början
2019, baserad på en noga genomförd problemanalys i samverkan med medlemmar och
företagsabonnenter och högskolor.

1. Öka medvetenheten om vattnets värde
Effektmål 1:
Medvetenheten ökar hos medborgarna och hos politiska beslutfattare om
vattnets värde och att vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för
framtiden
Verksamhetsmål 2018/2019-1:1
Svenskt Vattens kunskap inom Vattenområdet ska spridas effektivt och kunna
anpassas till olika målgrupper
-

Kommunikationsstrategin är utgångspunkten för vår kommunikation om ståndpunkter och
påverkansinsatser och är ett dokument som ständigt utvecklas.

-

Svenskt Vatten vidareutvecklar Vattenforum i Almedalen så att det tydligt visar länken
mellan internationella, nationella och lokala vattenfrågor.

Verksamhetsmål 2018/2019-1:2
Öka kunskapen hos de politiker som har förtroendeuppdrag relaterade till VAorganisationerna.
-

Förbereda/Uppdatera/utveckla Svenskt Vattens utbildning (plats och webbutbildning)
gentemot förtroendevalda politiker som arbetar med VA-frågor samt utarbeta
marknadsföringsmaterial. Klar utbildning till 2019. Målet är att 50% av nyvalda VApolitiker ska ta del av utbildningen.

5

Verksamhetsmål 2018/2019-1:3
Driva kommunikationskampanjer tillsammans med våra medlemmar i syfte att nå
allmänheten med budskap om att värna vattnets kretslopp.
-

Boken om Sveriges Vatten – som tagits fram under Mattias Klums Vattenresa – ska lanseras
och om våra medlemmar önskar kombineras med en fotoutställning, samt aktiviteter som
uppmuntrar till engagemang.

-

Gemensamma kommunikationsinsatser med medlemmar i form av bl a nedan
kampanjdagar:
 Världsvattendagen 22 mars – fokus Kranmärkning
 Världstoalettdagen 19 november

2. Fungerande myndighetsstruktur inom vattenområdet
Effektmål 2:
Statens myndighetsstruktur inom frågor relaterade till vattentjänster är mer
sammanhållen, med myndigheter som ger relevant och tydlig vägledning i viktiga
frågor
Verksamhetsmål 2018/2019-2:1
Branschen har en gemensam målbild och strategi för hur vi vill ha staten
organiserad och arbetar tillsammans utifrån den
-

Förmedla den beslutade målbilden till andra branschorganisationer, SKL,
riksdagsledamöter, politiska partier, berörda departement med flera genom nyhetsbrev,
tidningsartikel och personliga möten samt via vår hemsida. Samarbeta med andra
branschorganisationer.

-

Påverka regering och riksdag för att avveckla vattenmyndigheterna.

Verksamhetsmål 2018/2019-2:2
Relevant och tydlig vägledning har börjats lämnas
-

Påverka myndigheter att vägleda om dagvatten, bräddningar och inrättande av
vattenskyddsområden.

-

Påverka myndigheter att vägleda om sina föreskrifter, ex Naturvårdsverkets kommande
om reningsverk och miljörapportering.

-

Svenskt Vatten tolkar myndigheternas krav i väsentliga frågor. Tydlig med att det ska vara
ett hjälpmedel för våra medlemmar men att det inte ger juridiska garantier.

3. VA-organisationerna stärks
Effektmål 3:
VA-organisationerna stärks genom samverkan och utvecklade
organisationsformer
Verksamhetsmål 2018/2019-3:1
Kommunicera budskap om behovet av starkare organisationer nationellt och
lokalt inkl. uppfyllande av nationella krav (bl a kontrollstation 2020 (DVU))
-

Ta fram anpassad kommunikation och identifiera lämpliga kanaler kring behovet av
starkare VA-organisationer så att den kan nå politiken (inte bara nämnder utn KSO/KS)
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-

Ta fram stöd för analys och diskussion lokalt hos medlemmar om samverkansbehov.

-

Kommunicera budskap i seminarieform riktad till både tjänstemän och politiker.
(Seminarier kan ske tillsammans med andra aktörer som SKL, vara avropningsbara eller
genomföras i andra forum)
Arbeta vidare med rapporten om olika organisationsformer genom
-

att arrangera en workshop med representanter från VA-bolag

-

summera och använda resulatat i vårt arbete för ökad samverkan.

Verksamhetsmål 2018/2019-3:2
Stödja medlemmar kring processen mot starkare organisationer samt befintliga
flerägda VA organisationer i deras fortsatta utveckling.
-

Vidareutveckla nätverket för ansvariga i flerägda bolag och kommunalförbund och
dokumentera resultat och dela med sig till andra medlemmar som överväger olika
samverkansformer.

4. Långsiktigt hållbara vattentjänster
Effektmål 4:
Investerings- och reinvesteringstakten i VA-organisationernas infrastruktur
tryggar långsiktigt hållbara vattentjänster och bygger på hållbar finansiering
Verksamhetsmål 2018/2019-4:1
Hållbarhetsindex genomförs & kommuniceras för att ge mål, bra verktyg och stöd
för kommunerna och en bild av tillståndet i VA-Sverige.
-

Genomföra, analysera och kommunicera hållbarhetsindex- Prioriterar arbetet kring att få
fler kommuner att använda sina egna resultat och fokusera kommunikationen kring detta.
Transparant kommunikation av resultatet.

Verksamhetsmål 2018/2019-4:2
Medlemmarna har stöd för investeringsbedömningar och ekonomisk styrning
samt stöd i Svenskt Vattens nationella kommunikation kring investringsbehov.
-

Uppdatera och sammanställa texter kring aktuella sakområden som tex.:
- VA-taxa (principfrågor kring fast/rörlig taxa revidering av P96 under 2019,
skattefinansiering, affordability, motiv till höjning av VA taxan samt motiv till
dagvattentaxa)
-

Ekonomistyrning (efter utredning av nuläge hos medlemmarna)

-

VA-organisationens resiliens

-

Utvärdera och vidareutveckla formatet för VA-chefens verktygslåda – format, plattform,
namn och typ av innehåll

-

Arrangera finansieringsseminarium i syfte att föra ut vårt budskap om behov av förändring
av LAV.
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Verksamhetsmål 2018/2019-4:3
Vi stödjer medlemmarnas arbete med att säkerställa kvalitet vid förnyelse och
nyanläggning av VA-system
-

Upprätta stöd för vilka krav man ska ställa vid nyanläggning och förnyelse. (Arbeta för att
öka medlemmarnas kunskap från projektering till idrifttaget VA system)

-

Genomföra ett seminarium kring upphandling av VA entreprenader.

-

Initiera samarbeten för att uppmärksamma privata fastighetsägare (ledningsägare) om sitt
ansvar för de egna serviserna och sitt dagvatten.

-

Färdigställa en remissversion av en ny publikation om distributionsnät dricksvatten
baserat på P83 (Allmänna vattenledningsnät - ) samt P76 (Vatten till brandsläckning).
Hösten 2018 genomförs en remissturne för den nya publikationen och 2019 fastställs ny
publikation.

-

Verka för ökad kunskap hos våra medlemmar avseende materialval för produkter i kontakt
med dricksvatten.

-

Färdigställa revidering av P77 Vattenledningar och reservoarer

Verksamhetsmål 2018/2019-4:4
Vi stödjer medlemmarnas arbete med underhålls- och förnyelseplanering av VAsystem
-

Färdigställa revideringen av P39, om skötsel och underhåll av VA-nät.

-

Fortsätta framtagandet av en ny publikation om förnyelse av ledningsnät.

-

Arbeta med bräddvattenfrågan från ledningsnäten och avloppsreningsverken genom att
påbörja arbetet med en publikation som färdigställs 2019; en första del om vad bräddning
är samt strategier för arbetet.

-

Analysera vad har vi för stöd till medlemmarna gällande underhåll och förnyelse av
vattenverk och avloppsreningsverk samt om behov finns.

-

Förberedande arbete inför en eventuell revidering av publikationerna (P93 och P103)
inom TV inspektioner.

5. Dricksvatten av god kvalitet
Effektmål 5:
Säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt
Verksamhetsmål 2018/2019-5:1
Öka kännedomen i branschen och hos beslutsfattare om vikten av säker
dricksvattenförsörjning.
-

Informera kommunerna om vikten av ett långsiktigt strategiskt arbete för att minska
risken för vattenbrist. För ut budskap om vikten av att investera i åtgärder (t.ex.
reservvatten, vattenskyddsområden, nödvattenplanering och skyddsobjekt) samt behovet
av ökad samverkan.
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-

Gå igenom Svenskt Vattens publikationer inom dricksvattenområdet och se på behovet av
uppdatering /revidering.

-

Revidering av publikationen ”Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk” efter att
revideringen av den norska rapporten är klar. Erbjuda utbildning inom området.

-

Bidra till ökad kunskap om cyanobakterier/toxiner i vattentäkter och vid
dricksvattenberedning, hos våra medlemmar.

-

Uppdatera databasen med beredningssteg för samtliga våra vattenverk.

-

Leda och utveckla nätverket för vattenskydd

-

Anordna ett seminarium/utbildning inom Vattenskydd

-

Ta fram vägledning kring ersättning i samband med inrättande av VSO.

Verksamhetsmål 2018/2019-5:2
Öka medvetenheten om att skydda råvatten och att säkra framtida täkter
-

Sätt fokus på uppströmsarbete för långsiktigt säkra dricksvattenkvalitet (tex genom att
upprätta rekommendationer för bräddning nära vattentäkter och råvattenintag).

-

Öka kunskapen om mikroplaster och ”emerging pollutants” i dricksvatten.

-

Arbeta för en ökad andel vattentäkter med godkända vattenskyddsområden och
vattendomar.

6. Minskade utsläpp
Effektmål 6:
Utsläppen av förorenande ämnen till vatten, mark och luft minskas på ett effektivt
sätt. VA-organisationernas naturresurshushållning är mycket god
Verksamhetsmål 2018/2019-6:1
Förbättra förutsättningarna för medlemmarnas arbete med att minska mängden
oönskade ämnen i avloppsvattnet och bättre återföring av näringsämnen
-

Genomföra Revaq med bibehållen hög ambitionsnivå. En satsning görs på att öka
kunskapen om förebyggande kemikaliearbete för mindre reningsverk för att på så sätt
förbereda den på framtida Revaq certifiering.

-

Vi ska vara med i utvecklingen av andra hållbara slamanvändnings- och
fosforåterföringsmetoder som alternativ för de slam som inte klarar Revaq-kraven eller
där det inte finns lämplig jordbuksmark regionalt.

-

Kommunicera Svenskt Vattens kemikaliepolicy till medlemmarna. Med stöd av den ska vi
sedan påverka/stötta olika aktörer såsom regeringen, KemI, Svanens
miljömärkningsnämnd, Läkemedelsverket för att driva på en avveckling av oönskade
ämnen både nationellt och inom EU.

-

Arbete påbörjas med att uppdatera P95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från
industri och annan verksamhet. I arbetet ingår det att konkretisera myndigheternas krav
samt praktiska råd för uppströmsarbete. Arbetet färdigställs 2019.
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Verksamhetsmål 2018/2019-6:2
Skapa förutsättningar för medlemmarna att minska utsläppen av föroreningar till
sjöar, vattendrag och hav på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt (ARV,
dagvatten, bräddvatten)
-

Påverka fördelningsarbetet med de i budgetpropositionen beskrivna investeringsbidragen
för installerande av läkemedelsrening vid reningsverk samt för dagvattenrening så att
investeringarna får så positiv miljöeffekt som möjligt.

-

Påverka HaV och regeringen/regeringskansliet om hur ramdirrektivet för vatten bör
förbättras.

-

Påverka vattenmyndigheterna till dialog med medlemmar inför beslut om åtgärdsprogram
2021.

Verksamhetsmål 2018/2019-6:3
Vi skapar förutsättningar för att Energianvändningen för VA-organisationen är
effektiv och klimatpåverkan minimerad – från råvatten till recipient
-

Företräda medlemmarna så att Energimyndighetens Vägledning för Hållbarhetskriterier
får en fortsatt stor användbarhet för våra medlemmar. Sker i nära samverkan med Avfall
Sverige och Energigas Sverige.

-

Tillsammans med Avfall Sverige starta upp projektet med frivilligt åtagande för
biogasproducenter för att de ska kartlägga och minska sina utsläpp av metan.

7. Klimatanpassning
Effektmål 7:
Kommunerna klimatanpassas för att säkra dricksvatten och förebygga
översvämningar och miljöproblem
Verkamhetsmål 2018/2019-7:1
Vi skapar förutsättningar för en effektiv dagvattenhantering i samhället
-

Sprida kunskap tvärvetenskapligt avseende Svenskt Vattens publikationstriologi om
hållbar dagvattenhantering, klimatsäkring av samhället samt skyfallsplaner.

-

I samverkan med Svenskt Försäkring angående regresshantering samt krav på
fastighetsägare ta fram informationsmaterial samt förstudie för gemensamt verktyg för
regresshantering

-

Utvärdera ny kunskap om skyfallens storlek och bedömninga av lämplig klimatfaktor för
framtida skyfall och eventuellt revidera P104.

-

Ta fram ståndpunkter, som ska ligga till grund för hur lagstiftningen borde fungera, inom
hållbar dagvattenhantering (nya och befintliga samt både för avledning och rening) i ett
avrinningsområde.

-

Arbeta fram förslag till förändring till ABVA ang krav på fastighetsägare att fördröja
vatten på fastigheter mm.

-

Starta arbetet med en ny publikation om utformning av olika hållbara dagvattenlösningar
(Hydraulisk dimensionering, biologi, estetik, rening) Arbetet kräver samarbete med andra
tvärfackliga intressenter. Publikationsarbete påbörjas 2019.
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8. Säkra kompetens långsiktigt
Effektmål 8:
VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga säkras långsiktigt
Verksamhetsmål 2018/2019-8:1
Medel som avsätts för FoU inom vattentjänstområdet i Sverige ska öka. Svenskt
deltagande i internationella forskningsprogam ska stärkas
Det behövs fortsatt dialog med olika FoU-finansiärer för att frigöra ytterligare medel till FoU
inom vattentjänstområdet. Under 2018 kommer Formas leda arbetet med att utforma tre
nationella forskningsprogram som är relevanta för Svenskt Vattens medlemmar. Dessa är
Klimat, Hållbart samhällsbyggande och Livsmedel.
Svenskt Vatten arbetar via Vattenplattformen, den nationella påverkansplattformen, för att ökat
svenskt deltagande inom Horisont 2020 och därtill kopplade satsningar som Water JPI. Svenskt
Vatten är även aktiv medlem i den europeiska vattenplattformen WssTP (Water Supply and
Sanitation Technology Platform). Svenskt Vatten kan också via sitt engagemang i IWA Sverige
bidra till ökat svenskt engagemangt i internationella forskningsprogram.

Verksamhetsmål 2018/2019-8:2
Forskningsresultat ska få genomslag och FoU finansierad av SVU ska komma till
nytta
SVU-rapporter distribueras via riktade utskick till Svenskt Vattens medlemmar och via
pressverktyg, web och twitter . Resultat från FoU-projekt används även i Svenskt Vattens kurs-,
konferens- och seminarieverksamhet liksom i publikationsarbetet. Resultat från SVU-projekt ska
publiceras och uppmärksammas i olika medier. Svenskt Vatten kommer ställa högre krav på
kommunikation och implementering av resultat för att projekt ska beviljas medel via SVU.
SVU-rapporternas resultat ska, när så är lämpligt, användas som underlag för Svenskt Vattens
proaktiva påverkansarbete.
Högskoleprogrammen kommer att medverka i Svenskt Vattens konferenser och även arrangera
egna workshops och seminarier. Svenskt Vatten arbetar för ökad aktivitet när det gäller att via
hemsidor, nyhetsbrev och rapporter få ut resultat till medlemmarna.
Svenskt Vatten fortsätter bevaka pågående nationell och internationell forskning med VArelevans och verkar för att resultat från sådan forskning kommer Svenskt Vattens medlemmar
tillgodo. Detta kan dels genom sammanställningar i form av SVU-rapporter och därtill hörande
publicering, men också medverkan på Svenskt Vattens konferenser och seminarier. Resultat kan
även redovisas genom att medverka i Svenskt Vattens aktiviteter på VA-mässan 2018.
Svenskt Vatten fortsätter dela ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området".

Verksamhetsmål 2018/2019-8:3
VA-kompetens på svenska högskolor säkras genom fortsatt satsning på
Högskoleprogrammen (”klustren”)
Svenskt Vatten fortsätter sin riktade satsning på Högskoleprogrammen. Satsningen har haft stor
betydelse för utveckling av svensk FoU inom VA och inneburit en kraftig uppväxling av SVUmedel.
Programmens resultat ska kunna nyttiggöras av Svenskt Vattens medlemmar. Dels ska de VAorganisationer som så önskar kunna delta aktivt i ett eller flera program och dels ska
programmen sprida och tillgängliggöra information om sitt arbete så att det finns möjlighet för
Svenskt Vattens medlemmar att tillgodogöra sig detta utifrån sina förutsättningar. Detta kan
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bland annat ske genom att fortsätta förstärka programmens eget informationsarbete via
hemsidor, nyhetsbrev, aktiviteter i sociala medier och arrangemang av konferenser, seminarier
och workshops.
Svenskt Vatten ska verka för en ökad samerkan mellan progammen, men också samverkan
mellan lärosäten och VA-organisationer. Exempelvis uppmuntras ett ökat deltagande i
undervisningen på högskolor och universitet, samt genom att erbjuda studiebesök mm.
Under 2018 påbörjas en utvärdering av högskoleprogrammen med särskilt fokus på hur det
stärker lärosätenas grundutbildningar och därmed bidrar till att trygga branschens långsiktiga
kompetensförsörjning.

Verksamhetsmål 2018/2019-8:4
Stärka internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning,
utveckling och utbildning genom stärkt och ökat svenskt deltagande i IWA (the
International Water Association)
International Water Association, IWA, är världens ledande vattenorganisation. IWA Sverige är
den svenska representanten, som finansieras av Svenskt Vatten. Huvuduppgiften för IWA
Sverige är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och
utbildning inom vattenområdet.
Ett steg i detta arbete är att anordna internationella konferenser i Sverige. Under 2018 planeras
bland annat följande aktiviteter:
-

Seminarium om biofilmer i distributionssystem (IWA Sverige)

-

Svenskt deltagande i IWA World Water Conference i Tokyo 2018. Svenskt Vatten avser
även att i samverkan med medlemmar delta med en monter under IWA WWC&E 2018.

Inom ramen för IWA Sverige skapa möjligheter till stipendier för yngre forskare och andra att
medverka på internationella konferenser.

Verksamhetsmål 2018/2019-8:5
Branschens kompetensförsörjning tillgodoses genom högkvalitativa och
efterfrågade utbildningar
Svenskt Vatten planerar att genomföra minst 80 öppna kurser/år för totalt ca 1 800 deltagare.
Därutöver kommer vi att genomföra ca 35 uppdragsutbildningar/år inom olika områden.
Vi planerar att ta fram minst 3 nya utbildningar per år, antingen nya ämnen eller i nya format,
t.ex. interaktiva eller distansutbildningar.
Målsättningen är att 85 % av våra medlemmar ska ha deltagit på någon av våra kurser eller
seminarier under året, samt att medelbetyget ska vara 4.9. Vi genomför våra kurser och
seminarier så att vi använder våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och så att
tillgängligheten för våra medlemmar blir så stor som möjlig, både med hänsyn till geografi,
fysiska och digitala kommunikationer.
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9. Nöjda medlemmar
Effektmål 9:
Medlemmarna ser Svenskt Vatten som en värdefull företrädare för sektorn och i
rollen som stöd i det lokala arbetet
Verksamhetsmål 2018/2019-9:1
Medlemmarna får kvalificerat generellt stöd vad gäller Vattentjänstlagens
tillämpningar
-

Vi tillhandahåller lokal juridisk rådgivning till självkostnadspris avseende
Vattentjänstlagen.

-

Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med generell juridiska fakta och kontinuerlig
uppdatering av rättsläget.

-

Svenskt vatten stödjer medlemmar i särskilda ärenden som kan tänkas vara
prejudicerande för rättstillämpning för alla.

-

Vi ordnar en årligen återkommande dagskonferens kring VA juridik. Heldag med
nyheter, information om aktuella rättsfall och utredningar.

-

Juridiskt nätverk: träffar och gemensamt arbete

Verksamhetsmål 2018/2019-9:2
Samtliga medlemmar ska ha god kunskap om Svenskt Vatten och dess verksamhet
-

Svenskt Vatten ska sträva efter att delta på regonala träffar.

-

Satsning för att nå fler och mindre medlemmarna via regionala aktivitieter

-

Projekt med intressant innehåll förmedlas så att materialet kan användas i lokal och
nationell diskussion, t ex hållbarhetsindex.

-

Ta fram populärversioner av vissa publikationer för olika målgrupper, både skrifter och
presentationer.

-

Förbättra Vattenbokhandeln genom att skapa ny webshop med print on demand
funktioner

-

Svenskt Vatten deltar på VA-mässan för att via medverkan på seminarier presentera delar
av Svenskt Vattens verksamhet.

-

Svenskt Vattens tryckta tidning utvecklas till ett renodlat magasin för branschens
kompetensförsörjning och utveckling.

Verksamhetsmål 2018/2019-9:3
Svenskt Vatten ska utveckla erbjudandet för företagsabonnenter i dialog med
dessa.
-

Erbjuda företagsabonnenter att arrangera seminarier på vattenstämman
Inbjuda till dialogmöten
Samverkan i kompetensförsörjningsfrågan
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10. Svenskt Vattens interna arbete
Svenskt Vatten – en organisation
Under 2018 ska Svenskt Vatten arbeta vidare med att bli en organisation som talar med en tydlig
röst och som stärker arbetet med politisk påverkan samt vidareutvecklar förståelsen för och
tydliggör behovet av detta arbete. Målet är att uppnå ökad effektivitet, samarbete och synergier
genom att göra Svenskt Vatten till en organisation som går i gemensam riktning och därmed får
ett bättre genomslag.
Fokus under 2018 kommer bl a vara medarbetarutveckling och att skapa en gemensam
värdegrund för Svenskt Vatten, liksom arbete med ökad digitalisering. Digitaliseringen av
Svenskt Vattens egen verksamhet syftar till att förvalta och utveckla webb, verksamhetssystem
och och andra digitala verktyg så att verksamhetens mål uppnås med maximal nytta för
målgrupperna och största möjliga kostnadseffektivitet. Det handlar till exempel om att uppfylla
lagkrav i form av GDPR men också ökat digitalt stöd i kommunikationen och
utbildningsverksamheten. Medlemsnyttan ska öka, men också effektiviteten i påverkansarbetet
gentemot beslutsfattare, media och allmänheten.

Miljöarbete

Svenskt Vatten är miljödiplomerat enligt standarden Svensk Miljöbas. Svenskt Vatten har stora
möjligheter till positiv miljöpåverkan till exempel genom lobbying, utbildning och i kontakter
med medlemmar och andra. Nuvarande miljödiplomering gäller till och med den 9 juni 2018 och
följs av ett fortsatt miljöarbete mot ny diplomering.

11. Budget
Föreningen Svenskt Vatten

Det budgeterade resultatet för föreningen är -378 tkr. Medlemsavgiften är 7 304 kronor per
medlem. Den nu gällande modellen för beräkning av årsavgift innebär att även medlemsavgiften
uppräknas med index. Uppräkningsfaktorn för 2018 är 2,2% med 2017 års avgifter som bas.
Enligt stadgarna kan både kommun och bolag vara medlemmar. Intäkterna i föreningen består
uteslutande av medlemsavgifter som beräknas uppgå till ca 2 490 tkr. Den interna tiden för
EurEau-arbetet faktureras föreningen liksom andelar av styrelse, ledning, valberedning och
gemensamma kostnader. EurEau-arbetet har utökats genom medverkan och ordförandeskap i
JWG som ska påverka revideringen av ramdirektivet för vatten. Detta är en tidsbegränsad
satsning som pågår under tre år. Under 2018 kommer Svenskt Vatten att arrangera ett ExCommöte och ett EurEau 2-möte i Stockholm vilket innebär högre kostnader än normalt.

Svenskt Vatten AB
Från och med 2017 ingår informations- och kommunikationsavgiften i grundavgiften och
uttagsfaktorn för årsavgift ersätts med en indexuppräkning. Det index som används är LCI
(Labour Cost Index) för tjänstemän. Uppräkningsfaktorn för 2018 är 2,2% med 2017 års avgifter
som bas.
Det budgeterade resultatet för Svenskt Vatten AB föreslås till -1 800 tkr. Underskottet
finansieras av eget kapital och är riktat mot särskilda satsningar inom:
-

Digitaliseringssatsning: 700 tkr

-

Verksamhetsstrategi 2020 o framåt: 600 tkr

Dessutom budgeteras för en engångskostnad om 500 tkr avseende internt arbete med
digitalisering avseende bland annat utbyte/uppgradering av vissa verksamhetssystem, delvis på
grund av lagstiftningskrav (GDPR), utveckling av E-handelslösning samt print-on-demandfunktion.
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Svenskt Vatten har hög soliditet, 28%. Styrelsen har beslutat att Svenskt Vattens soliditet bör
ligga inom intervallet 16–22 %.

Budget 2018
Intäkter Kostnader
Serviceavgifter (inkl komm- och infoavgift)
Företagsabonnenter

Prognos 2017, T2
Resultat

Intäkter Kostnader

Budget 2017
Resultat

Intäkter Kostnader

Resultat

21 556

21 556

21 092

21 092

20 770

20 770

2 752

2 752
0

2 692

2 692

2 660

2 660

SVU

19 699

-19 699

0

19 275

-19 275

0

18 786

-18 786

0

Vattentjänster

10 523

-12 328

-1 805

11 103

-11 794

-691

12 418

-12 501

-83

Kommunikation

5 596

-5 211

385

4 888

-5 159

-271

5 254

-6 160

-906

26 000

-17 620

8 380

22 352

-15 696

6 656

23 607

-16 854

6 753

2 008

-9 149

-7 141

1 982

-8 551

-6 569

1 998

-8 113

-6 115

-24 627

-24 627

-22 767

-22 767

-23 079

-23 079

-88 634

-500

-83 242

142

-85 493

0

Digitaliseringssatsning

-700

-700

0

0

Verksamhetsstrategi 2020-?

-600

-600

0

0

Utbildning
Verksamhetsstöd
Personalkostnader
Totalt Svenskt Vatten AB

88 134

83 384

85 493

Särskilda satsningar

Dricksvattenexpert

0

-525

-525

-900

-900

Juridik och utbildningsverksamhet

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Kommunikation/påverkan (Vattenresan)

0

-700

-700

-700

-700

Samarbetsprojekt Norsk Vann

0

0

0

-130

-130

Subventionering Vattenforum

0

-50

-50

-50

-50

Totalt Svenskt Vatten AB inkl särskilda
satsningar

Föreningen Svenskt Vatten

88 134

-89 934

-1 800

83 384

-85 517

-2 133

85 493

-88 273

-2 780

2 490

-2 868

-378

2 437

-2 474

-37

2 450

-2 630
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