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Övergripande Förutsättningar
• Strukturomvandling i branschen
Ökade krav Ledning/Styrning

• Stora skillnader i förutsättningar för VA-chefer
Organisation, geografi, storlek, etc.

• Få nationella forum för chefer
Jmf med ämnesvisa: konferenser, kommittéer, utbildningar, nätverk, etc.

• Samlad ledning - En stark ledning
”VA-Sveriges samlade Ledning”
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Bakgrund – Vad har gjorts?
Hösten 2018 ”…Ett antagande…”
Behov att samla den strategiska kraften i VA-Sverige för att driva långsiktiga frågor
gemensamt samt dela erfarenheter/kunskap.
Gemensamma arenor gällande Ledning-/styrningsfrågor
(Tidigare VD-nätverk och Management kommittee mötte inte behoven?)

Att fråga några ”…Vilka behov finns…”
• 15 jan 2019 – Seminarium om behov och syfte
(Femton chefer från olika delar av landet)
• Två övergripande behov framkom:
– Erfarenhetsutbyte (Dela kunskap, Dela framgång, Dela utmaningar och dilemma)
– Utveckling / Framdrift (förflytta position, ta fram kunskap, driva utvecklingsprojekt)
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Slutsats…
1) Skapa en ny och starkare Management kommittee
Övergripande syfte:
Utgöra en drivande kraft varifrån specifika utvecklingsprojekt kan drivas och initieras.
Stärka management perspektivet kopplat mot SVU-projekt

2) Skapa ett nationellt chefsnätverk för ALLA
Övergripande syfte:
En årligt återkommande chefsarena för erfarenhetsutbyte, information och diskussion av
managementfrågor för VA-Sverige.

3) Medverka regional nätverk
Övergripande syfte:
Se, Höra, Synliga
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Ny Management kommittee
Syfte:
Management kommittén ska fokusera på strategiskt viktiga ledningsfrågor inom VA-Sverige.
Kommittén ska verka för hela VA-Sveriges bästa.
Detta innebär att prioriteringar och beslut ska fattas utifrån ett nationellt perspektiv men med
förståelse och medvetenhet gällande lokala förutsättningar och konsekvenser. Vilka ska beaktas.

Medverkande:
• Göteborg Kretslopp och Vatten
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
• VA Kompetens i Norr (VAKIN)
• Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)
• VA-Syd
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Nationellt chefsnätverk
Syfte:
Skapa förutsättningar för kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan chefer och VA-organisationer i
Sverige. Därigenom underlätta för lokalt genomförande.
Nätverket ska ge inspel till VA-strategisk frågor på nationellt plan samt diskutera dilemman och
utmaningar.

Medverkande:
Personer i ledande befattning inom VA-Sverige (VA-chefer och chefer i dess ledningsgrupp)

Omfattning:
Träffar 2ggr/år med teman och upplägg utifrån behov och önskemål
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