Diskussion
Några omvärldsfaktorer
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Ett nytt medielandskap och nya kanaler
Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och fenomenet ”fake news”?
• T ex elaka rykten om kranvattnet i slutna Facebooksgrupper
– (hur ens upptäcka i tid?)

• Div. konspirationsteorier; t ex om ”tvångsanslutning” i
omvandlingsområden för att öka kommunens intäkter
– (aktuellt i t ex Köping just nu)
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Klimatångest
Några nya begrepp är flygskam, plastbanta och Peak meat.
• EU:s förpackningsdirektiv – mål att minska förbrukningen av plastpåsar
– Köttkonsumtionen är den lägsta på 10 år, flygresandet minskar och trendkänsliga
kedjor som Coca Cola, McDonald´s och Starbucks fasar ut plastsugrör. Vad finns det
för möjligheter för VA-branschen?
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Polarisering mellan stad och land
• Kravaller i Frankrike med ”de gula västarna”, i Sverige fick vi t ex
bensinupproret. Kommer motsättningarna mellan stad och land att öka?
• E-handel växer och traditionella butiker stänger
• Varför är mitt vatten dyrare än ditt?
– En normalvilla betalar mellan 271 kr och 1.074 kr per månad. Skillnad 803 kr/månad –
samtidigt som medelpriset i riket är 627 kr/månad.
Kan det bli partipolitiskt intressant att:
• driva en nationell eller regional VA-taxa?
• ett rotavdrag för anslutning, ledningsförnyelse och dagvattenåtgärder hos privata
fastighetsägare?
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Hälsomedvetenhet
Hälsomedvetenheten ökar, möjligen delvis under tvång.
• Chile har infört läskskatt om 18%. Ett 30-tal länder har numera någon form
av läsk- eller sockerskatt.
• Kranvatten är en kalorifri måltidsdryck, hur utnyttjar vi det på bästa sätt?
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Nudging
• ”Knuffa åt rätt håll” exempelvis:
• Kranmärkning (gör!)
• ”Uppströmsarbete” (gör inte!)
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Ännu mer
• AI (datorer, robotar, algoritmer)
• Klimatneutrala städer och branscher – VA?
• Coworking (flexibla kontorsplatser som delas, 67 st i Sthm)
• Delningsekonomi (Airbnb, Uber)
• Osv………..
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