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Föreningsstämman 10 maj 2022
Pkt 18 a Proposition till föreningsstämman avseende ny
föreningsstadga (och bolagsordning)
Beslut
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna föreslagen föreningsstadga.
Beskrivning av ärendet
Över tid har den verksamhet som Svenskt Vatten bedriver anpassats och utvecklats efter de
behov som VA-branschen har. Föreningens stadgar och bolagets bolagsordning har därför
setts över för att bättre spegla utvecklingen i verksamheten och omvärlden.
Den föreslagna stadgan (och bolagsordningen) gör det tydligare vad de två organisationerna
(juridiska enheterna) skall arbeta med. Övergripande innebär detta att policyverksamhet
riktat till EU bedrivs inom Föreningen. Bolaget fokuserar i sin tur på inhemsk bransch- och
samhällsutveckling. Ett sådant tydliggörande har även historiskt påpekats/rekommenderats
av Svenskt Vattens revisorer. Ändringarna har vid ett flertal tillfällen processats på
styrelsemöten under 2021. Revisor har löpande informerats och även medverkat i
slutversionen.
Som underlag till beslutspunkten biläggs
föreslagen föreningsstadga (och bolagsordning)
Nu gällande föreningsstadga (och bolagsordning).

LÄSHJÄLP
Jämförelse av väsentliga skillnader i ny-/gammal föreningsstadga (och
bolagsordning):
Flera av föreslagna justeringar är av administrativ eller kosmetisk karaktär.
Några justeringar där dock av saklig karaktär. De förslag till justeringar som är av saklig
karaktär beskrivs nedan. Nedanstående utgör därmed ”läshjälp” med syfte att särskilt
synliggöra de sakliga ändringarna.
Föreningens stadgar

2§ Ändamål
Förslag till ny skrivning
Svenskt Vatten tar utgångspunkt i medlemmarnas långsiktiga uppdrag och deras förmåga
att hantera en alltmer snabbrörlig omvärld med ökade krav.
Föreningens verksamhet skall ha till ändamål;
Att främja en hållbar samhällsutveckling och effektivt resursutnyttjande.
Att stärka VA-branschens position i samhället och ta initiativ i för branschen viktiga frågor.
Att bevaka och påverka det som inverkar på VA-branschen, främst inom Sverige och Europa.
Att äga och förvalta bolag inom VA-branschen och därmed förenlig verksamhet.
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Den största delen av verksamhet tillhandahålls via ett av föreningen helägt servicebolag,
Svenskt Vatten AB, nedan kallat bolaget.

Nu gällande skrivning
Föreningens ändamål är, att tillvarata medlemmarnas intressen och lämna service inom
VA-området genom att





Stärka och befästa VA-verksamhetens position i samhället och ta initiativ i för
branschen viktiga frågor.
Bedriva aktiv intressebevakning, främst i Sverige och inom EU
Organisera samarbete och kunskapsspridning
Främja teknikutveckling samt ändamålsenliga och rationella lösningar som
bidrar till kostnadseffektivitet och en hållbar utveckling

En stor del av ovan angiven verksamhet tillhandahålls via ett av föreningen ägt
servicebolag, Svenskt Vatten AB, nedan kallat bolaget, där medlemmarna är kunder.

11§ Styrelsen
Förslag till ny skrivning
Styrelsen består av femton (15) ledamöter. Av dem skall åtta (8) vid tidpunkten för val till
styrelsen vara förtroendevalda i VA-verksamhet eller annan verksamhet av intresse för
föreningen. Vidare skall sju (7) vid tidpunkten för val till styrelsen vara anställda tjänstemän
eller icke förtroendevalda styrelseledamöter hos föreningsmedlem eller annan verksamhet
av intresse för föreningen.
Styrelseledamot väljs av ordinarie föreningsstämma normalt för en tid av två (2) år tills dess
ordinarie föreningsstämma hållits under andra året efter valet. Mandatperioden tillåts dock
variera mellan ett (1) och två (2) år så, att näst intill halva antalet styrelseledamöter väljs
varje år; därvid skall relationen förtroendevalda samt tjänstemän/icke förtroendevalda
styrelseledamöter beaktas.
Styrelsens ordförande skall väljas bland medlemmarnas förtroendevalda och vice
ordförande bland medlemmarnas tjänstemän eller icke förtroendevalda styrelseledamöter.
Ordförande och vice ordförande väljs för en tid av ett år.
Styrelseledamot kan väljas för högst sex (6) på varandra följande år.
Till ordförande kan en och samma person väljas för högst sex (6) på varandra följande år,
dock att hanns eller hennes sammanlagda tid som styrelseledamot får vara längst tio (10) år.
Nu gällande skrivning
Styrelsen består av femton (15) ledamöter. Av dem skall åtta (8) vid tidpunkten för val till
styrelsen vara förtroendevalda, i VA-verksamhet eller annan verksamhet av intresse för
föreningen, hos medlemmar som är kommuner, kommunalförbund eller kommunala
företag eller hos regioner omfattande medlemmar samt sju (7) vid tidpunkten för val till
styrelsen vara anställda tjänstemän eller icke förtroendevalda styrelseledamöter hos
föreningsmedlem.
Styrelseledamot väljs av ordinarie föreningsstämma normalt för en tid av två (2) år tills dess
ordinarie föreningsstämma hållits under andra året efter valet. Mandatperioden tillåts dock
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variera mellan ett (1) och två (2) år så, att näst intill halva antalet styrelseledamöter väljs
varje år; därvid skall relationen förtroendevalda samt tjänstemän/icke förtroendevalda
styrelseledamöter beaktas.
Styrelsens ordförande skall väljas bland medlemmarnas förtroendevalda och vice
ordförande bland medlemmarnas tjänstemän eller icke förtroendevalda styrelseledamöter.
Ordförande och vice ordförande väljs för en tid av ett år.
Styrelseledamot kan väljas för högst sex (6) på varandra följande år.
Till ordförande kan en och samma person väljas för högst sex (6) på varandra följande år,
dock att hanns eller hennes sammanlagda tid som styrelseledamot får vara längst tio (10) år.

Övriga justeringar
Är mer av redaktionell karaktär där målet har varit att modernisera språket och rätta till ev.
inkonsekventa formuleringar.
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Bolagsordning

§2 Verksamhet
Förslag till ny skrivning
Svenskt Vatten tar utgångspunkt i medlemmarnas förmåga att hantera en alltmer
snabbrörlig omvärld med ökade krav. Men en stark bransch och starka organisationer får vi
bättre möjligheter att både hantera och driva utvecklingen.
Bolagets verksamhet skall ha till ändamål;
Att främja en hållbar samhällsutveckling och effektivt resursutnyttjande.
Att stärka VA-branschens position i samhället och ta initiativ i för branschen viktiga frågor.
Att påverka förutsättningarna för svenska VA-branschen.
Att främja internationella relationer och samarbeten som gagnar den svenska VAbranschen.
Att skapa mötesplatser, främja kunskapsutbyte och samarbete mellan VA-branschens
parter.
Att stödja utveckling genom samarbeten med högskolor och forskningsinstitut samt
ekonomiskt stödja VA-forskning.
Att tillhandahålla utbildningar, varor, tjänster hänförliga till VA-branschen och därmed
förenlig verksamhet.
Nu gällande skrivning
Bolagets verksamhet skall ha till ändamål att tillhandahålla service åt sina kunder vilka
främst utgörs av medlemmar i föreningen Svenskt Vatten och av organisationer som
bedriver va-verksamhet på uppdrag av huvudman för allmän va-anläggning eller annan
verksamhet inom vattentjänsternas intresseområde, genom att





•Organisera samarbete och bedriva kunskapsspridning i tekniska, juridiska,
administrativa och ekonomiska frågor
•Främja utveckling samt ändamålsenliga och rationella lösningar i frågor av
gemensamt intresse, varvid kostnadseffektivitet skall utvecklas tillsammans med
kretsloppstänkande och högt ställda krav på skydd av hälsa och miljö.
•Sprida information om vattentjänstsektorn till aktörer av intresse för bolagets
kunder.

Övriga justeringar
Är mer av redaktionell karaktär där målet har varit att modernisera språket och rätta till ev.
inkonsekventa formuleringar.

