Verksamhetsplan

2021

”Din framtid är inte ett resultat av
slumpvisa val. Din framtid är en specifik
plats som först skapas i ditt sinne och sedan
skapas med dina handlingar.”
Darryl L. Mobley

Inledning
Verksamheten 2021 präglas starkt av pandemins effekter 2020, nu och framåt.
Påverkan sker både direkt och indirekt. Den direkta påverkan syns tydlig i
vår utbildnings-/konferensverksamhet där våra verksamhetsmässiga och
ekonomiska förutsättningar förändrats radikalt. Vidare påverkas våra arbetssätt
och förutsättningar att utveckla relationer med medlemmar, partners och
beslutsfattare. Detta kräver nya arbetssätt och kloka prioriteringar.
Det politiska intresset och initia
tiven för vatten, hållbarhet, cirku
lära flöden och grön omställning
tycks öka. Det formligen bubblar av
EU-direktiv, EU-strategier, Statliga
utredningar, Riksdagspolitiska
motioner. Regionalt och lokalt
arbetar våra medlemmar hårt med
att förvalta, driva och investera för
att framtidens vattentjänster. Det
tycks brinna i flera vattenrelaterade
frågor.
Vårt uppdrag och långsiktiga
målsättning ”Den starka
VA-organisationen 2026” ligger fast.

Likaså utgör våra fem strategiska
förnyelsesområden fortsatt
riktningsvisare för vår långsiktiga
utveckling. Detta måste dock
göras i ljuset av nya förutsättningar
och den rörliga spelplanen som
råder. Det ställer stora krav på
anpassningsförmåga, nya arbetssätt
men också prioriteringar.
De verksamhetsmässiga
behoven och de politiska
initiativen inom VA tycks öka.
Detta samtidigt som Svenskt
Vattens ekonomiska resurser
inför 2021 påverkas negativt. Vår

utbildning-/konferensverksamhet
ger minskade intäkter samtidigt
som utvecklingsbehovet kostar.
Detta sker samtidigt som våra
medlemsavgifter för 2021 är frysta
utifrån 2020-årsnivå.
Oaktat detta står Svenskt Vatten
och hela VA-branschen står i
startblocken på en förändringsresa.
Engagemanget, energin och
nervositeten går nästan att ta på.
Genom vår verksamhetsplan och
budget sammanfogar vi våra krafter
i en övergripande riktning och
målsättningar för 2021.

Omvärlden och
förändringstrycket
Pandemin påverkar både kansliets och våra
medlemmars förutsättningar att bedriva verksamhet.
Vissa förändringsfönster står vidöppna medan andra
utvecklingsområden är tvärstängda. Exempelvis utgör
digitalisering av arbetssätt ett öppet förändringsfönster.
Medan relationsbyggande möten med nya och gamla
partners på många sätt stängda eller begränsade
På samhällsnivå bubblar det kring ”grön
omställning” vilket ger politiska samtal inom hållbarhet,
cirkulärekonomi, Vattenresursen, Klimatanpassning,
egenförsörjning, livsmedelsproduktion. Detta tar sig
uttryck i konkreta politiska initiativ både på nationell
och lokalnivå.
Under riksdagens motionsperiod (hösten 2020)
inkom över 200 motioner gällande vattenfrågor.
Aldrig förr har antalet varit så stort. Lägg därtill att vi
sedan tidigare väntar på utfall av ett flertal utredningar
gällande Fosfor, Biogas, Hållbara vattentjänster,
Kommunutredning, Vattenförvaltningsutredning, etc.
På EU-nivå driver man Green Deal vars olika
beståndsdelar pekar direkt eller indirekt på vatten,
resurseffektiva samhällen, cirkulärekonomi
och hållbarhetsfrågor i allmänhet. Vidare ska
dricksvattendirektivet implementeras nationellt
samtidigt som avloppsdirektivet öppnas för revidering
2021. Lägg därtill möjlig revidering av slamdirektiv,
ny kemikaliestrategi, ny läkemedelstrategi, strategi
för cirkulärekonomi. Stora processer med möjlig stor
påverkan på branschen.

Utmaningar för Svenskt Vatten
– förändringstryck
Utbildningar och konferenser; Förutsättningarna

för att bedriva utbildnings-/konferensverksamhet är
begränsade 2021. Vi måste skapa medlemsnytta på
nya sätt vilket kräver omställning samtidigt som vår
intäktsbas kraftigt reduceras då möjligheterna till större
event är närmast obefintliga.
Policy och påverkan; Många och omfattande

policyprocesser pågår eller startas. Detta sker dessutom
på flera politiska nivåer (EU, Nationellt, Regionalt,
Lokalt) och tar sig uttryck i strategier, direktiv, statliga
utredningar och i slutändan beslut som påverkar
VA-branschen på långsikt. Förväntningarna på Svenskt
Vattens kansli är höga i varje enskild del samtidigt som
resurserna är begränsade.

Ekonomiska förutsättningar; Samtidigt som

de verksamhetsmässiga behoven tycks öka ser de
ekonomiska förutsättningarna ut att minska för
2021. Detta beror främst på 1) Effekter på utbildning/
konferens 2) Frysta medlemsavgifter för 2021 enligt
stämmans beslut 2020.

Utmaningar i branschen
– förändringstryck
Förutom förändringstryck och förutsättningar
på kanslinivå (Svenskt Vatten) ligger branschens
långsiktiga utmaningar fast. Dessa utmaningar är mer
av karaktären ”mega trender” och bedöms inte ändras
på kort sikt.

Förändringstrycket
Va-anläggningen
Gammal infrastruktur

Klimatförändring
Kvalité/Kvantitet

EU, Miljölagstiftning

Digitalisering
Tjänsteutveckling

Urbanisering

Säkerhet

Reglering

Förtätning/Avfolkning
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Långsiktig målbild

2026

Den starka VA-organisationen 2026

År 2026 har Sveriges VA-organisationer väsentligt
stärkt sin förmåga att:
● Leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra
vattentjänster.
● Bidra i samhällsplanering och klimatanpassning
● Vara en attraktiv arbetsgivare.
Vårt samhälle är beroende av vatten och de
vattentjänster som våra VA-organisationer
tillhandahåller. Samhällets förmåga att säkerställa,
underhålla och utveckla hållbara vattentjänster nu

och över tid är avgörande. Vi vill stärka den förmågan
ytterligare. Det ställer krav på regelverkens utformning,
ekonomisk styrka, personella resurser, innovativ
förmåga och starka VA-organisationer i sin helhet.

Förnyelseområden

För att stärka våra förutsättningar att nå målbilden
2026 har Svenskt Vattens styrelse beslutat om fem
prioriterade förnyelseområden. Dessa fem områden
bedöms utgöra kritiska framgångsfaktorer för ökad
måluppfyllelse och utveckling på långsikt.

Målbild

2021

Forskning och utveckling
Ett proaktivt och effektorienterat SVU med fokus på nytta

En tydligare styrning av SVU-medel baserat på kunskapsluckor samt resultat
från genomförda och pågående projekt. Kunskapsluckor har kartlagts, både för
områden där ny forskning och utveckling behövs och där framtagen kunskap
behöver lyftas fram och kommuniceras.
Övergripande prioriteringar för 2021
● Genomlysning av processen för framtagande
av prioriterade SVU-områden.
● Utvecklat stöd och styrning för
ansökningsprocessen (ansökningsmall,
budgetmall, etc.).
● Ställningstagande och arbetsplan inför
synkning av klusteransökningar.

● Säkra arbetssätt för hur vi prioriterar och
beslutar riktade SVU-medel (max 10%).
● Genomlysning av storleken (pengar) i dagens
VA-forskning i relation till behovet av framtida
investeringar (investeringsrapporten).

Från Verksamhetsstrategin – Målbild 2026
SVU är branschens forskningsorgan och syftet
är att skapa tydlig nytta för medlemmarna.
Effekten av använda medel ska vara planerad
och ökas genom strategisk fördelning mellan
långsiktiga satsningar, öppna ansökningstillfällen,
riktade utlysningar och samarbeten med andra
finansiärer.
Satsningen på högskoleklustren fortsätter och
utvecklas genom att forum skapas för att arbeta
vidare med övergripande och gemensamma
frågeställningar. SVU bidrar på ett tydligt och
medvetet sätt till att öka samverkan mellan
klassisk VA-teknik och andra discipliner.
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Målbild

2021
Kunskapsförmedling

En modern kunskapsförmedling med kund och affärsnytta i fokus

Diplomutbildningarna samt vissa utvalda utbildningar ska vara kvalitets
säkrade för att befästa och utveckla Svenskt Vatten som den ”självklara”
kunskapsförmedlaren. Kvalitetssäkring sker med avseende på:
● Innehåll: aktuellt, uppdaterat, anpassat efter
syfte och mål samt målgrupp.
● Pedagogik: säkrad tillgång på lärare/föreläsare
med god förmåga att förmedla kunskap på ett

● Tillgänglighet: digitala verktyg och kanaler,
utbildningsmaterial etc.
● Paketering: visuell identitet, marknadsföring,
kundsegmentering.

pedagogiskt sätt.

Utbildning och konferenser ska drivas utifrån affärsmässiga grunder och
lämna täckningsbidrag till verksamheten som helhet.
Övergripande prioriteringar för 2021
● Utveckla vårt medlemserbjudande som
helhet (bla. konferenser, utbildningar).
Identifiera och utveckla alternativa
värdeskapande aktiviteter för medlemmar
och företagspartners.
● Säkerställa koppling mellan våra utbildningar
och befintlig validering-/yrkesprofiler.

● Gå från analog till digitalt med avseende
på kursmaterial och interaktivitet. Hitta
balans mellan fysisk utbildning och digital
utveckling.
● Verka för regionala utbildningar och skapa
affärsmodeller i samverkan med regionala
behov och efterfrågan.

Från Verksamhetsstrategin - Målbild 2026
Svenskt Vatten förstärker och utvecklar sin position som den självklara kunskapsförmedlaren inom VA.
Detta genom att proaktivt driva kurs- och konferensverksamheten med fokus på medlemmarnas behov och
efterfrågan. Verksamheten breddas och förstärks genom fördjupade samarbeten med andra aktörer och
aktivt utbyte med strategiska nätverk.
Ett digitalt nav för lärande och kunskapsinhämtning utvecklas som förenklar kommunikation och utbyte
mellan arrangörer, lärare och deltagare samt möjliggör att nya former av utbildningsmetoder och deltagande
kan erbjudas. En modern marknadsbearbetning skapas för att saluföra kurser och konferenser.
Verksamheten ska vila på medlemsnytta och affärsmässiga grunder med god lönsamhet.
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Målbild

2021
Policy och påverkan

Vass, offensiv och långsiktigt policyskapande

Påverkansarbetet har ett reaktivt och ett proaktivt perspektiv. Våra
insatser styrs till delar av externa händelser såsom nya statliga utredningar,
EU-processer, omvärldshändelser, etc. Resurssättning och prioritering av
dessa tas löpande under året. Vårt proaktiva arbete är mer planeringsbart
men måste resursmässigt prövas löpande beroende på omfattningen i det
”reaktiva arbetet”.
Övergripande prioriteringar i vårt proaktiva påverkansarbete:
● Brysselplacering.
● Bevaka genomförandet av pågående
Etablera placering i Bryssel. Särskilt viktigt är
påverkansprocesser från 2020.
att säkra återkoppling till medlemmar.
● Påverkansplaner för:
- Investeringsrapporten.
● Etablera framtidsvision på branschnivå. Vilka
- Utveckla & kommunicera ståndpunkter
samhällsnyttor kan/bör branschen skapa på
gällande Pengar, Personal, Organisation.
långsikt – Utblick 2050.
- Löpande (årliga) rapporter.
● Utveckla och stärka våra insatser för en
- Tydliggöra slutsatser och budskap i våra
cirkulär ekonomi.
rapporter HBI, Driftrapport, Taxerapport.
● EU
- Läkemedelsrapport (Revaq).
- Drickvattendirektiv (implementering
nationellnivå).
- Avloppsdirektiv.
- Sveriges Ordförandeskap 2023.
Från Verksamhetsstrategin - Målbild 2026
Svenskt Vattens påverkansarbete fram till 2026 ska mer ske på miljö-, hälsa-, hållbarhets- och
samhällsbyggnadsarenan och inte enbart den kommunala VA-arenan. För att påverka i så tidiga skeden
som möjligt behöver fokus vara på de politiska partierna och dess företrädare och mindre på departement,
utredningsväsendet och de verkställande myndigheterna.
Svenskt Vattens påverkansarbete ska ske i första hand på nationell och EU-nivå där EurEau utgör central
partner. Utpekade sakområden är klimatanpassning, säkert dricksvatten, hållbar avloppsrening och hållbar
dagvattenhantering.
Svenskt Vattens ska verka för att VA-organisationerna utgör motor i Sveriges cirkulära ekonomi. Där
dagens vattentjänster säkras och där nya vattentjänster utvecklas för att bidra till Agenda 2030
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Målbild

2021
Medlemskraft

Strategisk mobilisering och organisering av medlemmar

I syfte att skapa bättre förståelse och kunskap om våra mindre medlemmars
utmaningar, behov och hinder för att klara sitt uppdrag NU och i FRAMTIDEN
skall vi besöka mindre medlemmar och utveckla vår förmåga att stödja dessa.
Övergripande prioriteringar 2021
● Regional närvaro. Visst fokus på mindre
medlemmar på ledningsnivå (politiker och
tjänstemän).
● Verka för ökad samverkan mellan
VA-organisationer i allmänhet och strategisk
kompetensförsörjning i synnerhet.
● Utveckla vårt erbjudande för medlemmar och
företagspartners.
● Vidareutveckla våra arbetssätt och strukturer
för kommittéer. Särskilt fokus på utveckling
av kommittéövergripande arbetssätt.

● Pröva behov och eventuell etablering av
nya utskott/kommittéer/nätverk inom
Ekonomi, Juridik, Digitalisering, Hållbarhet,
Kompetensförsörjning.
● Säkerställa framdriften i publikationsarbetet
(branschstandard) där vi 2021 har en
pågående översyn av totalt 10st publikationer.

Från Verksamhetsstrategin – Målbild 2026
En förutsättning för att framgångsrikt utveckla Svenskt Vattens och branschens strategiska verksamhet är
att det finns väl fungerade nationella/regionala nätverk eller andra former av samverkan. Den forskning och
de utredningar som Svenskt Vatten utfört och tagit del av talar tydligt för att samverkan mellan kommuner
har en mycket positiv inverkan på möjligheten att sköta VA-verksamheten på ett hållbart sätt idag och i
framtiden.
Slutsatser från Hållbarhetsindex är att det krävs minst 50 000 invånare som underlag för att driva
VA-verksamheten långsiktigt och strategiskt. Viktigt arbete framåt är att hantera de ökade skillnaderna
mellan små och stora medlemmar och att vikten av regionalisering är väl förankrad både hos politiken som
tjänstemännen samt att arbetet med ökad regional sammanslagning ökar väsentligt.
Svenskt Vatten ska utvärdera, upprätta och säkra ändamålsenliga kommittéstrukturer utifrån våra
övergripande mål.
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Målbild

2021

Samverkan med andra
Utvecklade strategiska partnerskap

Vi utvecklar vår samverkan med andra (myndigheter) i syfte att ta en ledande
och samordnade roll gällande branschdata och rapportering kopplat till/från
våra medlemmar. Vi utvecklar VASS som den naturliga VA-databasen och
Svenskt Vatten som ”ägare av VA-data”. Vi vill särskilt utveckla vår närvaro på
samhällsbyggnadsarenan.
(Beskrivning: Flera myndigheter samlar data från våra medlemmar på olika sätt i olika kanaler. Leder till merarbete,
bristande datakvalité, etc. Under 2019 tog Svenskt Vatten ett lyckat koordineringsansvar gällande inrapportering av
bevattningsförbud. Ett arbetssätt vi avser skala upp och utveckla)

Övergripande prioriteringar 2021
● Utveckla VASS gällande analys av data och
användarvänlighet.
● Etablera oss på arenor utanför traditionell VA.

● Utvecklad samverkan med SKR på
ledningsnivå.

Från Verksamhetsstrategin – Målbild 2026
Vi är proaktiva och väljer aktivt vår samverkan och partners
utifrån verksamhetsnytta och bästa möjliga värdeskapande
utifrån verksamhetsmål.
VA-organisationernas roll, synlighet och betydelse
för samhällsutvecklingen ska stärkas. Svenskt Vatten ska
aktivt verka för att utveckla partnerskap och strategisk
samverkan med de organisationer, myndigheter, näringsliv,
intresseorganisation och akademi som har bäring på
hållbarhetsfrågor i allmänhet och vattenfrågan i synnerhet.
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Större
återkommande
aktiviteter
Förutom arbete inom våra förnyelseområden kommer bland
annat nedanstående större konferenser och kampanjer att
genomföras under 2021:
● Vattenstämman.
● NORDIWA.
● IWA world congress, Köpenhamn.
● VA-Chefsforum.
● VA-Juridiskt Forum.
● Nationell Dricksvattenkonferens.
● Ett flertal större och tematiska webbinarium.

Internt arbete 2021
Processorientering

Utvecklingssatsning 2021

I syfte att arbeta smartare tillsammans och få mer
slagkraft/effektivitet, har ett processorienterat
arbetssätt påbörjats under 2020. Detta fortlöper 2021.
Arbetet kan beskrivas som en kulturresa där målet
är att organisationen skall arbeta mer uppgifts- och
processrelaterat i tvärfunktionella grupper och mindre
i ”stuprör” utefter organisatorisk tillhörighet. Arbetet
syftar inte till att skapa ett nytt organisationsschema
eller förändra fastlagd inriktning och mål.

Inför 2021 genomförs tre utvecklingsatningar som
finanserias via eget kapital.

Intern administration
Inför 2021 har vi förändrat delar av våra
redovisningsprinciper för att bättre kunna följa intäkter
och kostnader för vår verksamhet. Arbetet kommer
fortsätta utvecklas under året och inför 2022.
Nya system har etablerats under 2020 vilka nu går
in i en förvaltningsfas (avtalsdatabas, medlemssystem,
SVU-portal, SharePoint, etc.).

Brysselkontor
Fysisk närvaro i Bryssel. Upprättande av brysselkontor
för att bättre möta och påverka pågående och
kommande EU-processer.

Rekrytering
Resursförstärkning av miljö, vatten och
avloppskompetens. Görs i syfte att stärka
förutsättningarna för en god kompetensväxling i
samband med framtida pensionering.

Ekonomiadministration / system
Genomlysning av behov och förutsättningar gällande
bättre integrering av ekonomistyrning, redovisning,
uppföljning och fakturering.

Personal och kompetens
Under 2021 har vi etablerat en tydligare partner
gällande företagshälsovård (Previa). Hälsokontroller
och hälsoprofiler genomförs.
Med bakgrund av COVID finns ett uppdämt behov
av att utveckla fysiska mötet och relationsbyggande.
Särskilt med tanke på de nyanställningar som
genomförts under 2020.
Rekrytering av expert inom miljö, vatten, avlopp.

Miljöarbete
Svenskt Vatten är miljödiplomerat enligt standarden
Svenskt Miljöbas. Svenskt Vatten har stora möjligheter
till positiv miljöpåverkan till exempel genom lobbying,
utbildning och i kontakter med medlemmar och andra.
Miljömålen för 2021 redogörs i bilaga.
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