Senast uppdaterad: 2018-02-13

Driftstatistik 2017

Nu öppnar årets driftundersökning och som vanligt avser alla frågorna föregående år, det vill
säga 2017. För att underlätta ifyllnaden kan ni ha hjälp av denna lathund.

Några allmänna rekommendationer
I många VA-organisationer är det flera som lägger in uppgifter i undersökningarna. Ett tips är
att utse en som har det övergripande ansvaret, t.ex. lokal systemansvarig. Hen kan då
fördela frågorna på olika personer och slutligen klarmarkera hela undersökningen. Detta
finns beskrivet i ”Lathund för administration i VASS”, som finns under ”Om VASS” på
undersökningens websida.
Undersökningen kommer att vara öppen 15 februari – 30 april. Vi ber er respektera
slutdatum, eftersom vi behöver tid för analys och presentation av undersökningen.
Frågor om inloggning, åtkomst etc. ställs till vass@svensktvatten.se, frågor om själva
undersökningen ställs till undersökningsansvariga enligt uppgifter på websidan. Lokal
systemansvarig kan hantera inloggning och behörigheter.

Förändringar jämfört med i fjol
Vi har sett över definitioner och försökt förtydliga frågorna ytterligare. Det är inga nya frågor
i årets undersökning.

Flödet för hur man besvarar en undersökning
Glöm inte att klarmarkera den del ni besvarat i undersökningen! Är det flera som besvarar frågor
måste någon klarmarkera hela undersökningen när alla frågor besvarats.

LSA fördelar ev frågor till
flera personer

UA1 besvarar frågor

UA1 klarmarkerar sin del

UA2 besvarar frågor

UA2 klarmarkerar sin del

LSA eller annan
klarmarkerar hela
undersökningen

Att besvara undersökningen
Nyheter från i fjol som vi gärna påminner om:
•
•

•

Det är möjligt att läsa in värden från fjolårets undersökning, om data inte ändrats.
Det finns en ”knapp” i varje fråga som innehåller ett nyckeltal, klickar man på den
efter att ha sparat data beräknas nyckeltalet och fjolårets värde visas. Använd denna
som en kontroll över att det är riktigt inmatat.
Även i samband med klarmarkeringen kommer först en flik med nyckeltal, både årets
och fjolårets. Verkar något tokigt – ändra svarsdata så att det blir rimliga nyckeltal.
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•

Fjolårets kommentar (som alla kan se) syns nu i formuläret när man håller markören
över fjolårets värde.

Mer om hur man går till väga står i ”Så här använder du VASS” som skickats ut till alla
undersökningsansvariga och alla lokala systemansvariga. Den finns även i VASS, under ”Om
VASS”, samt på Svenskt Vattens hemsida om att lämna statistik.
Vi försöker underlätta inmatningen av data så mycket som möjligt för att slippa felaktigheter
i svarsdata. Vi kan bara kvalitetssäkra data på en övergripande nivå och även om ett värde
kan verka rimligt kan det ge helt felaktiga nyckeltal. Det finns exempel på bland annat
negativa nyckeltal för vattenförluster, vilket gör att vi måste rensa ganska mycket i
underlaget innan vi kan göra analyser för hela Sverige. Upptäcker ni felaktiga värden från
tidigare undersökningar kan ni höra av er till undersökningsansvariga på Svenskt Vatten så
hjälper vi till med uppdatering.
Det är nu möjligt att presentera statistik i kartform. Vi hoppas att det kommer att medföra
en ökad användning av statistiken och därmed en högre kvalitet på svarsdata framöver.

Några vanliga frågor vid inmatning:
Hur kan man beräkna antalet personer som är anslutna till det allmänna vattenledningsnätet
eller som är säsongsboende? Vi har svårt att ge ett entydigt svar på den frågan. Rådet är att
ta kontakt med t.ex. planavdelningen, som kan ha statistik över hur många personer som bor
i de områden som är anslutna till kommunalt VA. Ofta kan siffran vara densamma för vatten
som för spill, men ibland kan det finnas områden som bara har kommunalt vatten (eller
tvärtom). Försök göra en uppskattning, men se till att det inte är fler anslutna än antal
boende i kommunen. Detsamma gäller för antalet säsongsboende, försök göra en
uppskattning över hur många som bara använder kommunalt VA vinter eller sommartid
Vad är skillnaden mellan Kommentarer till uppgiften och Egna anteckningar? Kommentar till
uppgiften kan ses av alla och sparas med det aktuella svaret. Tanken är att förklara något för
andra, och att detta kan ändras år från år (därför sparas det inte). Men med hänsyn till
önskemål är det nu möjligt att vid inmatning se fjolårets kommentar, när man håller
markören över fjolårets värde i svarsformuläret.
Egna anteckningar sparas ihop med frågan till framtida undersökningar och kan bara ses av
den egna kommunen. Här kan man lägga in hur man beräknat uppgiften mm.
Vad innebär personår? Med personår avses här hur många personer som arbetat med en viss
funktion under året. Två personer på heltid plus en projektanställd ett halvår motsvarar 2,5
personår.
Hur ska jag göra med personerna när vi har flera kommuner i vårt bolag? För bolag med flera
kommuner: Personalen i det flerägda bolaget fördelas ut på respektive kommun. Använd
fördelningsnyckel om så finns eller fördela på kommunerna utifrån total budget i varje
kommun.
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