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Inledning
Svenskt Vatten har, i nära samarbete med medlemmarna, tagit fram verktyget hållbarhetsindex. Föreliggande rapport är en sammanställning på parameternivå av hållbarhetsindex-undersökningen 2019 för kommunala vatten och avloppstjänster. Särskilda
tematiska analyser av olika parametrar kommer även att presenteras under året.
Hållbarhetsindex syfte
Syftet med hållbarhetsindex är att ge de kommunala VA-organisationerna ett verktyg
att analysera och förbättra sin verksamhet. En viktig aspekt är att resultatet ska kunna
tjäna som underlag för dialog mellan verksamhetsansvariga och kommunens politiska
beslutsfattare i diskussioner kring förbättringar, prioriteringar och investeringar.
Hållbarhetsindex är också ett verktyg för Svenskt Vatten för att identifiera de utmaningar medlemmarna står inför och utifrån detta utforma stöd i form av rådgivning,
kurser och kommunikation.
Redovisning av resultat
Kommuner som deltagit i undersökningen kan se sitt eget resultat i VASS. Både som
resultatet för varje parameter och en mer utförlig rapport som visar svaret på varje
fråga.
Tidigare har samtliga resultat varit anonymiserade. I år har dock möjligheten funnits
att välja att redovisa resultat öppet, vilket 33 av de redovisade kommunerna valt att
göra.
Deltagande kommuner kan själva ta ut automatgenererade rapporter där deras eget
resultat kan jämföras med såväl nationellt resultat som jämförbara kommuner. Varje
år görs en ny bedömning av hur resultatet för hållbarhetsindex ska presenteras.
Hållbarhetsindex konstruktion och ambitionsnivå
Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett
antal frågor. Frågorna kan sägas utgöra indata i hållbarhetsindexundersökningen.
Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött
(måste åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget.
Sveriges vattentjänstorganisationer har mycket höga ambitioner och högt ställda krav
på sina tjänster till brukare, miljö och långsiktig hållbarhet. Kravnivåerna för att bli
grön eller till och med gul på en parameter speglar denna höga ambitionsnivå. Eftersom hållbarhetsindex ska användas som ett verktyg för det kontinuerliga förbättringsarbetet på flera års sikt motsvarar dessutom kravet för grönt inte var man måste vara
idag, utan var kommunerna bör vara om 5–10 år.
I hållbarhetsindex ligger högt ställda krav inte bara på kvalité och miljöprestanda i
dagsläget, utan i lika hög grad på att det finns strategier och åtgärdsplaner för att säkerställa hållbarheten på sikt. Detta får ett stort genomslag i värderingarna vilket man
bör hålla i minnet när man tolkar resultaten.
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Några exempel:
• Det kommunala vatten som levereras idag är hälsomässigt säkert med mycket
få otjänliga rutinprov. För att säkra denna höga kvalité på sikt – och bli grön på
parametern hälsomässigt säkert vatten – är det dock viktigt att man för varje enskilt
vattenverk analyserar behovet av barriärer genom en så kallad Mikrobiologisk
BarriärAnalys (MBA)1 och genomför nödvändiga åtgärder. En del kommuner har
ännu inte hunnit med att göra detta för samtliga verk, vilket får ett genomslag i
hållbarhetsindex resultat. Detta innebär dock inte att vattnet ej är hälsomässigt
säkert, utan att ytterligare arbete krävs för att trygga det långsiktigt.
• Parametern klimatanpassning och översvämningssäkerhet är röd för många kommuner. Detta beror huvudsakligen på att så få har gjort en sårbarhetsanalys med
handlingsplan och endast i mindre utsträckning på antalet källaröversvämningar.
• Leveransavbrott är mycket ovanligt för kommunalt vatten i Sverige. Hållbarhets
index parameter leveranssäkerhet ställer dock även mycket höga krav på nödvattenplanering och reservvatten för den händelse att ett större leveransavbrott skulle ske.
Det finns flera liknande exempel.

Deltagande kommuner
Samtliga kommuner, oavsett hur de driver vatten- och avloppstjänster, kan delta
i hållbarhetsindex. Under de sex år som hållbarhetsindex genomförts har antalet
deltagande kommuner stadigt ökat för varje år, från 97 stycken 2014 till 171 stycken
2019.
Det stadigt ökande deltagande gäller över hela linjen – såväl för kommuner som
driver VA i egen regi som för de som ingår flerägda VA-organisationer.2
Dock är det fortfarande så att deltagandet i hållbarhetsindex är procentuellt sett
betydligt högre i flerägda VA-organisationer och i kommuner med egen regi större än
50 000 invånare, men märkbart mindre i små kommuner med egen regi.
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Antalet kommuner som deltar i hållbarhetsindex 2014–2019.

I år deltog 1713 kommuner fullt ut. Det är en klar ökning jämfört med 2018 då 161
kommuner deltog och 2017 då 152 kommuner deltog. Ett fåtal av de deltagande
1

Tidigare kallad GDP (God DesinfektionsPraxis)

2

Flerägda VA-organisationer ägs och drivs av mer än en kommun. Gemensamt bolag, kommunalförbund eller gemensam nämnd räknas dit.

3

Stockholm Vatten svarar alltid med ett gemensamt värde i VASS för Stockholm och Huddinge. Man
kan därför säga att 171 kommuner deltagit men att vi har 170 värden. Systemet genererar endast ett
värde för Stockholm Vatten och i de flesta grafer representeras Stockholm och Huddinge av en datapunkt. När vi talar om antalet kommuner i generella termer räknas båda.
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kommunerna svarade inte på alla frågor, men svarsfrekvensen är 98 % i medel för alla
171 kommunerna.
De deltagande kommunerna fördelade sig på kommunstorlek enligt figur 2. Totalt
omfattar undersökningen 59 % av antalet kommuner och 82 % av Sveriges befolkning.
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Resultatet för 171 deltagande kommuner i hållbarhetsindex 2019.

Som framgår av figuren finns det kommuner i alla storleksintervall som gjort hållbarhetsindex, men andelen är större för större kommuner. Det samlade resultatet ger en
god bild av läget nationellt även om större kommuner är något överrepresenterade.
En mer ingående analys av detta presenteras längre fram i denna rapport.

Bortfall och felkällor vid tolkning av det nationella resultatet
Liksom tidigare år deltar fler större kommuner respektive kommuner i samverkan.
Det finns tillräckligt många kommuner i samtliga kategorier för att ge ett gott underlag för analys, men skillnaderna mellan andel deltagande kommuner i olika kategorier behöver analyseras för att förstå utfallet på nationell nivå.
Som framgår av figur 3 är bortfallet i kommuner som fortfarande inte deltar ojämnt
fördelat utifrån storlek och organisationsform.
De 119 kommuner som inte deltog i 2019 års hållbarhetsindex fördelar sig på kategorierna i figur 4.
Som framgår av figur 4 består en överväldigande majoritet av bortfallet av mindre
kommuner (< 20 000) som bedriver VA i egen regi (inte samverkar). Då denna kategori tenderar att ha sämre resultat i flera frågor, framförallt kopplat till planering och
beställarfunktioner, kan man anta att ett rättvisande resultat i en undersökning där
samtliga kommuner deltog skulle vara mer rött än utfallet av årets undersökning (liksom i de tidigare undersökningarna). Det finns en naturlig koppling mellan kapacitet
till planering och kapacitet att delta i hållbarhetsindexundersökningen, kommuner
som har svårt att avsätta resurser till långsiktig planering har även svårare att kunna
svara på frågorna. Man kan därför anta att de som faktiskt deltar i undersökningen
generellt sett även är starkare på till exempel planering än de kommuner i samma
kategori som inte deltog.
Förutom att bortfallet leder till att det samlade resultatet eventuellt ”förskönas”
kan det även påverka jämförelsen mellan olika kategorier. I denna liksom i tidigare
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Antal kommuner fördelade på kommunstorlek för flerägda VA-organisationer respektive
kommuner som bedriver VA i egen regi.
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Fördelningen av kommuner som inte medverkade i hållbarhetsindex 2019.
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resultatrapporter för hållbarhetsindex använder vi oss av pajdiagram för att illustrera
utfallet utifrån kommunstorlek och samverkan/egen regi. Låt oss med samma metod
illustrera bortfallet i figur 5.
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Andel deltagande kommuner utifrån kategori.

Skillnaden i bortfall av små kommuner som bedriver VA i egen regi respektive inom
en flerägd VA-organisation är naturlig; det finns helt enkelt mer resurser att avsätta
för deltagande i undersökningen om man ingår i en samverkande organisation. Den
stora skillnaden kan dock påverka utfallet och underlaget för analys. Om vi utgår
ifrån det tidigare antagandet, grundat på flera års analyser av hållbarhetsindex, att det
i stor utsträckning är jämförelsevis svagare VA-organisationer som inte deltar i undersökningen så innebär det att skillnaden mellan mindre kommuner som bedriver VA i
egen regi respektive samverkar är större än den verkar utifrån det samlade resultatet i
respektive kategori.
Sammantaget innebär dessa bortfall att det verkliga resultatet på samlad nationell
nivå för samtliga kommuner borde vara något sämre och med större skillnader mellan
små kommuner med VA i egen regi respektive i flerägda VA-organisationer.

Resultat
Resultatet i hållbarhetsindex för deltagande kommuner kan analyseras utifrån ett
antal aspekter. I figur 6 sammanfattas resultatet från hållbarhetsindexundersökningen
2019. En genomgående trend i år liksom tidigare år är att driften fungerar väl men
att man saknar resurser för långsiktig planering vilket ger de röda resultaten.
Den största utmaningen ligger i att upprätthålla och förbättra anläggningens status. Denna parameter har flest röda resultat och att vända dessa kommer att kräva
resurser. Även här ser man en koppling till utfallet för parametern ”personalresurser
och kompetens”: deltagande kommuner har större brister i kategorier knutna till den
kommunala beställarrollen (utredning – upphandling – projektledning – byggledning) jämfört med drift. Att höja investeringsnivån kommer därför inte endast att
kräva förstärkning av investeringsbudget utan även personalförstärkningar knutna till
beställarroll och projektledning.
Årets resultat i Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar, liksom tidigare års undersökningar, att i kortare perspektiv visar VA-organisationerna överlag god operativ förResultatrapport för hållbarhetsindex 2019

•

5

Hälsomässigt säkert vatten
Vattenkvalitet
Leveranssäkerhet
VA-planering
Klimatanpassning och översvämningssäkerhet
Nöjda brukare
Kommunikation
Hushållning med ändliga resurser
Hushållning med energi
Miljökrav
Vattentillgång
VA-anläggningens status
Driftstabilitet
Personalresurser och kompetens
0

Figur 6

20

40

Resultatet för 171 deltagande kommuner i hållbarhetsindex 2019.

måga att leverera vattentjänster som dricksvattenleverans och avloppshantering. Man
möter dagens miljökrav, leveransförmågan är god och kundnöjdheten hög.
Många kommuner saknar dock långsiktig planering, det gäller såväl övergripande VAplanering som åtgärds- och förnyelseplaner. En dryg fjärdedel av kommunerna som
deltog i undersökningen saknar helt VA-plan och endast 15 % har en förnyelseplan för
ledningsnätet. Små kommuner med VA i egen regi är särskilt svaga vad gäller planering
knutna till investeringar. Knappa personalresurser för planering och projektgenomförande förefaller slå hårt på graden av förnyelsetakt, det gäller även i kommuner som
redan har en förnyelseplan.
Vidare visar resultatet på vikten av att man tar ett större grepp om vattenfrågor över
såväl förvaltningsgränserna inom kommunen som över kommungränser. Planering
som VA-organisationen inte äger själva utan kräver samverkan med andra förvaltningar tenderar att fungera sämre i små kommuner oavsett organisationsform. Det
gäller till exempel dagvattenstrategi och sårbarhetsanalys för skyfall, vilket troligen
också kopplar till resursbrist både i personalkapacitet och tillgängliga budgetmedel
Vad gäller parametern vattentillgång är det främst avsaknaden av en regional vatten
försörjningsplan, det vill säga det mer långsiktiga perspektivet, som saknas. Det
behövs därför större grepp såväl inom som mellan kommuner.
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31 %
44 %
25 %

För att bli grön på denna parameter krävs dels att man genomfört en förenklad MBA (Mikro
biologisk BarriärAnalys) för samtliga vattenverk med åtgärder vidtagna. De som har blivit
röda på denna parameter är nästan uteslutande för att man ännu inte gjort MBA för samtli
ga verk. Det nationella resultatet är något försämrat jämfört med förra året. Det beror delvis
på att 24 kommuner som förra året anger att man genomför MBA för samtliga vattenverk
nu istället angav rött. (Några har även förbättrat sitt resultat, men färre.) Troligen har man
gjort en strängare, och mer korrekt, bedömning. Överlag klarar sig små kommuner sämre än
större, samtidigt som samverkan inte verkar påverka resultatet i årets undersökning.

Vattenkvalitet

21 %
60 %

19 %

För att bli grön på parametern vattenkvalité krävs grönt svar på samtliga frågor, vilket innebär
låg andel rutinprov med anmärkning, att alla prover med anmärkning följs upp och åtgärdas
samt att alla klagomål hanteras systematiskt. Den stora andelen rött beror förutom på för
många prov med anmärkning på att en del inte följs upp. Att alla klagomål inte följs upp
bidrar också till att parametern blir röd. De som är gula har lite för många prov med anmärk
ning men följer upp både prov med anmärkning och klagomål. Totalt sett är det lite större
andel röda 2019 jämfört med 2018. När det gäller små kommuner har kommuner med VA i
egen regi ca 15 procentenheter större andel rött jämfört med kommuner som ingår i flerägda
VA-organisationer. I större kommuner är skillnaden ännu större ca 20 procentenheter.

Leveranssäkerhet

34 %
59 %
7%

Att bli grön på parametern leveranssäkerhet kräver minst tre gröna svar samt att ingen fråga
är röd. Om en är röd blir man gul, men den röda får inte vara nödvattenplanering. Mer än
hälften av kommunerna är röda på denna parameter, vilket gällde även för 2018. Det är
framförallt frågorna nödvattenplanering och nödvattenvolym som har störst andel röda svar
men även utnyttjandegrad vid vattenverk. Små kommuner som ingår i en flerägd VA-organi
sation har betydligt mindre andel rött (nästan 20 procentenheter) jämfört med små kommu
ner med VA i egen regi, vilket troligen beror på större förmåga att till nödvattenplanering.
När det gäller större kommuner är det ingen skillnad beroende på organisationsform, men
andelen rött är fortsatt hög (mer än 50 %).

VA-planering

18 %
41 %
41 %

3%

58 %

39 %

För att bli grön på VA-planering krävs en politiskt förankrad plan som är framtagen ge
nom en förvaltningsövergripande process. Vidare måste VA-planeringen omfatta ett antal
moment, som del av VA-planen eller som separata planer. Mer än var fjärde kommun i
undersökningen saknar en VA-plan vilket är den vanligaste förklaringen till rött. Resultatet
på nationell basis är totalt sett oförändrat från förra året, tillkommande kommuner har dock
något sämre resultat. Liksom tidigare år klarar sig större kommuner bättre än mindre. Dock
ser man inte samma tydliga trend att flerägda VA-organisationer klarar det bättre. En möjlig
förklaring är att VA-planering inte endast ligger på VA-huvudmannen varför en liten kom
mun generellt sett är svagare. Vad gäller planer för utbyggnad respektive åtgärdsplan för
förnyelse klarar sig kommuner i samverkande VA-organisationer bättre, medan för typiskt
förvaltningsövergripande planer som dagvattenstrategi är det framförallt kommunens stor
lek som har betydelse.

Klimatanpassning och översvämningssäkerhet
Grönt för denna parameter kräver såväl en sårbarhetsanalys med handlingsplan, strategi för
översvämningssäkring vid nybyggnation och en maxgräns för källaröversvämningar. Drygt
hälften av alla kommuner är röda på denna parameter och endast fem kommuner är gröna.
Det är främst avsaknad av sårbarhetsanalys med handlingsplan och strategi för översväm
ningssäkring vid nybyggnation som gör att andelen rött är så stor. Det är nästan ingen skill
nad mot förra året. Organisationsform har ingen märkbar betydelse för resultatet på denna
parameter, men större kommuner oavsett organisationsform har betydligt bättre resultat än
små kommuner, ca 25 procentenheter mindre rött.
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Nöjda brukare

21 %
59 %

20 %

21 %

12 %

67 %

För att bli grön på denna parameter krävs främst att man genomför regelbundna under
sökningar av kundnöjdhet samt använder dessa i systematiskt förbättringsarbete. Även
resultatet av undersökningen kan påverka värderingen i hållbarhetsindex. Nöjda brukare är
en av branschens starka sidor. Resultatet är närmast identiskt med förra årets resultat. Bland
kommuner som var med även förra året syns förbättringar, fler arbetar med olika typer av
kundundersökningar och resultaten är bättre. Förändringen är dock liten och jämnas ut av
tillkommande kommuner.

Kommunikation
Alla tre frågorna i denna parameter måste vara gröna för att bli grön på parametern. Endast
12 % är gröna och de flesta gula därför att man saknar alternativa kommunikationsvägar när
de ordinarie inte fungerar och att det saknas en kommunikationsplan för krislägen. Kommu
ner som ingår i en flerägd VA-organisation har i mycket högre grad en kommunikationsplan
för krissituationer jämfört med kommuner i egen regi och oavsett storlek på kommunen.
Resultatet avseende alla kommuner är i huvudsak samma som för 2018.

Miljömässig hållbarhet
Hushållning med ändliga resurser

21 %
12 %

67 %

Parametern värderar hur stor andel av fosfor från avloppsreningsverk som går till produktiv
mark, hur denna används och om man genomför ett systematiskt uppströmsarbete. Det
är relativt få kommuner som lever upp till kraven för att bli grön. Ser man på utvecklingen
av resultatet i underliggande frågor kan man dock precis som förra året se en tendens att
antalet kommuner som på något sätt återanvänder resurser i slammet ökar. Kommunernas
storlek spelar stor roll för resultatet. I stort sett klarar man samtliga tre frågor bättre ju större
kommunen är, det gäller framförallt uppströmsarbete. När man beaktar den stora andelen
kommuner med rött resultat ska man dock ha i minnet att det ytterst handlar om andelen
fosfor som nyttjas miljöriktigt. Idag går drygt 30 % av slamfosforn via Revaq och till åkermark
och 50 % av landets behandlade avloppsvatten/slam är Revaqcertiferat. I detta nyckeltal
handlar Sveriges totala miljönytta om den sammanlagda mängden avloppsvatten där syste
matiskt uppströmsarbete bedrivs och den sammanlagda mängden fosfor som återförs till
åkermarken – och inte enbart om antalet kommuner som uppfyller kraven.

Hushållning med energi

19 %

20 %

61 %

6%
40 %
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54 %

Tre frågor om elenergianvändning samt två frågor om biogas från slam. Resultatet ser ge
nerellt sett bättre ut för de tre första frågorna som gäller elenergianvändning jämfört med
resterande två frågor. De senare frågorna om produktion och användning av biogas har
fortsatt större andel röda svar vilket drar ned värderingen. Om kommuner med relativt liten
befolkning och stort avstånd till annan kommun med biogashantering ska kunna bli gula
eller gröna på denna parameter kommer förmodligen teknikutveckling och/eller ekonomiska
incitament att behövas. Kommuner som är röda på denna parameter ligger i intervallet
under 20 000 invånare. Kommuner större än 100 000 invånare är i huvudsak gröna på denna
parameter. Organisationsformen verkar inte ha någon betydelse för denna parameter.

Miljökrav
För att bli grön eller gul krävs att alla nödvändiga tillstånd och anmälningar till miljönämnd
är på plats. Det är endast fem procent av kommunerna som saknar nödvändiga tillstånd
och det handlar då huvudsakligen om mindre kommuner. Ingen kommun med över femtio
tusen invånare har uppgett att miljötillstånd saknas. Däremot har större kommuner i högre
utsträckning problem med direktavledning av dagvatten till känslig recipient och brädd
ningar till känslig recipient eller vattentäkt. Det är oklart vad anledningen till detta är, det
kan handla om att dagvatten och bräddningar är ett större problem i större kommuner, men
eventuellt även att man har större möjlighet att följa upp.
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Vattentillgång

15 %
32 %
53 %

För att bli grön på denna parameter krävs både en regional vattenförsörjningsplan, fastställt
vattenskyddsområde enligt gällande regler för mer än 95 % av de anslutna och en tillfred
ställande vattentillgång åtminstone i nuläget. Trots att många har svarat grönt på två av
dessa klarar endast 32 % grönt i slutvärderingen av parametern. I flertalet fall beror det på
avsaknad av regional vattenförsörjningsplan. Här sticker stora kommuner i egen regi ut med
dubbelt så hög andel grönt jämfört med övriga. Även om den regionala vattenförsörjnings
planen inte är en fråga som VA-huvudmannen rår över självt då det krävs samverkan, ser vi
det som en viktig aspekt för att långsiktigt trygga vattentillgången.

Hållbara resurser
Anläggningens status

5%
17 %
78 %

Den stora andelen rött och det faktum att nödvändiga förbättringsåtgärder är resurskrävan
de gör att denna parameter är vattentjänstorganisationernas största utmaning. Denna para
meter ställer krav på såväl ekonomisk framförhållning i form av flerårsbudget och långsiktig
ekonomisk plan för investering som status på VA-anläggningens samtliga delar (ledningsnät,
vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer). Anledningen till den stora andelen röda
resultat är en kombination av att man inte uppfyller krav på ekonomisk framförhållning för
investeringar och att många kommuner inte analyserat sitt förnyelsebehov samtidigt som
förnyelsetakten är låg. Trenden från förra året att förnyelsetakten inte är högre i kommuner
med förnyelseplan, vilket den varit tidigare år, håller i sig. En möjlig förklaring är att även
i kommuner med en plan saknas många gånger kapacitet att genomföra förnyelseprojekt
enligt behov på grund av att resurser behövs för nyutbyggnad.

Driftsstabilitet

33 %

28 %
39 %

Grönt på denna parameter kräver grönt på de tre frågorna om nödavledning till känslig
recipient, incidentberedskap och krisorganisation. En fjärdedel av kommunerna klarar detta,
men mer än hälften av kommunerna nödavleder till badvatten, vattentäkt eller känslig reci
pient någon gång under året. Detta – samt att krisorganisationen inte tränas regelbundet
– ger de röda och gula resultaten. Resultatet är i huvudsak samma som 2018. Kommuner
som ingår i en flerägd VA-organisation har betydligt bättre resultat på denna parameter
än kommuner i egen regi. Större kommuner har också bättre resultat än mindre kommuner
oavsett organisationsform.

Personalresurser och kompetens

10 %

21 %

69 %

Utfallet är liksom tidigare år gott för frågor knutna till drift men sämre för planerings- och
beställarfunktioner. Vidare klarar sig kommuner som bedriver VA i flerägda organisationer
genomgående bättre än kommuner med VA i egen regi och skillnaden är markant. Samver
kande organisationer har framförallt bättre robusthet inför pensionsavgångar och lättare att
rekrytera. Sex av tio kommuner med VA i egen regi har problem med att rekrytera nyckel
personer. Vidare bedömer främst mindre kommuner med VA i egen regi att kapaciteten och
kompetensen kommer att påverkas negativt av framtida pensionsavgångar.

Har kommunerna förbättrat sitt resultat i hållbarhetsindex?
När årets resultat jämförs med 2018 för de 144 kommuner som deltog båda åren kan
det konstateras att det sker förbättringar i flera avseenden, men även att försämringar
sker i mindre omfattning. Hur ser det ut i ett längre tidsperspektiv?
Figur 7 visar det sammanlagda utfallet för åren 2016–2019, d v s andel parametrar
som är gröna/gula/röda för samtliga deltagande kommuner.
Som framgår av figuren har det samlade resultatet knappast förbättrats. 2016 deltog
141 kommuner och sedan har ca tio kommuner tillkommit varje år. 2019 var antalet
deltagande kommuner 171. Dessutom byts kommuner ut under perioden. Dock
verkar inte detta (förändring av vilka kommuner som deltagit i undersökningen) vara
förklaringen till att det samlade resultatet är oförändrat. Ser man på de 109 kommu
Resultatrapport för hållbarhetsindex 2019

•

9

100

Procent

80
60
40
20
0
Figur 7

2016

2017

2018

2019

Summerat resultat för samtliga deltagande kommuner i hållbarhetsindex
2016–2019.

ner som deltagit alla år mellan 2016 och 2019 har det även där skett mycket små
förändringar, se figur 8.
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Summerat resultat i hållbarhetsindex för de 109 kommuner som deltagit i samtliga
undersökningar 2016–2019.

Som vi konstaterat i denna och tidigare resultatrapporter för hållbarhetsindex så har
större kommuner bättre resultat än små. De större kommunerna har inte bara bättre
kapacitet inom VA-organisationen utan i hela kommunala organisationen vilket får
genomslag i förvaltningsövergripande frågor.
När vi gör nedslag i enstaka kommuner ser vi att kommuner med över 50 000 in
vånare i flera fall förbättrat sina resultat, framförallt med en mindre andel röda parametrar medan kommuner med mindre än 20 000 invånare i många fall ligger kvar
på samma (från början sämre) resultat.
Sammanfattningsvis är förbättringen i nationellt resultat svagare än man hade kunnat
hoppas och organisationernas storlek och kapacitet är en viktig faktor.

Skillnaden mellan stora och små kommuner
I samtliga undersökningar sedan hållbarhetsindex började 2014 har vi kunnat se att
stora kommuner klarar sig bättre än små. Så även detta år, se figur 9.
Precis som tidigare år kan man se två tydliga skäl till att man klarar sig sämre. Vad
gäller till exempel parametern hållbara resurser så klarar sig mindre kommuner sämre
eftersom det kan vara svårare att lösa återföring av slam i mindre skala och dessutom
har man små resurser per reningsverk.
Parametern hushållning med energi har samma tydliga samband mellan kommunstorlek och resultat. Här handlar det främst om att det krävs större reningsverk för att
kunna ta hand om biogas.
10
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Resultat för parametern hållbara resurser i kommuner av olika storlek. Staplarna
visar andelen av kommunerna som har grönt/gult/rött i 2019 års undersökning.

Det finns dock andra parametrar med tydliga kopplingar mellan utfall och kommunstorlek som inte handlar om naturgivna förutsättningar. För parametern VA-planering (figur 10) är utfallet sämre för mindre kommuner.
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Figur 10 Resultat för parametern VA-planering i kommuner av olika storlek. Staplarna visar
andelen av kommunerna som har grönt/gult/rött i 2019 års undersökning.

Här är det VA-organisationens och även andra kommunala förvaltningars organisatoriska styrka som fäller avgörandet. Tittar man närmare på underliggande resultat
ser man att för VA-planering är det samlade resultatet endast marginellt bättre för
kommuner som ingår i flerägda bolag, en trolig förklaring är att det inte räcker med
en starkare VA-organisation eftersom VA-planering är en förvaltningsövergripande
process, se vidare nedan. Små kommuner har inte bara utmaningar inom VA utan
har begränsade resurser mer generellt.
Den svenska mediankommunen har ca 16 000 invånare. Som framgick ovan har
små kommuner (mindre än 20 000) stora utmaningar, framförallt vad gäller frågor
knutna till planering och beställarfunktioner. Hur ser organisationerna ut som ska
genomföra strategisk planering och nödvändiga investeringar?
I Svenskt Vattens undersökning VASS Drift finns frågor om personalresurser och en
av kategorierna är ”Antal anställda inom ledning, utredning, planering och beställarfunktioner” (personår). I denna kategori ingår alltså VA-chef, övriga chefer inom VA
samt alla funktioner inom utredning, planering och genomförande av investeringar
(beställarfunktioner). För en kommun med mindre än 10 000 invånare är medianen
24. För kommuner med 10 –20 000 invånare är medianen är 3. Driftpersonalens
antal varierar mer och tenderar att i högre grad vara anpassad efter behov.
4

VASS Drift 2017
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Det innebär att de stora utmaningarna kring långsiktig planering, ökande investeringar och utveckling av verksamheten i en stor del av Sveriges kommuner i dagsläget
hanteras av 2–3 personer, i många fall ännu färre.
Som exempel kan man betrakta de resurser som krävs för uppströmsarbete, en av
många frågor där mindre kommuner har mycket rött. (Se ovan för analys av årets
utfall). Svenskt Vatten har tagit fram nyckeltal för de personalresurser som krävs för
uppströmsarbete per avloppsreningsverk utifrån verkens storlek. En typisk mindre
kommun skulle enligt dessa nyckeltal behöva en kvarts till en dryg halvtidstjänst
enbart för uppströmsarbete. Givet de många strategiska planer och investeringar som
måste genomföras och att 2–3 personer som median arbetar med ledning, utredning
och projektering torde den prioriteringen många gånger vara omöjlig. En mindre
kommun har inte bara svårt att avsätta resurser för denna typ arbete men även att
upprätthålla de nischade kunskaper som krävs.

Effekter av samverkan
Resultatet skiljer sig inte bara åt för kommuner av olika storlek utan även om verksamheten bedrivs i samverkan eller egen regi.
Planering och beställarfunktioner
Vi har tidigare år sett tydliga skillnader i resultat mellan kommuner som bedrev VA i
egen regi respektive i samverkan. Det har främst gällt för mindre kommuner och för
planerings- och beställarfunktioner. I år ser bilden något mer komplex ut. Ser vi på
frågor knutna till planering framträder följande mönster:
För planering som VA-organisationen själv råder över ser vi en tydlig positiv effekt
av samverkan. Det handlar t ex om åtgärds-, utbyggnads- och förnyelseplaner samt
ekonomisk planering. Däremot ser vi numera ingen markant effekt för planering
som förutsätter förvaltningsövergripande arbete som VA-planer, dagvattenstrategi
och sårbarhetsutredningar. Detta är frågor som inte endast berör VA och i många fall
drivs av en annan förvaltning. Vi ser dock inte heller någon negativ effekt av samverkan. I dessa förvaltningsövergripande frågor spelar däremot kommunens storlek in på
resultatet som visades ovan för VA-planering.
En tänkbar förklaring till detta är att för frågor som inte VA äger blir genomslaget för
en flerägd VA-organisation med större kapacitet mindre, man är fortfarande beroende
av övriga kommunala förvaltningar som på samma sätt ofta är svagare i mindre kommuner. Därför slår istället kommunstorleken igenom.
Dock kan det även delvis handla om att urvalet är skevt eftersom andelen deltagande
mindre kommuner är betydligt högre för flerägda VA-organisationer, se under ”Bortfall och felkällor vid tolkning av det nationella resultatet”.
Ser man på beställarfunktioner, d v s kompetens och kapacitet att genomföra investeringsprojekt från ax till limpa, så är mindre kommuner som bedriver VA i egen regi
märkbart svagare. Endast var tionde kommun, med mindre än 20 000 invånare och
egen VA-organisation, uppger att de har både kapacitet och kompetens för projektledning och byggledning. Detta är en stor utmaning i alla VA-organisationer men
resultatet är märkbart bättre för samverkande organisationer liksom för större kommuner.
Det är svårt att med stöd av en enstaka undersökning belägga att investeringstakten
blir lägre för mindre kommuner med VA i egen regi, men förutom att de är mer röda
vad gäller åtgärds- och förnyelseplanering har de även t ex lägre förnyelsetakt för
ledningsnätet (även om detta inte med nödvändighet kan tas som intäkt för att man
gör för lite).
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Organisationernas sårbarhet
Mindre kommuner med VA i egen regi har på flera sätt en större sårbarhet i organisationen. Man är känsligare för påverkan av kommande pensionsavgångar och har svårt
att rekrytera nyckelpersoner. Se figur 11 och figur 12 nedan.

Egen regi
22 %

Flerägd VA-organisation
7%

29 %

33 %

49 %
< 20 000 invånare
42 kommuner

60 %

< 20 000 invånare
30 kommuner

4%

38 %

47 %
49 %

> 20 000 invånare
72 kommuner

62 %

> 20 000 invånare
27 kommuner

Figur 11 Kommer kapaciteten att påverkas av framtida pensionsavgångar?
Grönt = säkerligen inte, gult = det finns risk, rött = sannolikt ja.

Egen regi

Flerägd VA-organisation

3%

20 %

13 %

33 %
64 %

67 %

< 20 000 invånare
42 kommuner

< 20 000 invånare
30 kommuner

3%
39 %
58 %

> 20 000 invånare
72 kommuner

34 %

8%
58 %

> 20 000 invånare
27 kommuner

Figur 12 Rekrytering av nyckelpersoner.
Grönt = inte svårt, Gult = lite svårt, Rött = svårt

Detta måste ses i ljuset av att verksamheten bygger på 2–3 nyckelpersoner. En medarbetare som slutar kan innebära att ytterligare projekt skjuts på framtiden under flera
månader. Om flera medarbetare slutar kan organisationens samlade institutionella
minne försvinna innan någon ny är på plats.
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Ägarstyrning
VA-verksamheten ägs av kommunerna och de förtroendevalda politikernas kapacitet
och möjlighet att sätta ramar och skapa förutsättningar för verksamheten, d v s ägarstyrningen, är en central framgångsfaktor. Ett noterbart utfall i hållbarhetsindex är att
mindre kommuner med VA i egen regi i större utsträckning anger otydliga ägarkrav
eller att man har svårt att uppnå de krav som ställs, se figur 13.

Egen regi

40 %

Flerägd VA-organisation
13 %

31 %

13 %
74 %

29 %
< 20 000 invånare
42 kommuner

< 20 000 invånare
30 kommuner
8%

18 %
23 %

8%

59 %

> 20 000 invånare
72 kommuner

84 %
> 20 000 invånare
27 kommuner

Figur 13 Ställer nämnden/styrelsen tydliga krav som vi kan leverera? Grönt = tydliga
krav vi kan leverera, Gult = mer allmänt hållna krav eller tydliga krav vi inte kan
leverera i vissa avseenden. Rött = endast generella krav eller krav som är svåra
att möta.

Frågan är av stor betydelse eftersom större förbättringar förutsätter att nämnden eller
styrelsen kan utöva ett starkt ägarskap, har god inblick i utmaningarna för verksamheten och kan ställa tydliga krav som efterlevs. I denna fråga, liksom i frågorna om
påverkan av pensionsavgångar och rekryteringsmöjligheter, är samverkan en mer
avgörande faktor än kommunens storlek.

Slutsatser
• Antal kommuner som deltar i hållbarhetsindex ökar, men Svenskt Vatten anser att
utvecklingen mot bättre resultat går för långsamt.
• För att förbättra vattentjänsterna främst i ett långsiktigt perspektiv krävs kraftfullare organisationer som kan ta fram långsiktiga planer och genomföra nödvändiga
investeringar.
• Liksom tidigare år uppvisar deltagande kommuner goda resultat för frågor knutna
till drift, men betydligt sämre i frågor knutna till verksamhetens långsiktiga
hållbarhet som planer och beredskap för nödvändiga investeringar – i ett längre
tidsperspektiv är åtgärdsbehoven omfattande.
• Mindre kommuner som inte ingår i en samverkande VA-organisation är märkbart
svagare när det gäller planering och kapacitet för nödvändiga investeringar samt
personalkapacitet, robusthet och ägarstyrning.
• Det behövs ett ökat förändringstryck i kommunal VA och Svenskt Vatten anser att
varje ansträngning måste göras för att skapa starkare och mer robusta VA-organisationer.
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Det kanske mest anmärkningsvärda i årets undersökning är hur små förbättringarna
är över de senaste åren. Man kan se förbättringar i större VA-organisationer men
överlag är de årliga förändringarna från 2016 små. En trolig förklaring är just att
organisationerna saknar kapacitet att ta tag i det strategiska arbete som krävs. För att
utveckla verksamheten måste kommunerna klara att genomföra nödvändig långsiktig
planering och för investeringsprojekt behövs starkare organisationer. Daglig drift tenderar konkurrera ut långsiktiga behov. Antal kommuner som deltar i hållbarhetsindex
ökar varje år och Svenskt Vattens bild är att det finns en betydande samsyn bland
medlemmarna kring verktygets krav och måttstockar.
Därför är den långsamma förbättringen en viktig fråga för branschen att uppmärksamma och analysera. Resultatet i hållbarhetsindex indikerar att organisationernas
storlek och kapacitet är en viktig faktor. Endast var femte kommun klarar hållbarhetsindex krav på personalresurser och kompetens, främst utifrån kapacitetsbrist.
Små kommuner som inte ingår i en samverkande organisation sticker ut och endast
2 % klarar kraven i hållbarhetsindex jämfört med nära hälften för små kommuner
som samverkar. Det är oroande att de små VA-organisationerna visar på en bristande
robusthet; man bedömer att organisationens kapacitet kommer att påverkas negativt
av pensionsavgångar samtidigt som man har mycket svårt att rekrytera nyckelpersoner. Ägarstyrningen, det vill säga de förtroendevalda politikernas kapacitet och möjlighet att sätta ramar och skapa förutsättningar för verksamheten, är vidare markant
svagare i små kommuner med VA i egen regi.

Att använda sitt eget resultat hållbarhetsindex
Den stora potentialen för hållbarhetsindex finns fortsatt ute i kommunerna och VAorganisationerna. Med hjälp av sitt eget resultat och de verktyg som nu tagits fram
kan hållbarhetsindex användas löpande under hela verksamhetsåret:
• Ladda ned egna resultatrapporten liksom nya verktygen kommun- och planeringsrapport som underlag för analys och jämförelse.
• Analysera nödvändiga åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att bli mer
hållbara
• Identifiera rekryteringsbehov.
• Använd resultatet som underlag vid översyn av investeringsbehov, långsiktig
ekonomisk planering och taxa.
• Se över samverkansmöjligheter med grannkommuner utifrån resultaten i
hållbarhetsindex.
• Använd dessa rapporter och analyser i dialog med politiker i styrelse eller nämnd.
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