Hållbarhetsindex och nyckeltal

– så här jobbar vi i Karlstad
Eva-Lena Beiron, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd, VA-avdelningen
eva-lena.beiron@karlstad.se 054-540 68 10

KARLSTAD
staden vid vattnet
• En av landets 25 största
städer.
• Drygt 90 000 invånare.
• Vid Vänerns strand och mitt
i Klarälvens delta.
• VA-verksamheten drivs i
förvaltningsform
• VA-avdelningen med sina
drygt 90 medarbetare ingår i
Teknik- och
fastighetsförvaltningen

Vad använder vi våra nyckeltal till?

•
•
•
•
•

Förbättringsarbete på olika sätt
Dialog med vår nämnd – fokusområden
Framtagande av mål för verksamheten
Input till taxe- och budgetarbetet
Redovisning av verksamheten, bl a i bokslut, särskilda
rapporter
• Input till vårt strategiska informations- och
kommunikationsarbete
• Input till interna handlingsplaner

Jämförelser av pris har alltid varit spännande
• I media och också från politiskt håll har det
ofta varit fokus på just priset (taxan) när det
gäller VA
• MEN förutsättningarna är olika och många
gånger jämför vi ”äpplen och päron”
• Vi har fortsatt att redovisa prisjämförelser
förstås – men det är inte det enda vi
redovisar….

… men vad jämför vi egentligen?

Vilka uppgifter/undersökningar har vi?
• Taxejämförelser
– Taxeundersökningen i VASS
(typhus A och B)
– Nils-Holgersson-undersökningen
(kr/m2)

• Driftstatistik
– Tidigare DRIVA
– Nu VASS (alla
undersökningar)

• Ledarmedarbetarundersökning
(LMU) vartannat år

• Kundundersökningar
– Kritik på Teknik (vart tredje år)
– NöjdMedborgarindex NMI
(årligen)

• Hållbarhetsindex HBI

VASS - rapporter
• Redovisning av driftrapporter till vår nämnd
om hur det ser ut i vår verksamhet
– Specifika nyckeltal (används t ex som indikatorer
på hur vi ligger till mot övergripande strategiska
mål) såsom exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

Ledningsnät – förnyelsetal
Ledningsnät - utbyggnad
Antal läckor
Antal avloppsstopp
Tillskottsvatten/utläckage
(Kundnöjdhet)
etc

– Trender- vi jämför oss med oss själva

• VASS-statistik använder vi också i
erfarenhetsutbyte med andra kommuner,
”VASS-rugge”
MEN vi skulle kunna använda de
nyckeltal vi har betydligt mer!

MÅLOMRÅDEN i Karlstads strategiska plan

• Under dessa målområden har vår nämnd satt nämndmål.
• Vi har beskrivit hur vår verksamhet bidrar under de olika målområdena. Flera av våra
nyckeltal blir indikatorer på om vår verksamhet är på väg i rätt riktning.

Politiskt uppdrag…

…redovisa effektiviteten i VA-verksamheten i
förhållande till andra kommuner vad avser
vilken kvalitet som produceras i förhållande till
kostnaden.

Hur skulle vi ta oss an det?
•

Ett reportage i VA-tidskriften Cirkulation
2011 tog upp vilka faktorer som skulle
kunna ligga bakom en hög resp låg taxa.

Vi använde oss av de faktorerna utifrån
befintliga nyckeltal och jämförde oss med
kommuner i vår tillväxtstrategi – och kunde
på så sätt ge en början till ett svar som inte
enbart fokuserade på pris mot kund.

•

Sen kom Svenskt vattens framtagande
av Hållbarhetsindex - mycket lägligt!

Vi hakade på pilotprojektet och fick
således ett verktyg där vi på ett bättre sätt
kunde visa på om vår verksamhet är
hållbar – nu och över tid.

Hållbarhetsindex HBI
– en hjälp i att styra åt rätt
håll och göra kursändringar
• Hållbarhetsindex ska kunna användas för
långsiktigt förbättringsarbete. Nivån för
grönt är där man bör vara om 5-10 år.
• Hållbarhetsindex ställer krav inte bara på
god status utan också på att denna kan
säkerställas även på sikt.

Färgindex:
grönt (bra), gult (bör förbättras),rött (måste åtgärdas)

HBI Resultat i HBI år 2017
(alla 152 deltagande kommuner)

HBI – hållbarhetsindex
2017 års resultat i Karlstad

Vad är vi bra på - vad är vi gröna på?
• Vi genomför regelbundna undersökningar av kundnöjdhet och använder dessa
i systematiskt förbättringsarbete - nöjda brukare
(95 % nöjda med vatten och 87 % nöjda med avlopp)
• Allt vårt slam används som gödselmedel inom jordbruket, allt slam är certifierat
enligt REVAQ och uppströmsarbete sker enligt REVAQ - hushållning med
ändliga resurser

• Energianvändningen för att producera och leverera dricksvatten och för att
avleda och rena avloppsvatten är låg i förhållande till hur många som är
anslutna per verk - hushållning med energi
• Vi har alla nödvändiga tillstånd för vattentjänster och följer alla tillståndskrav för
avloppsreningsverk - miljökrav

Vad måste åtgärdas – vad är vi röda på?
Vi har två områden som behöver prioriteras i förbättringsarbetet:
- leveranssäkerhet
Handlar t ex om att förbättra redundansen i del av distributionsområdet
(reservkraft/tryckstegring), samt att ha bättre marginal vid maxdygn i
produktionen.
- VA-anläggningens status
Vi behöver ta fram en ekonomisk 10-årsplan med identifierat
investerings- och förnyelsebehov för ledningsnät, verk och
pumpstationer

Budgetarbete - mål

Erfarenheter av HBI …
• Det är bra att vara flera som hjälps åt att
besvara HBI. Kvaliteten på bedömningarna blir
bättre. Är man ensam som svarar är det lätt att
missa någon aspekt.
• Det kan vara värdefullt att träffas flera
kommuner och diskutera olika svar. Inte minst
för att man då också byter erfarenheter kring
hur problem kan lösas.
… ibland kan det mynna ut i att man ser att man
kan hjälpa varandra genom att samverka!

SVU-projekt ”HBI för ökad samverkan mellan kommuner i
Värmland” 2014-2015
VA Wermland har nu bildats och är en samverkansförening som
hittills köpt in en gemensam nödvattentank som kan nyttjas av
alla kommuner i Värmland. Vi har också årliga krisövningar.
Det här samarbetet är en början. Förhoppningsvis kommer
vi se ett utökat samarbete/samverkan framöver!

Kundundersökningar
Kritik på Teknik – och NMI
Värdefullt för att fånga upp hur våra medborgare
uppfattar vår verksamhet
• Vi deltar i SKL:S Kritik på Teknik (vart tredje år)
och har gjort det under många år
(vi har kompletterat med en del egna frågor)

• På senare år är vi även med i SCB:s
Nöjdmedborgarindex (NMI) som görs årligen
Utifrån resultaten gör vi sen ett målmedvetet arbete
med att informera om vår verksamhet för att
bibehålla goda resultat och förbättra mindre bra
resultat

KOMMUNIKATION
Vi är aktiva med kommunikation – även när
vi inte är i kris
•
•
•
•
•
•

Hemsida
Facebook (ca 33 000)
Nyhetsbrev (med faktura 2ggr/år)
Studiebesök
Utställningar, öppethus
Kampanjer

Det handlar mycket om att ha en hög
transparens – bygga förtroende, öka
kunskap

Information till statistiken
samlas in från många olika håll
• Ekonomisystemet - anpassad kontoplan för att föra
kostnader på olika typer av verksamheter/aktiviteter i
driften
• Driftstörningsinformation i databas
• Miljörapporter
• Mätningar i driftövervakningssystem, förbrukning i
debiteringssystem
• Analysresultat
• Klagomålsregistrering
• Skadeståndsärenden
• Kundundersökningar
• Ledar- och medarbetarundersökning
• mm
Vi har en ansvarig för insamling och inrapportering av
uppgifter, men ansvaret att ta fram uppgifter är uppdelat
på flera olika personer.
Mycket tid läggs på detta – därför måste vi bli duktiga på
att använda resultatet! Vi behöver bli bättre på att
återkoppla internt!

Utmaning – kanske prioritera bland nyckeltalen…
• Vi har ofantligt många nyckeltal – men vilka
är de viktigaste?
• SVU-projektet om prioriterade nyckeltal
kändes för oss angeläget
• Tillkommer nu en del nya – krävs nya rutiner
internt (mycket kopplat till kundhandläggningstid/störningstid etc)

• Viss trötthet/förväntan internt hos oss på att
vi borde minska ner på antalet
• Ibland pustar vi ut efter att vi lämnat uppgifter
– och glömmer nästan att utvärdera resultatet
sen när det kommer!
Känns angeläget att hitta rätt nivå och faktiskt
använda resultaten!

