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1 Inledning 
Året 2021 var ännu ett år som präglades av pandemin. Den har bland annat inneburit ett stort antal 

digitala styrelsemöten. Trots de svårigheter dessa möten för med sig har styrelsen tillsammans med 

verksamheten fortsatt med sitt arbete med att exempelvis saluföra begreppet Vattensmart, differentierad 

prissättning, hållit liv i frågan om flytt av Västra Strandens slamhanteringsanläggning till hamnområdet i 

Halmstad, arbeta med mottagningsområde för vatten från Bolmen samt ytterligare en vattentjänst i form 

av "Tekniskt vatten". Fortsatta diskussioner med Sydvatten gällande tillgång till kompletterande vatten 

från Bolmen har även behandlats. 

Styrelsen har tydliggjort de problem och svårigheter kring utbyggnad av dagvattensystem i de områden 

där kommunen inte är allmän platsmarkshållare. Det finns inga snabba svar, men frågan måste ha hög 

prioritet i kommunerna. Utan att frågan löses, kommer bolagets fortsatta arbete med utbyggnader av 

dagvattensystemet i framförallt kustområdena i båda kommunerna att försvåras och i vissa fall 

omöjliggöras. 

Styrelsen har beslutat om en vision för LBVA, som i korthet också beskriver grunduppdragets innebörd. 

Visionen ger också en bra grund till basen i vårt och kommunernas nödvändiga Agenda 2030-arbete. 

"Vi arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten, friska vattendrag och hav, för nuvarande och 

kommande generationer." 

Styrelsen vill avsluta med att tacka: 

ägarna för konstruktiva ägarsamråd. 

Bolagets personal för ett väl genomfört arbete under 2021. 

Själv vill jag även tacka styrelsen för dess engagerade och konstruktiva deltagande i att föra LBVA mot 

en framtid där rent vatten är en tillgång som värderas utifrån vad det verkligen är: ett livsmedel och en 

förutsättning för så mycket och inte något som tas för givet. 

Roland Norrman 

Styrelseordförande 
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2 Grunduppdrag 

2.1 Kommunalt ändamål 
Bolagets verksamhet har utförts i enlighet med det i bolagsordningen angivna ändamålet som är att 

långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-

anläggningar. Bolaget ska vidare ombesörja produktion och distribution av dricksvatten samt avledning 

och omhändertagande av spill- och dagvatten. I korthet handlar LBVAs uppdrag om att leverera hållbara 

vattentjänster till va-kunderna inom respektive kommuns va-kollektiv, vilket bedömts ha uppfyllts för 

året. 

 

Styrelsen har, trots den fortsatta pandemin, arbetat intensivt och aktivt under hela året med en rad 

utvecklingsfrågor som också ger underlag för ägarna att peka riktning för långsiktig utveckling av 

kommunernas va-verksamheter. Bolaget har varit med i framtagande av kommunernas va-planer som 

också ger underlag för styrning av LBVA. 

 

2.2 Struktur 
Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av ägarkommunernas allmänna va-anläggningar. Det 

kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt 

förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-anläggningar, vilket anges i bolagsordningen.  

 

Bolaget ägs av Halmstads kommun och Laholms kommun till lika delar. Bolaget utgör en del av 

kommunernas verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 

direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman. 

Kommunerna har sedan år 2011 kommit överens om att samverka angående dricks- spill-, och 

dagvattenverksamhet (va-verksamhet). Den gemensamma nämnden omvandlades år 2020 till ett 

gemensamt driftbolag med samma inriktning. 

 

Kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget. Andra lagar som styr 

verksamheten är vattentjänstlagen, miljöbalken och livsmedelsverkets förordningar och föreskrifter. 

 

För att genomföra bolagets samlade uppdrag, är verksamheten organiserad i fyra avdelningar och en 

funktion. Idag är det ca 132 medarbetare som fördelas mellan avdelningarna Kundnära tjänster, 

Produktion, Utredning och projekt och Verksamhetsstöd samt en strategisk funktion. 

2.3 Process 
LBVA har tre huvudprocesser: 

Inom fastställda geografiska verksamhetsområden ska bolaget leverera dricksvatten, primärt för 

hushållsändamål men också så långt det är möjligt till näringslivets behov. Ta hand om, och vid behov 

behandla dagvatten från samlad bebyggelse samt ta emot, avleda och behandla spillvatten från hushåll i 

första hand, och i andra hand processvatten från verksamheter om det är behandlingsbart. 

För att stödja huvudprocesserna finns administrativa arbetsområden, som bla omfattar att tillämpa va-
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taxorna, ansvara för fakturering av brukningsavgifter och anläggningsavgifter som finansierar 

kommunernas va-verksamheter, samt att förvalta och utveckla bolagets drift- och övervakningssystem, 

informations- och kartsystem för va-anläggningar och va-ledningssystem, samt övriga administrativa- 

och/eller verksamhetssystem. 

Därutöver driver bolaget också en logistikfunktion som svarar för grundläggande tillgång till 

grävmaskiner och lastbilar för bolagets ledningsdrift- och förnyelsearbeten, samt för Halmstads 

kommuns väghållningsberedskap. 

2.4 Resultat 
Bolaget ska  

- leverera hållbara vattentjänster och planera verksamheten med utgångspunkt i Agenda 2030 i syfte att 

bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling av Halmstads och Laholms kommuner.  

- stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.  

- driva verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet och professionellt bemötande av kunder utan 

negativ påverkan på människors hälsa eller/och miljö.  

- vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda bolagets personal kompetensutveckling i en hälsosam 

arbetsmiljö.  

- aktivt delta och samverka med berörda kommunala nämnder och bolag, myndigheter, företag och 

organisationer i samhällsplaneringens alla faser, dvs planering, genomförande och drift.  

- vara aktiv i omvärldsbevakning, samverka med högskolor och bidra till teknikutveckling samt hållbar 

tillväxt i regionen. 

- kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt, där dialog med medborgarna och media är 

en naturlig och väsentlig del av verksamheten. 

  

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykelperspektivet och verka för en ekonomisk, social och ekologisk 

hållbar samhällsutveckling. Bolaget ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter gentemot 

fastighetsägare och andra användare som tillkommer respektive åvilar ägarkommunerna i egenskap av 

huvudmän för den allmänna va-anläggningen i respektive kommun enligt Lagen om Allmänna 

Vattentjänster (LAV). 

 

Bolagets primära kunder är ägarna till de fastigheter som finns inom de fastställda verksamhetsområdena 

som är anslutna till någon eller några av vattentjänsterna. Men även miljön, boende och besökare är 

indirekta mottagare av det resultat som bolaget levererar. 
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3 Mål 

3.1 Egna mål 

3.1.1 Mål 1: Vi förvaltar och utvecklar det hållbara VA-systemet 

Önskat läge/effekter 

2030 är va-anläggningarna i sin helhet energipositiva och koldioxidneutrala. Då vi ska bygga om eller 

bygga ut, så arbetar vi för att avloppsreningsverk och dagvattensystem bygger på cirkulära system där vi 

återanvänder resurserna och därmed minskar behovet av avledning av både behandlat spill- och 

dagvatten. Detta innebär att vi tar tillvara på och återcirkulerar näringsämnen, energi och vatten.  

 

2030 har vi säkerställt tillgången till, rättigheter och skydd av samtliga dricksvattenuttag för att i ett 

flergenerationsperspektiv leverera dricksvatten till våra kunder. En betydande andel av 

dricksvattenanvändningen har ersatts med vatten från andra källor, exempelvis renat spillvatten, 

användning av dagvatten, recirkulering inom byggnader och verksamheter. 

Kommentar 

 

Provtagningarna av lustgas har slutförts på Västra Strandens ARV. Resultaten har redovisats av och 

värderats tillsammans med Högskolan i Halmstad. Informations- och kunskapsutbyte av resultaten sker 

med VIVAB. Vi inser att området är mycket svårt och att LBVA ligger i framkant i Sverige med att 

arbeta med frågan. Positivt är att flera VA-organisationer har uppmärksammat problemet och att 

Svenskt Vatten arbetar för CO2-neutralt VA-Sverige. 

Under året har gasmotorn på Västra stranden ersatts av en modernare och effektivare motor. Det har 

även installerats solceller, som dock inte är driftsatta, i samband med att försedimenteringsbassängerna 

täcktes. Det innebär en fördubbling av produktionskapaciteten till 126 kW. Sett över året är den 

egenproducerade andelen el 17%, vilket är något över målsättningen. 

Under T3 blev energiinventeringen klar för 234 spillvattenanläggningar och 60 dricksvattenanläggningar, 

som ligger till grund för kommande arbeten för energieffektivisering. 

Det har planlagts för hur utredningsarbetet med storskalig produktion av tekniskt vatten vid Västra 

Stranden ska ske och att detta görs i samverkan med Sweco. 

Under hösten har det arbetats intensivt med en förstudie för Busörs ombyggnad, där bl.a. 

energipositivitet och koldioxidneutraliteten har vävts in i de olika alternativen. 

Sammantaget så har arbetet breddats inom området, framförallt för energiområdet. Arbetena är 

långsiktiga varför det är svårt att se kortsiktiga effekter. Summerat så anses att mycket görs och att vi har 

kraftsamlat under hösten och därmed ökat takten, framförallt inom energiområdet där vi även har blivit 

bättre på att ha mätvärden, varför ser att vi följer den tänkta banan mot målet 2030. 
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3.1.2 Mål 2: Vi har aktiva och öppna samarbeten med vår omvärld 

Önskat läge/effekter 

Genom det sätt vi agerar på i vardagen skapar vi tillsammans den bästa arbetsplatsen i regionen. Vi visar 

respekt genom ett positivt och professionellt bemötande. Vi lyssnar, är ärliga och hjälpsamma. Vi tar 

gemensamt ansvar för att visa glädje, skapa delaktighet och trygghet på arbetsplatsen. Vi värnar om våra 

medarbetares hälsa och utvecklingsmöjligheter. Vi värnar om allas lika värde och rättigheter. 

 

2025 är innebörden av Vattensmart och vattnets värde etablerat hos våra kunder och vår omvärld, och 

de målsättningar vi jobbar för att nå är välkända. 

 

2022 har vi en etablerad samverkan i och med ägarkommunerna där vi bidrar till kommunernas samlade 

arbete för hållbar samhällsutveckling. Vi har utvecklat fördjupade samarbeten med branschkollegor. 

 

2025 har vi en etablerad och regelbunden dialog med våra kunder, som bygger på 

tvåvägskommunikation genom en kombination av olika kanaler som kommer av digitaliseringens 

möjligheter och personliga möten. LBVA har en gemensam väg in för kundärende, för alla kanaler och 

alla ärendetyper.   

 

2025 har vi etablerad samverkan med flera verksamhetskunder som innebär att vi ersatt deras 

dricksvattenanvändning med andra vattenkällor, exempelvis renat spillvatten, användning av dagvatten, 

recirkulering inom byggnader och verksamheter. 

 

2030 använder våra hushållskunder under 100 liter dricksvatten per person och dygn. 

Kommentar 

 

Arbetet för målet har fortsatt präglats av begränsade kontakter med våra kunder till följd av pandemin. 

Samverkan och arbeten har dock skett i normal omfattning med andra VA-aktörer. Arbetena med att 

genomföra tidigare styrelsebeslut har fortsatt med god framdrift, men i vissa fall med lite eftersläpning 

till följd av hög arbetsbelastning hos oss och våra samarbetspartners. 

Det har beslutats att VA-planen för Laholm kommer att återremitteras, så i nuläget är tidplan för denna 

oviss. 

LBVA presenterade sina arbeten kring Vattensmart prissättning och tekniskt vatten på ett välbesökt 

webinarium. Därefter har en arbetsgrupp bildats med andra VA-organisationer och det fortsatta arbetet 

har startat. 

Sammantaget har mycket utredningsarbeten genomförts, men få åtgärder som ger konkreta utfall för 

målet har kunnat mätas. Det kvarstår också arbeten för att hitta och införa rutiner för att kunna beräkna 

bolagets indikatorer för målet, vilket har lett till viss omarbetning av målsättningarna till nästa års 

affärsplan. 
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Den sammanvägda bedömningen är att målen kommer nås, baserat på att bolaget har gjort mycket av 

egen kraft samt att vi ökat våra samarbetsytor, bla inom vattensmart prissättning och tekniskt vatten. 

Men samtidigt är vi medvetna om att vi måste få konkreta resultat av fler kunddialoger och 

kundundersökningar som visar våra kunders uppfattningar och upplevelser om våra målsättningar och 

och hur vi samverkar för att nå de samma. 

  

  

  

3.1.3 Mål 3: Vi driver vårt Vattensmart:a VA-system utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv med hög kvalitet och effektivitet 

Önskat läge/effekter 

Vi inhämtar kontinuerligt kunskap och erfarenheter i nära samarbete med vår omvärld, såväl med va-

branschkollegor, högskolor, universitet, industriverksamheter som övriga aktuella intressenter. Det är 

varje medarbetares möjlighet, men också skyldighet, att ta aktiv del i kompetensutvecklingen som krävs 

för att vi ständigt utvecklar verksamheten.  

 

2022 drivs våra egna fordon med biobränsle, eller grön el. 

 

2025 upphandlar vi CO2-neutrala varor och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv, där bl.a. våra inköpta 

transporter och entreprenader drivs med biobränslen eller grön el. 

 

För att nå våra målsättningar till 2025 fokuserar vi på att minska förlusterna av dricksvatten från våra 

ledningsnät och förhindra att tillskottsvatten läcker in. 

 

I vårt dagliga arbete är vi Vattensmarta, dvs vi stannar upp och reflekterar över hur vi använder vatten 

och inte bara gör som igår. 

 

Vi arbetar aktivt för att förbättra och skydda våra recipienter för att nå miljökvalitetsnormerna. 

Kommentar 

 

Den tidigare positiva effekten av pandemin avseende nätverksträffar har fortsatt och blivit mer av ett 

normalläge, vilket har lett till bra kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. 

Idag drivs nästan 50% av våra lätta fordon av biobränslen eller el, samt alla våra tunga fordon. Det har 

tagits beslut på att övergå till HVO för de lätta dieselfordonen, men det kvarstår att genomföra en 

upphandling av bränslet. 

Kunskapen om våra dricksvattenförluster har fördjupats och vissa åtgärder har genomförts. Tyvärr är 

det en eftersläpning i rapportering av debiterade mängder, men vi ser en sjunkande trend från 20% 2020 
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till 16-17% under 2021. 

Flertal kartläggningsarbeten av tillskottsvatten har skett, men vi har inte mätvärden för alla de 

prioriterade orterna. Vi har sett en positiv trend med minskade basflöden i Oskarström, vilket bedöms 

härledas till våra åtgärder under 2020 och 2021. 

Fortsatta fördjupnings och utvecklingsarbeten av konceptet Vattensmart har inte gjorts, bl.a. med 

anledning av pandemi och resursbrist. Det kan dock konstateras att tankesättet är en mer naturlig del av 

vår vardag idag än vad det var för något år sedan. 

LBVA ingår tillsammans med Högskolan i Halmstad i ett utvecklingsprojekt för att rena dagvatten innan 

avledning till en känslig recipient. 

Vi har under året kunnat öka antalet rapporterade mätbara indikatorer, varför det är lättare att bedöma 

måluppfyllelsen. Summerat ser vi en positiv utveckling för våra stora delmål, tillskottsvatten och 

dricksvattenförluster, samt att vi har tagit positiva förändringssteg i vår kunskapsinhämtning och för 

koldioxidneutralitet, varför vi ser med tillförsikt i att kunna uppnå våra långsiktiga målsättningar. 
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4 Kvalitet 

4.1 Struktur 

4.1.1 Klimatsmart 

Beskrivning 

Utsläppen av växthusgaser påverkar hela vårt jordklot och medför konsekvenser för både nuvarande och 

kommande generationer. För oss i Sverige innebär ett förändrat klimat bland annat mildare och blötare 

vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen samt längre perioder av torka och längre 

växtsäsong. Men även sannolikt fler tillfällen med extremt väder. Allt detta påverkar var och en av oss i 

det vardagliga livet. Till exempel blir kanske den värme och torka som drabbades oss våren och 

sommaren 2018 allt vanligare i framtiden. 

 

Att vara klimatsmart innebär att förbereda sig på ett förändrat klimat genom att vid all planering och 

genomförande förebygga skador, skydda människors hälsa och negativ påverkan på miljön. I 

samhällsbyggnadsprocessen behöver vi ta höjd för kommande klimatförändringar när vi bygger om, 

bygger ut och utvecklar samhällets infrastruktur, inte minst vad gäller LBVA:s arbete med vattentjänster. 

 

Vart vi vill nå: 

•År 2030 ska LBVA:s verksamhet vara energipositiv, dvs producera mer fossilfri energi än vad vi gör av 

med.  

•År 2050 ska alla anläggningar och ledningar vara klimatsäkrade, dvs inte påverkas av de förväntade 

konsekvenserna av ett förändrat klimat. 

Kommentar 

 

För Halmstad finns en framtagen klimatanpassningsplan som det arbetas efter. 

För Laholm finns en klimatanpassningsplan i kommunen men strategin bedöms inte vara tillräckligt 

skarp då den endast omfattar kustområdena, samt endast följs upp vid exploatering. 

Produktionsavdelningen arbetar målinriktat i flera  projekt för att nå en energipositiv och mer fossilfri 

verksamhet. Projektet med gasmotorn på västra Stranden i Halmstad är nu avslutat och vi har nått vårt 

mål "Fossilfri energianvändning och effektivisering". För att bli energipositiva även i Laholm så blir 

nästa steg att också här starta ett projekt med gasmotor. 

Ett nytt projekt har under hösten 2021 startats på Västra stranden i Halmstad avseende installation av en 

kompletterande solcellsanläggning till den sedan tidigare befintliga anläggningen. Detta kommer också 

att vara starkt bidragande till en energipositiv och mer fossilfri verksamhet. 

Slamkvalitén har varit bristfällig under 2021 med förhöjda halter av främst nickel på Västra Stranden 

samt enstaka förhöjda halter av koppar i slammet från Ängstorp. Detta resulterar i att en del av slammet 

producerat under året används för jordtillverkning istället som gödselmedel på jordbruksmark. 
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Vår bedöming är att vi mer än väl uppfyller den önskade kvalitén i det arbete där vi själva kan påverka 

utvecklingen. 

4.1.2 Medarbetare 

Beskrivning 

För att genomföra bolagets samlade uppdrag, är medarbetarna vår viktigaste resurs. 

 

Med medarbetare menar vi alla anställda i bolaget. Alla medarbetare är lika viktiga och oavsett i vilken 

del man arbetar är man delaktig i det samlade ansvaret för LBVA:s verksamhet.  

 

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att säkerställa en kontinuerlig leverans av hållbara 

vattentjänster. LBVA vill ha medarbetare som mår bra och som känner engagemang för sitt och 

organisationens arbete. En säker och god arbetsmiljö är därför grundläggande. För att följa upp det 

använder vi och utvecklar arbetsplatsen med stöd av medarbetarundersökningar samt kontinuerlig 

uppföljning av arbetsmiljön. 

 

LBVA skapar engagemang hos medarbetarna genom att bland annat vara drivande i arbetet med Agenda 

2030. Det krävs både kreativitet och mod hos LBVA:s medarbetare att fatta de beslut i det vardagliga 

arbetet som behövs för att kunna säkerställa hållbara vattentjänster och bidra till att vi når målen i 

Agenda 2030.  

 

Vad vi vill nå: 

•Säkerställd god arbetsmiljö och engagerade medarbetare som är ambassadörer för Hållbara 

vattentjänster och Agenda 2030. 

Kommentar 

 

Med den förstärkta organisationen inom kvalitet och arbetsmiljö har vi under året arbetat vidare med 

kvalitets- samt det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet. 

Genom regelbundna anläggningsbesök, samtal med medarbetare och inventering så har ett 

utvecklingsarbete påbörjats för att strukturera och organisera skydds-, säkerhets-, spill- och 

brandskyddsutrustning för resp. anläggning på ett bättre och effektivare sätt. 

Ett pilotprojekt är startat på Söndrums vattenverk avseende att bl.a.  implementera nämnda tankar och 

idéer ovan. Pilotprojektet förväntas att bli en modell för hur förändringsarbetet ska kunna utformas för 

alla övriga anläggningar avseende löpande drift och underhåll samt kvalitet, arbetsmiljö och brandskydd. 

Beslut togs under Q1 att genomföra återkommande, fyra gånger per år, mindre 

medarbetarundersökningar kallade pulsmätningar.  Enligt plan är tre undersökningar genomförda under 

året som visar på ökning inom samtliga områden. Det arbetas löpande med resulatet för att vara lyhörda, 

hjälpande och stödjande för varandra. Målet är att alla våra medarbetare ska känna stolthet och glädje av 

att arbeta på LBVA och därmed också bli goda ambassadörer och rekommendera LBVA som 

arbetsgivare. 
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Vi bedömer att LBVA är en arbetsplats med hög kvalitet där medarbetare känner ett engagemang för 

sina arbetsuppgifter och en vilja att skapa goda förutsättningar för sig själv och sina kollegor. 

  

4.2 Process 

4.2.1 Kunden 

Beskrivning 

Kunden är i formell mening den som äger en fastighet som är ansluten till något eller flera av de 

allmänna va-systemen och nyttjar en eller flera av vattentjänsterna. I ett bredare perspektiv måste vi 

betrakta alla de som använder Laholmsbuktens VA:s tjänster som våra kunder, eftersom resultatet är lika 

viktigt oberoende om det är fastighetsägaren, hyresgäster, besökare eller andra som nyttjar 

vattentjänsterna.  

 

LBVA levererar kundens viktigaste livsmedel. Ett rent dricksvatten fritt från miljöfarliga ämnen, såsom 

PFAS och bekämpningsmedelsrester, skapar förutsättningar för god hälsa hos kunden. Liksom en 

driftsäker spillvattenhantering är grunden för god hygien. En säkerställd leverans av dessa vattentjänster 

är LBVA:s lagstadgade och högst prioriterade uppgift.  

 

Leveransen av dricksvatten, men även dag- och spillvattenhanteringen, står inför stora utmaningar med 

ett förändrat klimat och den spridning av kemikalier som sedan länge pågått i vårt samhälle och vår 

miljö. Tillgången till rent dricksvatten är inte en självklarhet i framtiden, på det sätt så som det har varit 

fram till nu. Det är en viktig uppgift för LBVA att se till att leveransen av vattentjänster är hållbar, både 

för våra nuvarande kunder och för framtida generationer. 

 

LBVA ska ha en öppen, ärlig och proaktiv kommunikation med kunden, vi anstränger oss för att ha 

kundens fokus. Det innebär att vi är tillgängliga för våra kunder, men också att vi bjuder in till dialog och 

samverkan för att vi genom vår verksamhet ska göra våra kunder nöjda med det vi levererar. Genom att 

redovisa vår verksamhet och de utmaningar vi står inför kan vi öka förståelsen för att alla måste bidra till 

hållbara vattentjänster. LBVA hjälper kunden att välja hållbarhet framför ett oaktsamt användande av 

våra gemensamma vattenresurser, bland annat med hjälp av dynamisk och begriplig prissättning som 

baseras på incitament snarare än straffande kostnadsdelar. 

 

Vart vi vill nå: 

•LBVA ska tillsammans med kunderna minska dricksvattenanvändningen, minska behovet av rening av 

spillvattnet och hantera dagvattnet så att vi undviker skada på miljön och bebyggelse. 

Kommentar 

 

Statistik för Dricksvattenförbrukning kunder kommer inte att vara klart förrän månadsskiftet januari 

- februari. 
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Under 2021 har fokus varit att höja kvaliteten i kundbemötandet och i framtiden öka kundernas kunskap 

i att vara Vattensmarta genom följande. 

Ett aktivt arbete med kundregister Lime, ta fram förslag på samlad kundtjänst för LBVA för 

vattentjänstrelaterade frågor inklusive fakturafrågor, planering för vattenmätarbyte till digitala/smarta 

vattenmätare, utredning kring framtida hantering av fakturering och brukningsavgifter. 

Examensarbete avseende vattenanvändning hos våra hushållskunder. Rapport gällande VA-rådgivare för 

enskilda avlopp och vattensmart. 

Status för denna kvalitetsfaktor bedömer vi har en bra (nöjaktig) nivå där framtida åtgärder ovan 

kommer att förbättra kvalitén ytterligare. 

4.2.2 Resurser 

Beskrivning 

Naturresurser är tillgångar i form av material och energi som existerar i naturen och som efterfrågas och 

utnyttjas av människan. En naturresurs kan vara förnyelsebar så som vind och skog. Motsatsen är en 

ändlig naturresurs, dvs ej förnyelsebar så som olja och fosfor. Naturens ekosystem är en värdefull 

naturresurs som ger människan produkter och tjänster, ekosystemtjänster, som bidrar till människans 

överlevnad och livskvalitet. Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Av allt vatten som finns på 

jorden är endast 0,6 % tillgängligt för dricksvatten, livsmedelsproduktion, bevattning mm.  

 

Tillgång till naturresurser och ekosystemtjänster är redan ett stort problem runt om i världen. De är 

ojämnt fördelade och med dagens resursanvändning kommer det bli en allt större bristvara i framtiden. I 

år hade vi förbrukat naturens globala årsbudget av förnybara resurser den 22 augusti, där pandemin ändå 

försenat överförbrukningsdagen från den 29 juli för 2019. Denna överkonsumtion leder till avskogning, 

vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.  

 

Vi behöver arbeta för att skapa rena kretslopp och övergå till en cirkulär ekonomi, som innebär att vi 

måste ta hand om och återanvända det vi redan producerat. Att minska vår användning av naturens 

resurser är både miljösmart och budgetsmart, dvs god ekonomisk hushållning. 

 

Vart vi vill nå: 

•LBVA ska leverera vattentjänster på ett resurseffektivt sätt där de ändliga resurserna kan återföras till 

kretsloppet utan att vara förorenade. 

Kommentar 

 

Vi arbetar enligt Revaq och har ett inarbetat uppströmsarbete, vårt slam sprids på åkrar så att fosforn 

kan återvinnas. 

Slamkvalitén har varit bristfällig under 2021 med förhöjda halter av främst nickel på Västra Stranden 

samt enstaka förhöjda halter av koppar i slammet från Ängstorp. Detta resulterar i att en del av slammet 

producerat under året används för jordtillverkning istället som gödselmedel på jordbruksmark. 
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Vi har under 2021 lokaliserat och lagat 81st läckor, detta tillsammans med våra förnyelsearbete i bl.a 

Oskarström, Söndrum, Nyatorp, Grötviksvägen och Skummeslöv är några av orsakerna till att 

förlusterna har minskat. 

För att uppnå en god kvalitet (grön) kommer vi behöva få tillgång till mer dricksvatten i systemet, detta 

får vi först när vi har ett vattenverk i Brunskog som är inkopplat på vårt ledningsnät. 

Vi har minskat våra dricksvattenförluster från 20% till ca.17%. Trolig orsak till minskning är de insatser 

och förnyelseprojekt som gjorts under 2021, samt det större projekt med läcksökning som gjordes våren. 

Arbetet med att mäta våra förluster fortsätter så att vi i framtiden med större precision vet hur mycket 

som är läckage på huvudledningsnätet respektive hos kund och mer konkret kan mäta vilka åtgärder som 

står för minksningen. 

Vår bedömning är, trots det goda resultatet med minskning av förluster från 20 till 17%, en nöjaktig 

kvalitet (gul) och det bygger på att mycket är pågående. För att nå en god kvalitet (grön) så behöver vi 

arbeta mer intensivt med alla aktiviteter och projekt för att nå ännu lägre förluster och maximerad 

återföring av näringsämnen. 

4.3 Resultat 

4.3.1 Koldioxidutsläpp 

Beskrivning 

Utsläppen av koldioxid och andra så kallade växthusgaser kommer från förbränning av fossila bränslen 

(olja, kol, naturgas) för produktion av el och värme, från industriprocesser eller från transporter som 

drivs med fossila bränslen. Indirekt kan man säga att konsumtion av i princip alla varor bidrar till dessa 

utsläpp.  

Förhöjda halter av växthusgaser i atmosfären har medfört en förstärkt växthuseffekt och att jordens 

medeltemperatur stiger. Hur stor uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser globalt. För att 

vi ska kunna begränsa temperaturökningen till under 2,0 grader, eller allra helst under 1,5 grader behöver 

de globala växthusgasutsläppen snabbt minska och vara kring noll senast år 2050.  

 

LBVA ska vara ansvarsfulla och upphöra med vårt bidrag till den fortsatta miljöförstöringen som utsläpp 

av växthusgaser medför. Vi behöver konsumera och leva på ett energieffektivt och resurssnålt sätt så att 

utsläppen av växthusgaser minskar. 

 

Vart vi vill nå: 

•År 2030 ska LBVA vara CO2-neutrala, d v s nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. 

Kommentar 

 

Denna redovisas i samband med utfört Klimatbokslut för 2021 vilket slutförs under mars 2022. 

LBVA har under året arbetat med följande för att minska sitt CO2-avtryck, 

Vi arbetar med att skapa ett tankesätt arbetssätt som genomsyrar organisationen i att bli CO2-neutrala, 
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att öka kunskap och medvetenhet i vardagen,  att tänka och välja fossilfritt i all vår verksamhetsutövning, 

drift såväl som investeringsprojekt. 

LBVA samarbetar på både nationell och regional nivå för att skapa CO2-neautralitet. 

Bedömningen är att omställningen kommer att ta tid, trots flera pågående aktiviteter. 

4.3.2 Laholmsbukten 

Beskrivning 

Laholmsbukten är den största recipienten för LBVA och får representera mottagaren av renat spillvatten 

och dagvatten från LBVA:s verksamhet.  

 

Laholmsbukten har under lång tid varit påverkad av miljöförstöring som en följd av negativ påverkan 

från samhället, areella näringar, industriverksamheter mfl. En försämrad vattenkvalitet riskerar att störa 

de kustnära ekosystemen och alla de arter som lever där, men även havet i stort. Ett friskt hav ger oss 

viktiga ekosystemtjänster i form av nedbrytning av näringsämnen och gifter, klimatreglering genom 

upptag av koldioxid och livsmedel i form av fisk och de växtplankton och alger som fisken äter, samt 

som ett framtidsområde för odling av t.ex. ätbara alger . Havet är också en stor tillgång för rekreation, 

friluftsliv och turism som skapar attraktivitet och mervärde för våra kommuner. 

 

En icke god status i Laholmsbukten beror delvis på många små och spridda utsläpp, så kallade diffusa 

utsläpp, av miljögifter, kemikalier och näringsämnen från olika verksamheter, där ibland LBVA bidrar till 

detta. För att uppnå god status på Laholmsbukten krävs samarbete mellan flera organisationer och 

mellan offentliga och privata aktörer för att få mesta nytta av gemensamma resurser. 

 

Vart vi vill nå: 

•God ekologisk och kemisk status i Laholmsbukten. 

Kommentar 

 

För att nå nästa kvalitetsnivå så behöver vi fortsätta arbetet med centralisering av spillvattenreningen 

framförallt i Halmstad, våra mindre reningsverk klarar inte alltid att uppfylla miljökraven. Vi jobbar 

aktivt med att minska andelen tillskottsvatten vilket både ger minskade bräddningar och effektivare 

reningsverk. Vi har också arbetat med att ta fram riktlinjer för dagvattenutsläpp. 

LBVA arbetar vidare med följande för att minska miljöpåverkan, via pilotanläggning utreda en 

skivfilteranlägging för att förbättra reningsverket på Västra stranden, utbyggnad av reningsverket i Busör 

och digitaliserad bräddvattenmätning. 

För Laholm är VA planen återremitterad från beslut i kommunstyrelsen. Förväntan är att planen antas 

under inledningen av 2022. Därav är utfallet nöjaktig kvalitetsnivå (gul) för Laholm vilket dock ligger i 

linje med den ursprungliga målsättningen. 

I Halmstad är bedömningen god kvalitet (Grön) vilket ligger i linje med målsättningen. 

I Halmstad och Laholm är bedömningen nöjaktig kvalitetsnivå (gul) på förnyelsebehov och 
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anläggningars status på 10 års sikt där vi endast har bedömningar översiktligt på det tidsperspektivet. 

Den samlade bedömningen är nöjaktig kvalitetsnivå (gul) eftersom mycket kvarstår att göra i de 

pågående projekten och åtgärdsarbetena. 
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5 Resurser och förutsättningar 

5.1 Ekonomi 

5.1.1 Driftsredovisning 

mnkr 
Utfall Dec 

2021 
Utfall Dec 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
enl 

affärsplan 

Differens 
mot fg 

prognos 

Budget-
avvikelse 

Utfall 
2020 

Nettoomsättning 341,6 324,5 307,9 318,3  -10,4 324,5 

- intäkter Halmstad 248,5      148,0 

- intäkter Laholm 72,7      53,9 

Övriga intäkter       0,3 

Fastighetskostnader       -2,2 

Övriga externa 
kostnader 

 -252,5     -252,5 

Övriga kostnader -244,4  -215,4 -231,9  16,5 -72,8 

Personalkostnader -93,1 -72,0 -88,5 -86,4  -2,1 -72,0 

Avskrivningar -3,7  -3,7     

Realisationsresultat        

Resultat före 
finansiella poster 

0,3 0,0 0,3 0,0  0,3 0,0 

Finansiella intäkter       5,0 

Finansiella kostnader       -19,0 

Resultat efter 
finansiella poster 

0,3 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Periodens resultat jämfört med motsvarande period föregående år 

Personalkostnaderna har ökat med ca 20 mnkr, vilket till stor del beror på fler duktiga medarbetare. 

Logistikfunktionen (13 st personer) har tillhört organisationen under hela året, lika så har bolaget 

berikats med jurist, planerare, kvalitetssamordnare, arbetsmilijösamordnare med flera. Detta medför 

ökade personalkostnader, vilket får följden att dessa inte längre behöver köpas externt. 

Då bolaget per 2021-01-01 köpte fordon och maskiner från Halmstads Kommun, generar detta en 

investering på strax över 13 mnkr och 3,7 mnkr i avskrivningar, vilka knappt fanns några föregående år. 

Övriga kostnader har det skett en minskning (8 mnkr), vilket främst kan kopplas till minskade VA-

investeringar, vilka är en driftskostnad i bolaget. 

  

Budgetavvikelse - periodens prognos jämfört med budget 

Budgeten för personalkostnaderna har ökat i prognosen, vilket är kopplat till ett formelfel i 

budgetberäkning, men framförallt fler medarbetare än vad som fanns med i budgetplaneringen. 

När budgeten för 2021 fastställdes, var besluten inte fattade om övertagande av Kommunåkeriet i 

Halmstads kommun till nuvarande Logistikfunktionen inom LBVA. Som en följd av det gjordes ingen 

beräkning och budgetering för avskrivningar och räntor för köp av fordon och maskiner från Halmstads 

Kommun. Denna avvikelse uppgår till 3,7 mnkr. 



 

 
Bokslut/verksamhetsberättelse (T3) 2021  18 
Laholmsbuktens VA AB 

Prognosavvikelse - periodens prognos jämfört med föregående prognos 

Den största prognosförändringen är en minskning som främst kopplat till att rivningen av Hedhuset inte 

blir av 2021, som var planen när budgeten beslutades. 

Kommentarer till driftsresultat 

År 2021 har generat nästan 342 mnkr i intäkter, vilka består av ersättning från respektive kommuns VA-

kollektiv avseende VA-investeringar och driftskostnader i enlighet med bolagets grunduppdrag. I 

intäkterna ingår även externa uppdrag, vilka främst hänförs till Logistikfunktionen avseende last- och 

grävmaskinsarbeten. 

Personalkostnaderna är större än beräknat, vilket främst beror på en faktura från KPA (pension 2,7 

mnkr) med tillhörande särskild löneskatt (0,7 mnkr) samt en ökning av semesterlöneskuld (0,5 mnkr). 

Angående fakturan från KPA avser den en omräkning av medarbetarnas pensionsavsättningar från 

tidigare arbetsgivare. Enligt huvudregeln får bolaget göra avdrag med 35% av bruttolönen till 

tjänstepension. Men då flera av medarbetarna i denna listan varit anställda länge finns en alternativ regel, 

som innebär att arbetsgivaren vid omräkningstidpunkten köper ikapp premier för att trygga den 

anställdes framtida ålderspension, dock finns det även här vissa begränsningar. I enlighet med 

handläggare hos KPA och bolagets revisor i skrivande stunds rekommendation att i bolagets deklaration 

göra ett öppet yrkande avseende tjänstepensionspremierna och hänvisa till hur tjänstepensionen för 

KAP-KL (födda före 1986) är uppbyggt, vilket enkelt uttryckt innebär att årliga avstämningar mot den 

utfästelse som arbetsgivaren har ställt ut om framtida ålderspension och att det kan få som följd att 

engångsbelopp behöver sättas in för att säkerställa utfästelsen. 

Eftersom bolaget nu tagit fram en utbytes- och nyanskaffningsplan för fordon- och maskiner har köpet 

från Halmstads Kommun nu kunnat aktiveras och skrivs därför av från i början på året. Detta har för 

2021 genererat 3,7 mnkr i avskrivningar. 

  

5.1.1.1 Covid-19 Driftsredovisning 

Bolaget har lyckligtvis haft en begränsad påverkan av covid-19. Under året har en liten ersättning från 

försäkringskassan med sjuklönekostnader inkommit. Med de åtgärder som är vidtagna under året har 

smittan i bolaget hållits begränsad. 

5.1.1.2 Specifikt Halmstad 

Drift Halmstad 

mnkr Utfall 2021 Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
prognos 

- budget 
Utfall 2020 

Intäkter      

Nettoomsättning 129,7 122,0 106,9 15,1 120,4 

Ägaruppdrag 118,8 95,3 110,0 -14,7 120,7 

Summa intäkter 248,5 217,3 216,9 0,4 241,1 

      

Kostnader      

54 Vattenprocess -38,9 -38,0 -34,3 -3,7 -36,4 



 

 
Bokslut/verksamhetsberättelse (T3) 2021  19 
Laholmsbuktens VA AB 

55 
Spillvattenprocess 

-61,2 -58,0 -51,6 -6,4 -54,4 

56 
Dagvattenprocess 

-6,4 -6,0 -4,0 -2,0 -3,8 

57 Gemensamt -23,1 -20,0 -17,0 -3,0 -23,6 

Övriga kostnader     -2,2 

Ägaruppdrag -118,8 -95,3 -110,0 14,7 -120,7 

Summa 
kostnader 

-248,4 -217,3 -216,9 -0,4 -241,1 

      

Resultat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Finansiella 
poster 

     

Finansiella 
intäkter 

     

Finansiella 
kostnader 

-0,1     

      

Resultat efter 
finansnetto 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift Halmstad 

De totala intäkterna i bolaget avseende VA-verksamheten Halmstad är något högre i år jämfört med 

föregående år (+7 mnkr). Detta är främst kopplat spillvattenprocessen (+6,8 mnkr) och ökningen beror 

på tidsskrivning, där hälften är en omflyttning av tidsredovisningar som tidigare bokförts på 

gemensamma objekt/poster på ett felaktigt sätt. 

De ökade kostnaderna gällande dagvattprocessen mellan åren är kopplat till att mer underhållsarbete är 

gjort 2021 än tidigare (+ 2,4 mnkr), vilket främst skedde under vintern det vill säga under de 2-3 första 

månaderna av året då det inte gick att bedriva ledningsförnyelsearbete enligt ursprunglig plan. 

Gällande de gemensamma kostnaderna beror ökningen främst på pensionsavsättningar som hanteras via 

KPA (+ 2,4 mnkr). Förra året fick vi en återföring, medan vi för 2021 fått en restfaktura som vi behövt 

fördela ut på de gemensamma objekten. Kostnaden som sådan är en avdelningskostnad och ingår i 

timpriset för respektive personal. 

Andra orsaker till kostnadsökningen 2021 är kopplade till några fler vattenläckor på dricksvattennätet (+ 

0,5 mnkr) och att mer underhåll än planerat varit nödvändigt på dricksvatten- och 

spillvattenanläggningar (+1,5 mnkr). Vidare var ökade kemikaliekostnader (+1,5 mnkr) en skillnad mot 

föregående år. 

VA-investeringar Halmstad 

mnkr Utfall 2021 Prognos 2021 Budget 2021 
Nyttjad 
budget % 

Avvikelse 
prognos 
- budget 

70 Ramanslag      

71 Gemensamt 3,6 2,5   2,5 

72 
Vattenproduktion 

12,6 11,0 21,0 60 % -10,0 

73 Avloppsrening 24,1 23,0 23,0 105 % 0,0 
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74 Huvudledningar 10,4 14,5 20,0 52 % -5,5 

75 Distr ledn 
bostäder 

29,3     

76 Distr ledn 
industri 

6,4     

77 Förnyelse bef 
ledningsnät 

32,1 43,3 40,0 80 % 3,3 

78 
Dagvattenledningar 

0,3 1,0 6,0 5 % -5,0 

      

Total 118,8 95,3 110,0  -14,7 

VA-investeringar Halmstad 

 

72 Vattenproduktion 

Det mest dominerande arbetet i Brunskog har varit långtidspumpningen, som startades upp i september 

2020. Försöket avslutades i december 2021 och har gett en bättre bild av hur grundvattnet rör sig, en 

fingervisning om vilka områden som är bättre lämpade för infiltration och var någonstans fler 

uttagsbrunnar kan placeras. Den nya kunskapen kommer också att användas för tillståndsprocessen för 

en ny vattendom som påbörjades i slutet av året. Parallellt har även en handfull utredningar 

påbörjats/genomförts, till exempel om energiproduktion i Brunskogsområdet är möjlig för att göra 

LBVA energipositivt till år 2030, hur ytvattnet från Fylleån/Torvsjön ska förbehandlas innan det 

infiltreras i Brunskog och hur det interna el-nätet ska utformas. 

 

Under 2020–2021 gjordes konstruktionsbesiktningar på reservoarer, vilket kommer att leda till åtgärder 
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på ett antal reservoarer. Åtgärderna omfattar översyn och förnyelse av reservoarer, luckor och fallskydd 

samt utökad flödesmätning/läcksökning på vattenledningsnätet. Arbetet med renovering av 

Simlångsdalens högreservoar har påbörjats. 

 

Upphandlingen till den planerade renoveringen av den invändiga beläggningen på Kistinge högreservoar 

blev under 2020 överklagad. Upphandling av ny beläggning kommer att ske under 2022. Detta medför 

därför en kostnadsförskjutning på 4 Mkr till 2022, även andra planerade åtgärder på våra reservoarer har 

inte kunnat utföras. 

 

När det gäller PFAS-problematiken har ett pilotförsök utförts på Mickedala vattenverk. Resultatet blev 

inte det önskade. Ett nytt pilotförsök med har beställts till Byaledets vattenverk. Pilotförsöken ligger till 

grund för kommande åtgärdsförslag för ombyggnad och komplettering av Byaledets och Mickedala 

vattenverk gällande PFAS. 

 

Utbyte av styr- och elutrustning och skåp på vattenverken, samt arbete inom ramen för skalskydd och 

fastighetsåtgärder inom samtliga anläggningar har fortsatt under 2021. Utbyte av larmanläggningar på 

vattenverken i Halmstad har påbörjats. Införande av elektroniska nycklar på vattenanläggningarna har 

skett under 2021 för att säkerställa ett fullgott skydd. 

 

Ett antal äldre uttagsbrunnar för grundvatten har under året setts över. 

 

Utbyte av scadasystem har fortsatt under 2021, men implementeringen har försenats på grund av ej 

uppnådd driftsstabilitet. 

73 Avloppsrening 

Arbetet med att få förnyat tillstånd på Västra strandens avloppsreningsverk har påbörjats. Envidan blir 

bolagets samarbetspartner för ett framtagande av nytt tillstånd som möjliggör kapacitetsutbyggnad. 

 

På Västra strandens avloppsreningsverk har byte av bassängtäckning över försedimentering utförts och 

kompletterats med solceller. Vidare har spolvatten till slamavvattnare ersatts med renat utgående 

avloppsvatten som därmed kommer att bidra till en ”Vattensmart-lösning” som minskar 

dricksvattenanvändningen. Sedan har en ny gasmotor installerats och  den kommer starkt bidra till målet 

gällande energineutralitet. Vidare har ett flertal mindre projekt genomförts för att säkerställa drift och 

arbetsmiljö. 

 

Projektet med kapacitetshöjning av Busörs reningsverk har inletts, och fas 1 är slutförd, som innebar 

framtagande av processbeskrivning och förprojektering av anläggning. Fas 2 är byggnation och kommer 

att inledas efter beslut av styrelsen under Q1 2022. 

 

Nya slamskrapor har installerats på Getinge reningsverk. Slättåkra reningsverk är taget ur bruk och 

spillvattnet överförs nu till Kvibille och vidare till Halmstads centralort. 

Ombyggnad av pumpstation i Skedala har utförts under året, och är en följd av att spillvatten från 

Simlångsdalen överförs till Halmstads centralort. 
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Utbyte av pumpar och el- och styrutrustning på flertal pumpstationer och reningsverk har utförts under 

2021. 

Under året har en viss del implementeringen av nytt Scadasystem utförts. 

Tillståndshantering av ny energianläggning (slamanläggning) i hamnen har påbörjats. WSP blir bolagets 

samarbetspartner för framtagande av nytt miljötillstånd. Kontakt har tagits med närliggande kommuner 

om eventuella samarbetsformer, för en gemensam anläggning. Analys och framtagande av möjliga affärs- 

och samarbetsförutsättningar har påbörjats. Fortsatt dialog med kommunens hamngrupp har skett under 

året. 

74 Huvudledningar 

Vattenverk och avloppsreningsverk i Slättåkra har under året ersatts med överföringsledningar mellan 

Kvibille och Slättåkra som i en del i att avveckla mindre anläggningar för att effektivisera verksamheten. 

 

För att kunna öka överföringskapaciteten av dricksvatten mellan Simlångsdalen och Halmstads 

centralort samt öka leveranssäkerheten i Simlångsdalen och möjliggöra en nedläggning av reningsverket i 

Simlångsdalen, har utbyggnad av överföringsledningar mellan Simlångsdalen och Marbäck utförts. 

Projektet är en fortsättning på tidigare utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar mellan Skedala och 

Marbäck. Överföringsanläggningen har under året tagits i drift. 

 

Etapp ett av två för att öka leveranssäkerheten från Sennans vattenverk till Halmstad centralort pågår. 

Planerad byggstart är under andra kvartalet 2022. Första etappen gäller sträckan mellan Oskarström och 

Sennan. I samband med projektet förbereds för en centralisering av spillvatten genom att parallellt 

anlägga en spillvattenledning och pumpstationer utmed sträckan. Spillvattnet kommer då att kunna 

avledas till och behandlas vid Västra strandens reningsverk som en del i effektivisering och centralisering 

av verksamheten. 

 

Arbetet med ledningsrättsförfarande med markägare och dialog med Länsstyrelsen kring tillstånd för 

schaktning med hänsyn till arkeologi och naturskydd är slutförda för etapp 1 mellan Oskarström och 

Sennan. Gällande överföringsledningen mellan Åled och Halmstad är ledningsrätt inlämnad och 

projektering beräknas påbörjas under andra kvartalet 2022. 

 

Ny huvudvattenledning etapp 1 Södra Infarten är utfört. Etapp 2 har varit ute på samråd för detaljplan 

av området. 

 

Överföringsledningar av dricks- och spillvatten mellan Tönnersjö och Perstorp avser att möjliggöra en 

nedläggning av vattenverket och reningsverket i Tönnersjö, då befintliga verk inte längre uppfyller 

kraven i tillstånden och det bedöms som orimligt att vidta åtgärder på dessa. Projektet är klart 

utredningsmässigt. Ledningsrätt är godkänd och beslut för arkeologisk undersökning steg två väntas 

inom det närmaste. Därefter ska projektet detaljprojektaras och förfrågningsunderlag för upphandling 

tas fram. Samråd med fastighetsägare och beslut om verksamhetsområde i kommunfullmäktige behöver 

fattas dessförinnan. Preliminär prognos är byggstart i kvartal 4 år 2022. 

 

Utredning har påbörjats för ny överföringsledning för att ta råvatten från Torvsjön till ny 
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grundvattentäkt i Brunskog. Ansökan om ledningsrätter är inskickad, tillstånd skickas in januari 2022 och 

projektering påbörjas så snart utredning är färdig. Informationsmöte med Länsstyrelsen har hållits för att 

ge förståelse för projektet som helhet. Utredningar pågår för att fastställa placering av 

tryckstegringsstation. 

Utredning och projektering kring gällande schaktfri lösning för förläggning av ledning gällande 

råvattenledning till infiltrationen i Prästjorden pågår och geoteknisk undersökning utförd i fält. Projektet 

är upphandlat och entreprenör för utförande tilldelades i december. 

75 Distributionsledningar bostäder 

Fyllinge IV Kvadranten etapp 2 exploatering av bostäder har upphandlat leverantör för byggskede. 

Kemisten nytt bostadsområde är färdigställd. 

Exploatering etapp 2 i Ranagård för nytt bostadsområde gällande anläggning av vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledning slutfördes under december månad. 

Exploatering av nytt bostadsområde runt Flygaregatan gällande anläggning av vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledning är under utförande. 

76 Distributionsledningar industri 

I projektet VSD Hamnen etapp 2 görs åtgärder enligt detaljplan för att förbättra trafiksituationen i 

hamnområdet, ny tryckledning för spillvatten och dricksvatten, dagvattenåtgärder i samband med nya 

vägar samt anläggning av en ny skiboard vid utlopp till Hamnen. Projektet är i ett utförandeskede, dock 

försenat färdigställande p.g.a. tillståndsärende kopplat till vattendom. 

 

I projektet exploatering av nytt industriområde i Breared-Simlångsdalen görs åtgärder efter underkänd 

besiktning. Ekonomisk reglering med entreprenör slutfördes under december månad, projekt avslutat. 

 

Exploatering av bostäder Gullbrandstorp för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har projekterats. 

 

Utredning och projektering av ny dricksvatten-, spillvattenledning samt tryckstegringsstation för nytt 

bostadsområde ovanför Halmstad länssjukhus har utförts och projekt avslutat. 

 

77 Förnyelse ledningsnät 

Under året har relining (schaktfri förnyelse) av ledningsnätet skett på olika platser i vårt 

verksamhetsområde. 

 

Saneringsarbetena vid Nyatorp i Halmstad är nu färdigställda. Arbetet har pågått i ca 2 års tid och utförts 

av egen personal. 

 

Ledningsförnyelse av dricks-, spill-, och dagvatten i Söndrum har pågått i etapper. Arbetet utfördes av 

bolagets egen produktionsavdelning. 

 

Utbyte av dricksvattenledning vid Östra Lyckan har skett då det tidigare inträffat vattenläckor i kritiska 

vägsträckor i detta område. Projektet är avslutat. 



 

 
Bokslut/verksamhetsberättelse (T3) 2021  24 
Laholmsbuktens VA AB 

Förnyelse av dricksvattenledning vid Grötviksvägen är slutförd under året. 

 

Arbete med dricks-, spill och dagvattenledningar vid Bärvägarna har utförts. Galvaniserade ledningar 

byts och de ledningar som kan relininas gör det. 

 

Spillvattenledning vid Hamngatan har relinats. 

 

VA-sanering av dricks-, spill- och dagvattenledningar i Oskarström etapp 2 är slutförd under året. 

 

Förnyelse av dricks-, spill-, och dagvattenledningar vid Kyrkvägen och Dahlgrensvägen har skett. 

 

78 Dagvatten 

Mindre investeringar på cirka 300 Tkr på dagvattenmagasin har gjorts i underhållsyfte på två 

dagvattenmagasin i Fyllinge. 

 

Sammantaget VA-investeringar Halmstad 

Den totala budgeten var 110 mnkr, med ett utfall om 83,1 mnkr. Detta innebär ett överskott om 26,9 

mnkr. Detta beror på avvikelse för vattenproduktion (- 8 mnkr) där projekt med reservoarrenovering 

inte kunnat genomföras enligt plan. Dels på grund av att upphandling för Kistinge Hr inte kunde 

slutföras pga bristande konkurrens men också beroende på bristande personalresurser för övriga 

planerade insatser. Gällande huvudledning (- 9 mnkr) beror överskottet på försening av 

överföringsledning av dricks- och spillvattenledning mellan Oskarström och Åled och råvattenledning 

från Torvsjön till Prästjordens Infiltration. Angående förnyelse befintligt ledningsnät (- 8 mnkr) är 

orsaken resursbrist. Utbyggnadsgraden av dagvatten har inte blivit som ursprunglig plan, mycket 

beroende på oklarheter avseende huvudmannaskap för allmän platsmark (vägar) (- 5,5 mnkr). 

 

Fakturerat på uppdrag av Halmstads Kommun 

mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Prognos 2021 Utfall 2020 

Anläggningsavgifter 19,8 20,0 21,0 24,5 

Brukningsavgifter 
(övrigt) 

1,1  1,0  

Summa 20,9 20,0 22,0 24,5 

     

Från och med 2021-01-01 fakturerar bolaget anslutningsavgifter och övriga taxerelaterade avgifter på 

uppdrag av Halmstads Kommun, vilket i praktiken innebär att dessa inte redovisas i bolagets resultat, 

utan enbart som en skuld på balansräkningen inklusive moms (på olika konton, ovanstående 

sammanställning är exklusiva moms). 

Utfallet är i stort som förväntat. 
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5.1.1.3 Specifikt Laholm 

Drift Laholm 

mnkr Utfall 2021 Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
prognos 
- budget 

Utfall 2020 

Intäkter      

Nettoomsättning 40,8 40,4 47,9 -7,5 49,9 

Ägaruppdrag 31,9 42,3 51,0 -8,7 34,7 

Summa intäkter 72,7 82,7 98,9 -16,2 84,6 

      

Kostnader      

L4 Vattenprocess -12,5 -13,0 -12,6 -0,4 -13,5 

L5 
Spillvattenprocess 

-22,1 -22,0 -27,2 5,2 -26,2 

L5 Spillv.proc. 
Båstads andel 

5,2 4,9  4,9  

L6 
Dagvattenprocess 

-2,1 -2,3 -2,1 -0,2 -1,3 

L7 Gemensamt -9,3 -8,0 -6,0 -2,0 -8,9 

Övriga kostnader      

Ägaruppdrag -33,5 -43,5 -51,7 8,2 -34,7 

Båstads andel 
VA-invest. 

1,6 1,2 0,7 0,5  

Summa 
kostnader 

-72,7 -82,7 -98,9 16,2 -84,6 

      

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Finansiella 
poster 

     

Finansiella 
intäkter 

     

Finansiella 
kostnader 

     

      

Resultat efter 
finansnetto 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Drift Laholm 

Totalt sett är intäkterna och de totala kostnaderna lägre än föregående år, vilket främst är kopplat till de 

något lägre VA-investeringarna, men framförallt lägre kostnader på spillvattenprocessen än föregående 

år. Detta på grund av att rivning av Hedhuset inte fortsatt enligt plan i avvaktan på ägarnas utökade 

beredning i frågan. Dock är prognosen på spillvattenprocessen väldigt spot on utfallet. 

Gällande den gemensamma processen beror ökningen främst på kostnader för pensionsavsättningar som 

hanteras via KPA .Förra året fick vi en återföring, medan vi för 2021 fått en restfaktura som vi behövt 

fördela ut på de gemensamma objekten. Kostnaden som sådan är en avdelningskostnad och ingår i 

timpriset för respektive personal. 
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VA-investeringar Laholm 

mnkr Utfall 2021 Prognos 2021 Budget 2021 
Nyttjad 
budget % 

Avvikelse 
prognos 

- budget 

LP1 Gemensamt 0,7 0,5   0,5 

LP2 
Vattenproduktion 

6,0 8,0 11,0 55 % -3,0 

LP3 
Avloppsrening 

4,9 5,0 7,5 65 % -2,5 

LP4 
Huvudledningar 

1,3 2,0 13,5 10 % -11,5 

LP5 Expl 
bostäder 

6,7 6,8 2,0 335 % 4,8 

LP6 Expl industri 0,4 2,0 4,0 10 % -2,0 

LP7 Förnyelse 
bef ledingsnät 

12,4 12,0 8,0 155 % 4,0 

LP8 Utbyg 
dagvatten 

1,1 1,2 5,0 22 % -3,8 

      

Totalt 33,5 37,5 51,0  -13,5 

VA-investeringar Laholm 

 

LP2 Vattenproduktion 

Under året har byte av pumpar och annan utrustning utförts. Arbete som har till syfte att vidareutveckla 

drift- och övervakningssystemet inom vattenverk och vattendistribution, samt byte av el- och 

styrutrustning har också skett. Implementeringen av nytt Scadasystem har försenats på grund av ej 
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uppnådd driftsstabilitet. Knäreds vattenverk har genomgått en betydande ombyggnad och kompletterats 

med installation av kolfilter, UV-aggregat samt nytt automatikskåp. Åtgärder har även att skett på pH-

justeringssteg. 

 

Ombyggnad av Skottorps Vattenverk har varit vilande med anledning av den utredning som genomförts 

tillsammans med Sydvatten gällande Framtida vattenförsörjning för LBVA och tillskapandet av en ny 

vattenresurs för LBVA. Utredning är framtagen för att fastslå justerad omfattning av behovet av 

utbyggnad/komplettering av Skottorps vattenverk med de förutsättningar som den samlade utredningen 

pekar ut. 

För att säkerställa kvalitet och produktion i närliggande tid har upphandling av kolfilter och installation 

skett under 2021. Ett försök till upphandling av avhärdningsanläggning har genomförts, men fått 

avbrytas pga bristande konkurrens. Förberedelsearbete för översyn av reservkraft och tillhörande 

kraftförsörjning har genomförts. 

 

Införandet av två tryckzoner på Skottorps vattenverk har skett under 2021, vilket förbättrar 

tryckförhållande i ledningsnätet. Framförallt kommer det medföra mindre störningar för kunder i 

höglänta delar av Laholm, men också lägre tryck som sliter mindre på ledningsnätet i Skottorp, 

Skummeslövsstrand och Mellbystrand. 

 

Ombyggnad av Gräsryds ventilstation har utförts under 2021 för att säkerställa vattendistribution mellan 

Båstad och Hasslöv. 

 

Utbyte av lås och nyckelsystem har slutförts under 2021. 

 

LP3 Avloppsrening 

Byte av pumpar och annan maskinutrustning på avloppsreningsverk samt ombyggnad och renovering av 

spillvattenpumpstationer har utförts under året. Ny pumpstation vid reningsverket i Veinge har 

färdigställts med ett visst överdrag av budgeten. Frånkopplingen av Veinge reningsverk har skett under 

början 2021 och nu pumpas allt spillvatten till Ängstorps avloppsreningsverk. 

 

Implementering av nytt styrsystem för avloppsreningsverken och pumpstationer har försenats. Detta 

beror på att instabilitet i systemet uppstått efter införande på dricksvattendelen. Följden har blivit att 

införande inte kan ske inom för spillvattendelen enligt ursprunglig plan. Arbete med syfte att utveckla el- 

och styrutrustning har pågått under 2021. 

 

Entreprenaden för utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk är genomförd. Processgarantitiden är 

avslutad under 2021 med uppfyllt resultat. Två årsbesiktningen utfördes 2021-09-09. Arbete med 

intrimning och viss förnyelse av maskinutrustning såsom ny stenficka till externslammottagningen har 

utförts 2021. 

 

LP4 Huvudledningar 

Arbetet med överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Ränneslöv och Edenberga inför nytt 

verksamhetsområde har omfattat utredning av ledningssträckor och ansökan om ledningsrätt. 



 

 
Bokslut/verksamhetsberättelse (T3) 2021  28 
Laholmsbuktens VA AB 

Mot bakgrund av tillsynsärende för reningskrav för Magnussons potatis och närliggande fastigheter 

bedöms lämplig lösning vara anslutning till det allmänna VA-systemet. Men på grund av tidigare 

oklarheter gällande bolagets försäkringsskydd, tvingades projektet att flyttas till 2022, då de av 

Länsstyrelsens tillstånd utpekade tiderna inte kan uppfyllas under 2021. Ny byggstart beräknas ske under 

första halvåret 2022. 

Utredning om ny överföringsledning för spillvatten mellan Skogaby och Ahla har genomförts. 

Ledningssträckning har utretts och fastställts. Ledningsrätt är beställd och tillstånd är klara att skickas in. 

Prognos för byggstart är 4e kvartalet 2022. Detta medför att Skogaby reningsverk och vattenverk senare 

kan tas ut bruk. 

LP5 Distributionsledningar bostäder 

Arbete pågår med att göra Mellby by, som idag använder biodammar som gemensamhetsanläggning, till 

nytt verksamhetsområde. Ledningsrätt har sökts och projektering sker under första och andra tertialen. 

Biotopskyddsdispens, begäran om arkeologisk undersökning samt 12:6 samråd till Länsstyrelsen är 

ansökta. Beräknad byggstart under tredje kvartalet 2022 förutsatt att avtal nås med berörda mark- och 

ledningsägare. 

 

Projektet med att göra Edenberga till nytt verksamhetsområde har utretts och samråd med berörda har 

hållits. 

Dricks-, och spillvattenledningar vid Tallvägen och vid Åmot är slutförda. 

 

Allarp etapp 2 exploatering av nytt bostadsområde är slutfört. 

 

LP6 Distributionsledningar industri 

Ekonomisk reglering återstår gällande exploateringen vid Nyby industriområde. Vidare är detaljplanen 

överklagad gällande exploatering vid Mellby industriområde gällande dricks-. spill- och 

dagvattenledningar. Därmed har projektet har pausats. Projektering av Veinge industriområde gällande 

dricks-. spill- och dagvattenledningar pågår. 

 

LP7 Förnyelse av vatten- och spillvattenledningar 

Förnyelse av dricks- och spillvattenledningar etapp 3 mellan Lagan och Lantmännen Cerealia har utretts 

och projekterats. Relining kommer att ske på de ledningssträckor som är möjliga. Utförande påbörjades 

under året i egen regi med vissa delar i extern entreprenadutförande. Arbetet beräknas slutföras under 

2022. 

Tryckning under Lagan hör till etapp 3 av förnyelse av dricks- och spillvattenledningar mellan Lagan och 

Lantmännen Cerealia har under året projekterats och ansökan om tillstånd till Trafikverket och 

Länsstyrelsen har gjorts. Byggnation är planerad till 2022. 

Projekt avseende asbestcementledningssanering vid Strandridarevägen pågår. Dricksvattenledning byts 

genom schakt men spillvattenledning kommer att relinas. Beräknas bli klart under 2022. 

Relining har skett av spillvattenledning i Öringe. Projektet är avslutat. 
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LP8 Utbyggnad av dagvatten 

Utbyggnad av dagvattenledning Lagan till Lantmännen Cerealia etapp 3 har utretts och projekterats. 

Utförande påbörjades under året av egen regi. Arbete beräknas slutföras under 2022. 

Sammantaget VA-investeringar Laholm 

Den totala budgeten var 51 mnkr, och utfallet blev 33,6 mnkr, det vill säga ett överskott om 17,4 mnkr. 

Detta beror på vattenproduktion (- 4 Mkr) och förseningar gällande upphandling av 

avhärdningsanläggningen på Skottorps vattenverk. Gällande huvudledningar (-12,7 mnkr) är den största 

delen kopplat till projekten som berörts av de tidigare oklarheterna kring bolagets försäkringsskydd och 

till viss del resursbrist. Exploatering bostäder har ett budgetunderskott uppstått (+ 4,7 mnkr), vilket 

beror på att exploateringen i Våxtorp inte var med i budgetplaneringen. Gällande förnyelse av befintligt 

ledningsnät har ett underskott (4,4 mnkr) uppstått, vilket främst är kopplat till projektet etapp 3 av 

dricks-, spill-, och dagvattenledningar från Lagan till Lantmännen blev dyrare an planerat. Gällande 

utbyggnad av dagvatten budgetavvikelsen (-4 mnkr) är det kopplat till att dagvatten i kustområdet inte 

kan byggas ut som planerat, på grund av markrättsliga frågor avseende huvudmannaskap för allmän 

platsmark. 

 

Fakturerat på uppdrag av Laholms Kommun 

mnkr 2021 Budget 2021 Prognos 2021 Utfall 2020 

Anläggningsavgifter 11,1 5,0 10,5 6,3 

Brukningsavgifter 
(fakturerade av 
LBVA) 

0,9  0,2 1,1 

Brukningsavgifter 
(fakturerade av HEM) 

56,7 55,5 57,5 55,7 

Summa 68,7 60,5 68,2 63,1 

     

Från och med 2021-01-01 fakturerar bolaget anslutningsavgifter och övriga taxerelaterade avgifter på 

uppdrag av Laholms Kommun, vilket i praktiken innebär att dessa inte redovisas i bolagets resultat, utan 

enbart som en skuld på balansräkningen inklusive moms (på olika konton, ovanstående sammanställning 

är exklusiva moms). 

Anläggningsavgifterna avspelar nybyggnationen i kommunen och är den största omfattningen sedan 

2018, om inte den högsta någonsin. 

Brukningsavgifterna ökade kraftigt under december månad, då VA-kollektivets intäkter för mottagning 

och behandling av externslam och lakvatten fakturerades. 

Gällande brukningsavgifterna som HEM fakturerar på uppdrag hamnade de strax under senaste 

prognos, men något över budget. 

6 Samarbetsavtal Laholm - Båstad 

Som en följd av att det finns ett samägandeavtal mellan Laholms och Båstads kommuner för Ängstorps 

reningsverk och tillhörande överföringsledningssystem från det tidigare reningsverket Hedhuset, måste 

detta redovisas som en egen samlad post, separat från övriga drift- och investeringsposter för Laholms 
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VA-verksamhet. Drift- och investeringskostnader för Ängstorp och överföringsledningssystemet 

fördelas mellan Laholms och Båstads kommuner. 

I den samlade drift- och investeringsredovisningen ovan, ingår Laholms andel av kostnaderna för 

Ängstorp och överföringsledningssystemet, för att enkelt visa den totala kostnadsbilden för Laholms 

VA-verksamhet som utförs genom LBVA. 

Utfallet för driftsresultatet är högre än både budget och prognos, vilket beror på att arbete behövt göras 

på reservkraften för Hedhusets pumpstation inklusive utjämningsmagasin samt elkostnaderna för 

överföringen av spillvatten. Vidare är bolaget numera ägare av elanläggningen (tidigare kommunen) och 

betalar därmed elskatten, som konteras på avsedd anläggning, vilket antagligen inte skett i samma 

utsträckning tidigare år och därmed inte var med korrekt i budgeten. 

Gällande investeringarna är de över budget (+ 1,2 mnkr) vilket främst är kopplat till byggnation av 

serverhall samt mindre kompletteringsinvesteringar på Ängstorp avloppsreningsverk. 

Driftskostnader 

mnkr Utfall 2021 Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse prognos 
- budget 

Kostnader     

Ängstorp 11,3 10,9 10,9 0,0 

Hedhuset 0,1 0,1  0,1 

Hedhusets 
pumpstation inkl 
utjämningsmagasin 

0,8 0,7 0,5 0,2 

Marbäcks 
pumpstation 

0,4 0,4 0,4 0,0 

Summa 
driftskostnader 

12,6 12,1 11,8 0,3 

     

Båstads andel 5,2 4,9 4,2 0,7 

     

Totalt netto 
(Laholms andel) 

7,4 7,2 7,6 -0,4 

     

Investeringar 

mnkr Utfall 2021 Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse prognos 
- budget 

Utgifter     

Utbyggnad Ängstorp 1,2 1,2 1,5 -0,3 

Bräddvolym 
Hedhuset 

0,2 0,2  0,2 

Överföringsledning 
Hedhuset/Ängstorp 

 0,1  0,1 

SPU Hedhuset     

Scadasystem  0,6  0,6 

Kompl investering 
Ängstorp 

0,5 0,1  0,1 

Serverhall 0,8    

Summa 2,7 2,2 1,5 0,7 
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Båstads andel 1,7 1,1 0,75 0,35 

     

Totalt netto 
(Laholms andel) 

1,0 1,1 0,75 0,35 

     

6.1.1 Investeringsredovisning 

mnkr 
Utfall Dec 

2021 
Utfall Dec 

2020 

Prognos-
tiserat 

resultat 

Budget 
enl affärs-

plan 

Differens 
mot fg 

prognos 

Budget-
avvikelse 

Utfall 
2020 

Investeringsinkomster        

Investeringsutgifter 14,4 0,3 15,0    0,3 

Totala 
nettoinvesteringar 

       

Periodens investeringar/försäljningar 

Ovanstående tabell är bolagets investeringar, inte respektive VA-verksamhets. 

Årets investeringar avser främst köp av fordon och maskiner från Halmstads Kommun (13 mnkr) som 

var en överenskommelse i samband med verksamhetsövergången av fd Halmstads Kommunåkeri 

numera Logistikfunktionen som skedde under november 2020, men fordonsägare ändrades per 2021-01-

01. 

Under 2021 såldes tre fordon till ett försäljningspris av 84,6 kkr, dock är inte detta samma sak som vinst. 

Budgetavvikelse - periodens prognos jämfört med budget 

Vid tillfället då budgeten för 2021 fastställdes, var besluten kring verksamhetsövergång av Halmstads 

Kommunåkeri inte fattade och därmed inte heller om att bolaget skulle äga fordon. Därmed upprättades 

ingen budgetpost för detta. Bolaget har under året fastställt en utbytes- och nyanskaffningsplan för 

fordon och maskiner. Den samlade fordons- och maskinparken är generellt ålderstigen, därför blir det 

sannolikt ofrånkomligt att ett större antal fordon och maskiner behöver bytas varje år de kommande 

åren. Både ur ett miljö/hållbarhetsperspektiv, för att uppnå bolagets mål, men även ur ett 

arbetsmiljöperspektiv såväl som ur ett driftekonomiskt perspektiv. 

Prognosavvikelse - periodens prognos jämfört med föregående prognos 

Prognosavvikelsen är 0,6 mnkr, vilket främst är kopplat till att inköp av ny Filmbuss inte skett som tänkt. 

6.1.2 Skattemässiga justeringar 

Prognostiserat helårsresultat, avskrivningar och finansnetto 

  Belopp (kr) 

Årets resultat efter finansnetto 297 490 

Årets avskrivningar 3 655 678 

Årets finansnetto -43 171 

Skattemässiga justeringsposter 

  Belopp (kr) 
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Övriga ej avdragsgilla kostnader (+) 216 944 

Övriga ej skattepliktiga intäkter (-)  

Övrigt  

Skillnad bokföringsmässiga/skattemässiga avskrivningar byggnad & mark 

  Belopp (kr) 

Bokföringsmässiga avskrivningar byggnad & mark (+)  

Skattemässiga avskrivningar byggnad & mark (-)  

Skillnad bokföringsmässiga/skattemässiga avskrivningar byggnad & mark  

Avskrivningar över plan 

  Belopp (kr) 

Ingående överavskrivningar 0 

Möjliga överavskrivningar 238 500 

Förändring (+/-) 19 940 

Maximal utgående överavskrivning 258 440 

Ingående skattemässigt underskott 

  Belopp (kr) 

Ingående skattemässigt underskott  

6.2 Personal 

6.2.1 Tillsvidare och visstidsanställda 

Bolaget har identifiat utvecklingsområden där vi har förstärkt organisationen för att säkerställa att vi över 

tid ska kunna levera hållbara vattentjänster. Rekryteringar har också skett som följd av tidigare beslut om 

att vi inte på samma sätt som tidigare ska köpa tjänster av ägarkommunerna. Vi har bland annat anställt 

funktioner inom IT, ekonomi, produktionsstöd, kvalitet, arbetsmiljö och juridik. 

  Totalt T3 2021 
Antal kvinnor 

T3 2021 
Antal män T3 

2021 
Totalt T3 2020 

Antal tillsvidareanställda 132 23 109 119 

Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre 15 2 13 14 

Antal tillsvidareanställda - 30-49 år 59 13 46 51 

Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre 58 8 50 54 

Antal visstidsanställda 0 0 0 4 

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 132 23 109 119 

6.2.2 Timavlönad personal 
  Totalt T3 2021 Totalt T3 2020 

Timavlönad personal - totalt antal 
timmar 

4 364 5 980 

Timavlönad personal - totalt antal 
årsarbetare 

2 3 

6.2.3 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har trots Covid-19 pandemin bara ökat marignellt under året. 

Under 2021 har 3 av 132 medarbetare varit sjukskrivna mer än 60 dagar. 
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Utfall (%) T3 

2021 
Kvinnor (%) 

T3 2021 
Män (%) T3 

2021 
Utfall (%) T3 

2020 

Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) 3,5% 5,6% 3% 3,3% 

Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 
dagar (%) 

34,7% 39,4% 33% 25,3% 

Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%) 2,4% 0,2% 2,8% 1,7% 

Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%) 4,9% 7,7% 4,2% 3,5% 

Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%) 2,4% 4,2% 2,1% 3,6% 

6.2.4 Arbetsmiljö 
HR-nyckeltal Kommentar 2021 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Olycksfall  9 6 8 

Färdolycksfall  0 1 0 

Sjukdom     

Arbetet med att medvetandegöra vikten av att anmäla arbetsskador och tillbud har fortsatt under 2021. 

Tillsammans med samverkansgrupp och skyddsombud har verksamheten informerat om att rapportering 

av skador och tillbud är nödvändigt för att kunna arbeta strategiskt för att minska olycksriskerna i vår 

verksamhet. 

Ett antal tillbud och ett fåtal olyckor har inträffat under året. Dessa hanteras avhjälpande och 

förebyggande arbete görs tillsammans med skyddsombuden. Vi genomför löpande skyddsronder i vår 

verksamhet vilka uppmärksammade en del punkter som åtgärdas enligt satt handlingsplan. I 

rapporteringen av tillbud och olyckor finns troligtvis ett mörkertal och vi behöver fortsätta arbetet att 

belysa vikten av att rapportera om något händer. 

6.2.5 Årlig uppföljning av SAM 

Uppföljningen visar att det sammantagna resultatet är tillfredsställande, även om det finns 

förbättringsområden. Uppföljning sker i grupper med ansvarig chef, HR, skyddsombud samt 

kvalitetssamordnare. Utfallet från genomgången har resulterat i en årsbaserad arbetsmiljöhandlingsplan 
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för bolaget samt för respektive avdelning. 

Medarbetare har deltagit i ett antal arbetsmiljöutbildningar. Ledningsgruppen har haft genomgång och 

uppföljning av Arbetsmiljöhandlingsplanen för 2021 där planerade aktiviteter har genomförts. 

Chefer och skyddsombud har genomfört den årliga uppföljningen av det Systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Utfallet blev enligt följande, 60% = godkänt arbetsmiljöarbete, 37% = med 

anmärkning - delvis godkänt arbetsmiljöarbete och 3% = ej godkänt arbetsmiljöarbete. 

En handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder är framtagen tillsammans med företagshälsovården Pe3 för att 

under 2022 genomföra de åtgärder/aktiviteter som krävs för att LBVA ska uppnå 100% godkänt 

arbetsmiljöarbete. 

Registrering och uppföljning av utbildningar kommer framöver löpande att ske via nytt verktyg Presto 

som stöttar respektive chef att få avisering när nästa utbildning ska planeras. 

 

6.2.6 Hälsofrämjande insatser 

- 
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6.2.7 Sammanfattande analys 

Laholmsbuktens VA har fortsatt arbeta för stor delaktighet i verksamhetens mål, åtgärder och 

genomförande. Bolaget har haft en låg sjukfrånvaro trots Covid-19 pandemin. 

Bolaget har förstärkt organisationen jämfört med 2020 då nyanställningar av bland annat administrativa 

funktioner rekryterats, dessa tjänster köptes tidigare in från andra förvaltningar i Halmstads kommun. 

Rekryteringar har skett i enlighet med den personalplanering som gjordes i samband med 

organisationsförändringen 2020. 
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7 Väsentliga händelser 
Även 2021 har fortsatt präglas av pågående pandemi. Lyckligtvis har de åtgärder bolaget vidtagit sedan 

tidigare kombinerat med medarbetarnas ansvarstagande inneburit fortsatt begränsad effekt av pandemin 

på verksamheten. Under sommaren kom vaccinationerna igång på allvar, vilket gett en positiv effekt 

avseende smittspridningsläget inte bara inom LBVA utan landet i stort, även om en viss försämring hann 

ske i slutet av året. 

Året var relativt nederbördsrikt totalt sett, men huvuddelen föll under andra halvåret. Våren var relativt 

kall, men det blev sommar på allvar under både juni och juli. Trots kraftiga värmeböljor så behövde inte 

bevattningsförbud införas. Det omfattande arbetet som bedrivits med att genom dialog och information 

lyfta vattnets värde bedöms ha lett till resultat om positiva beteendeförändringar hos en hel del kunder. 

Samtidigt skedde väderomslag till regnrika perioder både i början och slutet av juli som minskade trycket 

på dricksvattenförsörjningen och gav en önskvärd återhämtning för dricksvattenförsörjningen. 

Bolaget har fortsatt utveckla och förbättra arbetsformer och processer som en följd av 

organisationsutvecklingen som skedde under hösten 2020. Flertalet av de nya funktionerna som 

tillskapats har nu också bemannats. Detta är nödvändigt för att möta de mål och förväntningar som 

kommer av ägare- och styrelseuppdrag. Enligt den förändrade styrmodellen har verksamheten tagit fram 

en mer utvecklad bolagsplan som utgör grunden för hur bolaget planerar och följer upp arbetet med 

insatser och måluppfyllnad att leverera hållbara vattentjänster. 

Det pågår ett omfattande utredningsarbete som syftar till ge vägledning till en förändrad va-taxa och 

prissättning av vattentjänsterna som ska bidra till mer vattensmarta beteenden hos kunderna. Arbetet 

omfattar också frågan om införande av en fjärde vattentjänst med Tekniskt Vatten. LBVA arbetar med 

dessa två frågor i två parallella projekt, det ena inom Vinovaprojektet Future City Water och det andra 

genom det tecknade samverkansavtal med Sweco. 

LBVA har tillsammans med kommunledningsförvaltningen i Halmstad, som svar på uppdrag om 

riktlinjer för dagvattenhantering, under våren startat en kunskapsresa för det vattensmarta samhället. 

Denna satsning inkluderar kollegor från andra berörda nämnder och bolag i båda kommunerna och 

bådar gott för fortsatt framgångsrik utveckling av hållbar samhällsutveckling i kommunerna. Under året 

har bolaget fått positiva medieuppslag utifrån detta arbete, där både medarbetare, bolaget och 

kommunerna lyfts fram som föregångare! 

Under året har arbetet med att uppgradera drift- och övervakningssystemet fortsatt. Dessvärre har det 

under hösten uppstått så stora instabiliteter i det nya systemet att arbetet fått avbrytas eftersom 

leveranssäkerheten påverkats. Nytt inriktningsbeslut förbereds och planeras beslutas under inledningen 

av 2022. 

Arbetet med att ta fram uppdaterade simuleringsmodeller för ledningsnäten har påbörjats under slutet av 

året. Detta kommer underlätta planeringsarbete och ge större precision i de beslutsunderlag som krävs 

både för att förnya och utveckla de befintliga va-systemen. 
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8 Ekologiskt hållbar utveckling 
Verksamheten arbetar utifrån Agenda 2030, där områdena 6, 11,12 och 13 är prioriterade målområden. 

Dessa har bearbetats i verksamhetens och styrelsens planeringsarbete och bildar grund för 

målformuleringar för uppdraget "hållbara vattentjänster", där ekologisk hållbarhet ingår som en naturlig 

del i dessa 

 

Ett konkret exempel är VA-planen för Halmstad respektive Laholm, som har ett mycket bredare 

perspektiv än vad som är brukligt i andra kommuner. Den omfattar även naturvatten, dvs kommunens 

åar och hav, och föreslås åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. 

 

Verksamheten har ett flertal miljödomar, för uttag av grundvatten och för drift av avloppsreningsverken. 

Det arbetats kontinuerligt med att modernisera och uppdatera tillstånden, men det är långa 

handläggnings- och beslutsprocesser innan dessa vinner laga kraft. 

 

Nytt miljötillstånd erhölls i slutet av 2020 för Busörs reningsverk och sedan dess pågår 

förberedelsearbete för utbyggnad av anläggningen. Arbetet med tillståndsansökan för förnyat tillstånd 

för Västra strandens reningsverk har inletts, likaså för en ny etablering av slamhanteringsanläggning i 

hamnområdet. 
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9 Framtida utveckling 
Uppdraget att leverera hållbara vattentjänster är ett stort uppdrag, större än att dagligdags ”bara” leverera 

dricksvatten av bra kvalitet och omhänderta spill- och dagvatten. För detta behöver organisationen vara 

stark och ha kompetenser som traditionellt inte har funnits i en kommunal va-organisation. Allt för att 

ha en långsiktig planering och utveckling samtidigt som grunduppdraget utförs med hög kvalitet och 

effektivitet. Det är en utmaning att arbeta med dessa två tidsperspektiv samtidigt. Det blir också allt 

tydligare att verksamheten påverkas av säkerhetsstörande aktiviteter som kräver ökat skydd för 

verksamhetens olika delar. 

I samband med besluten om övergång till bolagsform fastslogs att verksamheten inte kan köpa tjänster 

av andra verksamheter inom respektive kommun på så sätt som skett tidigare. Ett omfattande arbete 

med att omstrukturera it-administration, systemutveckling, drift mm pågår och kommer göra så fram till 

2023. Övriga delar är i stort genomfört. Samordning sker och har skett med respektive 

kommunledningsförvaltning. 

Efter dialog med ägarna kommer bolaget tillsammans med kommunledningsförvaltningarna att utreda 

hur en fjärde vattentjänst i form av tekniskt vatten kan tillföras LBVAs uppdrag. Detta sker med syfte att 

utveckla alternativ till vattenanvändning som ersätter dricksvattenanvändning för att avlasta 

dricksvattenförsörjningssystemet och därmed öka både leveranssäkerhet och försörjningsförmågan. 

LBVA jobbar på uppdrag av styrelsen för att utveckla va-taxan med syfte att få en prissättning som 

bidrar till vattensmarta beteenden och vattensmart användning av det dricksvatten som i grund och 

botten är till hushållsanvändning och för människors hälsa. Detta uppdrag omfattar både att föreslå hur 

en volymbaserad differentiering i flera steg av dricksvattenpriset kan skapas. För att få en bättre 

vattenmätning hos kunderna har styrelsen beslutat om snabbare införande av digitala vattenmätare. 

Vidare har styrelsen beslutat om införande av vattenmätare för samtliga dricksvattenkunder vilket har 

störst påverkan på fritidsfastigheter i Laholm som saknat vattenmätning generellt sett, medan i Halmstad 

är det ett fåtal fastigheter som berörs. Införande av vattenmätare i alla fastigheter skapar den nödvändiga 

infrastrukturen som krävs för att kunna införa en differentiering av dricksvattenpriset. 

En ny konstruktion av va-taxan med vattensmart prissättning som utgångspunkt bedöms kunna införas 

tidigast 2025/2026, med hänsyn till att arbetet med snabbare införande av digitala vattenmätare planeras 

för att genomföras under 2022-2024. 

Blickar vi 3-5 år framåt, så kan flera utvecklingsarbeten lyftas fram. Det gäller dricksvattenförluster, 

tillskottsvattenpåverkan, ny- och reinvesteringar i dricksvattensystemet, utbyggnad av 

spillvattenreningskapacitet inklusive slamhantering samt dagvattenfrågan som områden som är 

prioriterade och kommer att ta mycket resurser. Arbetena kommer innebära både utredningsinsatser 

såväl som praktiska insatser i form av fysiska om- och nybyggnader. 

Både i de kortare och längre perspektiven kommer utbyggnad av dricks-, spill- och dagvattentjänster till 

nya områden krävas. Både för att möta kommunernas samhällsutbyggnad men också för att möta behov 

från befintlig bebyggelse på landsbygden. Informations- och systemsäkerhetshöjande åtgärder kommer 

också fortgå under överskådlig framtid. 
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10 Internkontroll 

10.1 Leveranssäkerhet av vatten 

 

Kommentar 

Under första tertialet inträffade 28 vattenläckor som reparerats och hanterats. Vi har haft 39 

kundklagomål på vattenkvaliteten, 23st har varit på brunt vatten, 7 på luft i vattnet, 6 på kalk och 3 på 

smak. Uppföljning har inte visat på otjänligt vatten och uppenbart påtaglig orsak till klagomålen. 

Vi har under andra tertialet haft 21 vattenläckor. Vi har haft 44 kundklagomål på vattenkvaliteten, 35 har 

varit på brunt vatten, 6 på smak, 2 på kalk och 1 på grumligt vatten (luft). Uppföljning har inte visat på 

otjänligt vatten. 

Vi har under tredje tertialet haft 32 vattenläckor. Vi har haft 33 kundklagomål på vattenkvaliteten, 26 har 

varit på brunt vatten, 6 på smak och 1 på lukt. 

  

10.2 Personalberoende 

 

Kommentar 

Det pågår arbete att klargöra kritiska processer där flertalet funktioner ska kunna vara backup till 

varandra vid händelse av frånvaro. Erfarenheterna av pågående pandemi visar på en robusthet i 

verksamheten i stort. Förutsättningarna har också förbättrats under senaste året med de förstärkningar 

som gjorts avseende planerings- och analysresurser, varför det inte bedöms finnas mer än enstaka 

riskfunktioner. 

10.3 Egenkontrollprogram Vatten 

 

Kommentar 

Misstänkta avvikelser följs upp med utökad provtagning och kritiska kontrollpunkter (CCP:er)  finns i 

styr- och övervakningssystemet för uppföljning och kontroller. 

Det har under T1 utförts 218 analyser av dricksvatten, inkluderat utgående dricksvatten och dricksvatten 

hos användare, varav 4,1 % var tjänliga med anmärkning. Anmärkningarna har främst varit mikrobiella 

(odlingsbara och koliforma), men även kemiska/fysikaliska (nitrat, turbiditet). Ett par anmärkningar har 

rört Slättåkra vv och Simlångsdalens gamla vv. Eftersom vattenverken normalt sett inte är i drift har 

diskussion förts med kontrollmyndigheten om att undanta verken från det ordinarie 

provtagningsprogrammet från och med 2022. Provtagning kommer att göras som driftkontroll inför 

uppstart. Anmärkningen på nitrat i Tönnersjö är återkommande, med tanke på halten i råvattnet och 
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avsaknad av nitratfilter. 

En analys hos användare i Trönninge visade otjänlig halt av nickel på ett ospolat prov. 

Orsaksutredningen visade att nickel tillfördes dricksvattnet från fastighetsinstallationen. 

Under T2 har det utförts 242 planerade prov där 6% varit tjänliga med anmärkning. Vid ett ordinarie 

provtagningstillfälle konstaterades otjänligt dricksvatten i Simlångsdalen och kunderna med kommunalt 

dricksvatten fick rekommendationen att koka sitt dricksvatten under mån-fre V34. Orsaksutredningen 

visade att högreservoaren i Simlångsdalen var källan till det otjänliga dricksvattnet. Manluckan är utbytt 

och fortsatt särskild uppföljning, i samråd med kontrollmyndigheten, har skett för att verifiera att 

åtgärden haft avsedd effekt. 

Det har under T3 utförts 232 provtagningar av dricksvatten enligt fastställt provtagningsprogram där, 

7 % har varit tjänliga med anmärkning. Anmärkningarna har främst varit mikrobiella (koliforma bakterier 

och odlingsbara bakterier), men även kemiska (turbiditet, järn, mangan). Avvikande analyser följs upp 

genom en orsaksutredning enligt rutin. 

Det har även utförts extra provtagning av bekämpningsmedel i Hasslöv och Dömestorp där två nya 

ämnen detekterades, dock i tjänliga halter. Detta resulterar i en justering av våra analyspaket framöver. 

10.4 Utförande av bolagets uppdrag 

 

Kommentar 

Bolaget fortsätter leverera mot det grunduppdrag som ges av ägardirektivet samt mot de mål och delmål 

som styrelsen beslutat om. Målsättningarna är huvudsakligen i de långa perspektiven och inte alltid helt 

lätt att bedöma på tertialperspektiv. Men, genom de förstärkningar som skett under senaste året inom bla 

kvalitet och arbetsmiljö, juridik och planerings- och analysresurser så har förutsättningarna förbättrats 

genom mer kvalitativt stöd till verksamheten och utvecklad struktur som vägledning för arbetet. Som ett 

resultat av en kvalitetsrevision har arbetet med att se över arbetsprocesser och att utveckla rutiner 

påbörjats under året och kommer fortsätta enligt en handlingsplan för de närmaste åren. Så även om det 

finns delar som inte följer den ursprungliga tidplanen, så är den sammanvägda bedömningen att bolaget 

arbetar enligt de uppdrag som är givna, och att målen kommer nås. 

10.5 Internkontroll ekonomi 

 

Kommentar 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har beslutat om ett internkontrollprogram för 

ekonomifunktionen, som har till syfte att säkerställa att regler och anvisningar efterlevs samt utgöra ett 

underlag till förbättringar. 

 

En planering av internkontrollpunkterna är planerade och fördelade över året. Under tertial 1 gjordes en 

kartläggning av ”varför en leverantörsfaktura fastnar hos bokhållaren”. För att se detaljerna kring denna 

granskning, se rapporten för Tertial 1. I tertial 2 kontrollerades leverantörsfakturor det vill säga från 
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inläsning i ekonomisystemet till betald faktura, se rapporten för Tertial 2. 

 

Under tertial 3 2021 har följande kontroller gjorts: 

 

Analys av ”varför en leverantörsfaktura fastnar hos bokhållaren” 

Under vecka 38-39 gjordes en kartläggning och dokumentation om varför en leverantörsfaktura kräver 

manuell hantering. Under dessa två veckor mottog bolaget 472 st leverantörsfakturor. Felen är 

kategoriserade enligt följande: 

 

Mängden av fakturorna med ej korrekt ansvarskod avser e-fakturor där ansvarsnumret stod i fel ruta 

vilket gör att systemet inte kan läsa in ansvarsnumret. 

 

Övriga fel är bland annat riksbankkod som saknade på utländska fakturor, fakturor som inte matchar 

mot leverantör som finns upplagd trots att uppgifterna stämde, fakturor som tillhörde annan förvaltning 

inom Halmstads Kommun. 

 

Analys av strategiska konton (medlemsavgifter och representation) 

Under hösten 2021 genomfördes en kontroll av strategiska konton för att se så att fakturor som är 

bokförda på konton gällande representation och medlemsavgifter är rättkonterade och att uppgifter om 

deltagare och syfte finns med när det gäller representation. 

 

Medlemsavgifter 

 

De identifierade felorsakerna är att en faktura inte avser medlemsavgifter alls, resterande var 

felkonterade mellan avdragsgilla respektive ej avdragsgilla föreningsavgifter. 

 

Representation 

 

Alla fakturor som var bokförda som extern representation saknade underlag där deltagare (förnamn och 

efternamn) samt syfte framgick. De felkonterade fakturorna på extern representation, skulle alla ha 

bokförts som intern representation, ej avdragsgill. 

 

De identifierade felen bland fakturorna som konterats som intern representation, avsåg en faktura 

trivselåtgärder, en faktura extern representation avdragsgill, och resterande felen skulle ha bokförts som 
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intern representation avdragsgill. Lite mer än hälften av fakturorna som är bokförda som intern 

representation saknade underlag där det framgick deltagare (förnamn och efternamn) samt syfte. 

 

Internkontroll leverantörsfakturor 

Kontrollen består i att två gånger per år slumpmässigt kontrollera 100 st leverantörsfakturor vardera 

gång under en två månaders period, dvs kontrollera flödet av leverantörsfakturor från inläsning till betald 

faktura. 

 

Sammanställning slumpmässig kontroll av fakturor inkomna under september till oktober 2021 

 

De fakturor som identifierades med en felaktig kontering avser fel på konto och/eller objekt. 

 

Alla fakturor som identifierats med periodiseringsfel är sådana fakturor som inte var hanterade innan 

periodstängning. 

 

Gällande fakturorna som betalts för sent var två stycken fakturor till ett kommunalt bolag där 

ekonomisystemet lagt 30 dagars betalningstid, men den faktiska betalningstiden enligt deras faktura var 

kortare betalningstid. 

 

Kontrollen av uppgifterna på fakturan resulterade i att fem stycken fakturor har fel och felen är 

kopplande till att momssatsen saknas på koncerninterna fakturor. Den saknande procentsatsen för 

moms är påtalat till den kommunala systemägaren, men då vi i bolaget saknar behörighet att ändra detta 

ligger det utanför vår kontroll. 

 

Kontroll av avrop 

I kontrollen för avrop har stickprov gjorts av 3 st leverantörer för att kontrollera att vi köper rätt saker 

från rätt leverantör. 

 
Först kontrollerades om Laholmsbuktens VA AB fanns omnämnd i avtalet. Alla leverantörer i 

kontrollen hade med Laholmsbuktens VA AB som avropsberättigad, dock är ett av avtalet ett SKR-avtal, 

men då bolaget är medlemmar där är det inget fel att avropa på detta. 

 

Del två av kontrollen var att se om produkterna som köptes fanns med i avtalet på den leverantören. På 

46 st av 55 st fakturor hade vi handlat rätt produkt av rätt leverantör. 9 st var enligt vår tolkning av fel 

leverantör (vårt kunnande är begränsat när de kommer till dessa produkter). 
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Några av åtgärderna är implementeringen av ett inköpssystem vilket kommer att underlätta för personal 

att köpa rätt produkt från rätt leverantör. En inköpare/upphandlare är anställd från 2022 vilket 

förhoppningsvis även det kommer att hjälpa till att få en bättre styrning av inköp på Laholmsbuktens 

VA AB. 

 

Jämförelse mellan två likvärdiga kontroller 

 

Jämförelse mellan ”varför en leverantörsfaktura fastnar hos bokhållaren” 

 

Antal fakturor som fastnade i kontroll 2 är betydligt färre än i kontroll 1, men det inkom också ca 40 % 

färre fakturor under kontroll 2 än under kontroll 1. 

 

Där ansvarskod ej är angiven kan vara att det enbart står namn inget alls, vilket gör att fakturan inte går 

att härleda till personen som har gjort beställningen. 

 

Andelen fakturor med ej korrekt ansvarskod, dvs. att det står en ansvarskod på fakturan som inte är 

giltig eller att en står på fel plats på e-fakturorna, har minskat sedan förra kontrollen. 

 

Kategorin annat fel är samma typ som förra gången det vill säga riksbankkod saknas, fakturor matchar ej 

mot leverantörer som finns upplagda och att fakturor inte läses in med ansvarskod trots att det står på 

fakturan. 

 

Jämförelse leverantörsfakturor (inläsning i ekonomisystemet till betald faktura) 

 

I det stora hela på antalet fakturor som innehåller fel är det i kontroll 2 en viss marginell ökning. Det 

som tyvärr sticker ut till det sämre är konteringen av fakturor, där fel kan bero på både konto eller 

objektsfel. Några av felen är att fakturor inte delas upp på ett korrekt sätt exempelvis fakturor från TFF:s 

förråd. Här ska det ske en förändring att dessa fakturor går vi ekonomifunktionen först, innan den når 

organisationen. Fakturor som i denna kontroll markerades som periodiseringsfel är betydligt bättre än 

föregående kontroll, vilket för hoppningsvis beror på alla påminnelser som skickas ut. Tyvärr har antalet 
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fakturor som inte uppfyller Skatteverkets krav på fakturainnehåll ökad, men då vi inte är systemägare kan 

vi inte göra något åt detta fel, mer än det som vi redan gör, det vill säga systemägaren ligger utanför 

bolaget. 

10.6 Avvikelse i lagkrav och styrdokument 

 

Kommentar 

Avseende uppföljning av åtgärdsarbete som kommer styrande dokument så kan konstateras att för va-

plan för Halmstad, så saknas det tidplan för åtgärdslista i VA-planen. Därför blir det missvisande att 

bedöma det som avvikelse för varje åtgärd som inte är gjord. Delen dagvatten har flera punkter i 

åtgärdslistan som inte är påbörjade, men av skäl som LBVA inte råder över. 

Laholms VA-plan är inte antagen av fullmäktige ännu (vid utgången av 2021) men beräknas bli det under 

2022. Ett antal projekt kunde inte genomföras under året p.g.a. svårigheter med ansvarsfrågakopplat till 

försäkringsskydd för bolaget. 

Det har utförts extra provtagning av bekämpningsmedel i Hasslöv och Dömestorp där två nya ämnen 

detekterades, dock i tjänliga halter. Detta har medfört att vi gjort en justering av våra analyspaket och 

inkluderar dessa ämnen framöver. Under T2 har vi haft kokningsrekommendation i Simlångsdalen då ett 

av våra planerade provtagningstillfälle visat på otjänligt dricksvatten. Orsaken bedöms vara lokaliserad 

och åtgärdad. Det finns också en anmärkning under T1 om otjänligt vattenprov som hänger samman 

med provtagning hos kund. Orsaken var kopplad till fastighetens installation och har därför ingen 

egentlig påverkan på bolagets regelefterlevnad. 

För verksamheten som helhet utförs driftuppdragen i enlighet med de villkor och tillstånd som gäller för 

respektive anläggning. Det finns noteringar om smärre avvikelser i form av bräddningar och avvikande 

slampartier. Dessa avvikelser är en följd av yttre påverkan i form av nederbördspåverkan eller utsläpp 

från ansluten kund som LBVA inte kunnat påverka. Under året har enstaka överträdelser av riktvärden 

för kvartalsmedelvärden för BOD och fosfor för några av de mindre reningsverken skett. Det mest 

betydande är Skogaby, där rensning av dammarna genomförts i förhoppning om att komma tillrätta med 

problematiken. 

Sammanfattningsvis är den samlade bedömningen att även om avvikelserna som skett är oönskade, kan 

det inte definieras som att LBVA därmed ha brustit i sitt grunduppdrag. 

10.7 Otydlig ansvarsfördelning/roller 

 

Kommentar 

I organisationsutvecklingen som trädde i kraft 2020-09-01 så tydliggjordes avdelningarnas uppdrag och 

ansvar kopplat till bolagets ägardirektiv. Under året har arbetet med funktionsbeskrivningar slutförts. 

Arbetet med ansvars- och befogenhetsdokument är i slutfasen. Någon enstaka roll är nyligen rekryterad, 

men ännu inte på plats, men sammantaget är den organisatoriska strukturen på plats. Som ett resultat av 

en kvalitetsrevision har arbetet med att se över arbetsprocesser och att utveckla rutiner påbörjats under 
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året och kommer fortsätta enligt en handlingsplan för de närmaste åren. 

Den samlade bedömningen är att implementeringen i stort är genomförd, men att det samtidigt är ett 

ständigt utvecklande arbete att bedriva en komplex verksamhet för att säkerställa en effektiv och 

kompetent organisering. 
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11 Vertikal dialog 
Styrelsen genomförde ett aktivt arbete under hösten 2020 för att arbeta fram bolagets första Affärsplan 

enligt den nya styrformen. Bolagsledningen har därefter fortsatt det horisontella styrningsarbetet genom 

sitt arbetet med bolagsplan (Affärsplan för bolag) och samtidigt fortsatt utvecklingen av den vertikala 

dialogen både med politiken och med medarbetarna. Utmaningen har varit att utarbeta indikatorer som 

kan hålla över tid och som är lätta att arbeta med i vardagen. LBVA har sedan tidigare etablerat 

medledarskap som en bärande del i basen för verksamheten, varför det är naturligt att också 

bolagsplanen tas fram och förankras genom stort vertikalt deltagande. 

Under våren och hösten har styrelsen bedrivit ett aktivt arbete i olika utvecklingsfrågor som inkluderat 

berörda delar av verksamheten. Ett efterlängtat och mycket uppskattat inslag i den vertikala dialogen 

kunde genomföras under hösten, där styrelsen gjorde flertalet platsbesök i verksamheten. 

Planeringsarbetet har också lett fram till en ny affärsplan som är vidareutvecklad bla utifrån 

erfarenheterna av arbetet med 2021 års bolagsplan. Här har den vertikala dialogen varit grundläggande 

för att initiera förbättringsarbetet. 

I framtagandet av bolagsplan för 2022 har medverkan ökat väsentligt från övriga verksamheten (jämfört 

med 2021). Detta är också ett naturligt utvecklingssteg som kopplar till arbetet att bära ut bolagsplanen 

som en del i vardagen genom de insatser som kommer naturligt av grunduppdraget men också som 

särskilt planeras för att nå styrelsens egna mål. Bolaget har jobbat under hösten och kommer jobba 

vidare med att inkludera hållbara vattentjänster i lönekriterier och utvecklingsplaner för den enskilde 

medarbetaren och på så sätt stärka den röda tråden som stöd för den vertikala dialogen. 
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1 Utfall 2021 

Chefer och skyddsombud har genomfört den årliga uppföljningen av det Systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Utfallet blev enligt följande, 60% = godkänt arbetsmiljöarbete, 37% = med anmärkning - delvis godkänt 
arbetsmiljöarbete och 3% = ej godkänt arbetsmiljöarbete. 

 
 
2 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2022 

 

2.1 Systematiskt brandskyddsarbete 

Förvaltningen ska kvalitetssäkra styrande rutiner kring SBA.  
 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Utse ansvariga och uppdatera organisation Henrik Gerlofsson Q1  

Uppdatera och besluta dokumentation Henrik Gerlofsson Q1  

Göra dokumentation känd i organisationen Henrik Gerlofsson Q1  

 
2.2 Bevaka och följa upp skyddsronder 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Planera skyddsronder 2022 Resp chef + HG Q1  

Kvalitetssäkra arbetsrutiner för skyddsrondsarbetet Henrik Gerlofsson Q2  

Följa upp skyddsrondsprotokoll och dokumentera åtgärder Henrik Gerlofsson löpande  

 
 

60%37%

3%
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2.3 Information om skyddsombud 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Huvudskyddsombud saknas. Lista över LBVA´s skyddsombud 
saknas 

Henrik Gerlofsson Q1  

 
2.4 Riskinventering arbetsmiljö 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Uppdatera riskinventeringar arbetsmiljö  Resp chef + HG Q1  

Skyddsombud och medarbetare ska delta vid ombyggnader av 
lokaler och anläggningar, checklista och utbildning upprättas. 

Avd. chef U&P  Q1  

 

2.5 Arbetsmiljöutbildningar (BAM) 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Utbilda chefer och skyddsombud via Pe3 HR Q1  

 
2.6 Alkohol, droger och riskbruk 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Utbilda chefer och skyddsombud Pe3 HR Q2  

 
2.7 Jämställdhet och mångfald/Kränkande särbehandling och trakasserier 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Utbilda chefer och skyddsombud via inkluderingsgruppen HR Q2  

Återkommande information på APT Chef Q2  

 
2.8 Första hjälpen och krisstöd 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Utbilda chefer och skyddsombud via Pe3 HR Q2  

Säkerställa information om anhöriglista i Heroma, påminna 
chefer 

HR Q1  

 
2.9 Hjärt- och lungräddning HLR 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Utbilda alla medarbetare via Pe3 HR Q3  

 
2.10 Hot och våld 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Riskbedömning ska genomföras via Pe3 HR Q1  
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3 Psykosocial arbetsmiljö 

3.1 Medarbetarenkät 2021 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Utifrån genomförd medarbetarenkät och pulsmätning ska 
handlingsplaner tas fram för varje avdelning och enhet.  

HR Q4  

 
3.2 Jämställhetplan 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Kontinuerligt arbete i Inkluderingsgruppen Inkluderingsgr Löpande  

Aktivt deltagande i Inkluderingsnätverket Inkluderingsgr Löpande  

Utbildning för chefer Inkluderingsgr Löpande  

Spel ”Normvärk” – obligatoriskt AC/GC Q4  

    

 
 
4 Företagshälsovård 

4.1 Behovsplanering 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Planering för 2022 genomförs i samråd med Pe3 nov. – dec. 2021 HR Q1  

Vid övriga behov ansvarar respektive chef för att lämna 
uppdragsbeställning till Pe3. 

Resp chef Q4  

 
4.2 Vaccinationer 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Avrop efter behov till Pe3 ex. Twinrix 
 

Resp chef Q4  

 
4.3 Medicinska undersökningar 

Aktivitet Ansvarig Klart 
senast 

Uppföljt 

Hälsoundersökningar görs med Pe3 om intervall vart 3é år HR Q4  

 

file://///skynet.halmstad.se/gemensam/LBVA-Human-Resources/Hälsa%20och%20Arbetsmiljö/Pe3/2020/2019-11-12%20Minnesanteckningar%20-%20medicinska%20kontroller.docx
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Information från VD 14 februari 2022 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.    

Sammanfattning av informationsärendet 

 Framtida vattenförsörjning. 

 Faktureringstjänster. 

 Planeringsarbeten för styrelsen.  

 Kundernas olika vägar in till LBVA.        

Ärende LBVAAB 2022/00008 
 

Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
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Edenberga utbyggnad av verksamhetsområde (VO) för spillvatten och 
vatten 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Laholms kommun att 
utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten för Edenberga enligt bilagd karta och 
fastighetsförteckning. 
  

Sammanfattning av ärendet 

I spillvattenplanen för Laholms kommun (2014) har Edenberga identifierats som riskområde enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster, LAV 6.  
 

6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, 
skall kommunen 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, 
och 
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom 
en allmän va- anläggning. 

Vid KS sammanträde 2016-09-13 diarienummer 2013-000322 beslutades att LBVA har i uppdrag att 
påbörja en utbyggnad av allmän anläggning för spillvatten och vatten. LBVA har genomfört en 
utredning som pekar på att överföringsledningar mellan Edenberga och Ränneslöv är den mest 
gångbara lösningen.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet faller inte inom ramen för MBL.  

 

 

 

Ärende LBVAAB 2021/00286 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Laholms kommun 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA AB 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Laholmsbuktens VA har den 12 maj 2014, § 60, till kommunstyrelsen överlämnat en utredning om 
förutsättningarna för utbyggnad av en allmän dricks- och spillvattenanläggning i Edenberga. 
 
I utredningen anförs att Edenberga samhälle utgörs av ca 35 fastigheter och ligger relativt väl samlat i 
anslutning till Edenbergaån. Fastigheterna i Edenberga är belägna på ett sätt som i delar är direkt 
jämförbart med ett ordinärt villaområde. Bedömningen är att det föreligger problem med såväl 
dricksvattenförsörjning som spillvattenhantering i området. Förutsättningar för enskilda lösningar i 
Edenberga är begränsade med hänsyn till miljöpåverkan samt dricksvattenkvalitet. 
 
En va-lösning som baseras på någon form av gemensamhetsanläggning är möjlig men bedöms inte 
frånta kommunen ansvar för VA-försörjningen.  
 
Bedömningen är att VA-situationen och bebyggelsen i Edenberga är av sådan karaktär att kriterier för 
kommunalt ansvar för VA-försörjning enligt vattentjänstlagen är uppfyllda. 

Analys och förslag 

LBVA har efter KS beslut om påbörjande av en utbyggnad av den allmänna anläggningen tittat på olika 
förslag gällande sträckningar för ledningarna. Utredningarna har sammanfattningsvis landat i en 
sträckning som även möjliggör för en eventuell framtida anslutning av Gråbergs fastigheter.  

Konsekvenser av förslaget 

Om verksamhetsområde beslutas och fastställs enligt förslag kommer Edenberga ingå i den allmänna 
va-anläggningen för dricksvatten och spillvatten för Laholms kommun. LBVA kommer ansvara för 
drift och framtida förvaltning av det allmänna ledningsnätet.  

Ärendets beslutsgång 

Ärendet ska beslutas av KF i Laholms kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Fastighetsregister 

Information om beslutet 

Beslutet skickas till Laholms kommun 
 

Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Kim Söderberg, avdelningschef  
Handläggare, Leif Sjöstedt 
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Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten 
samt fullmakt till Vattenstämma 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 

1. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att nominera NN till förtroendeuppdrag inom 
Svenskt Vattens styrelse. 

2. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB utser NN som ges fullmakt att företräda Laholms och 
Halmstads kommuner i samband med Svenskt Vattens föreningsstämma 10 maj 2022.    

Sammanfattning av ärendet 

Svenskt Vatten är den svenska vattentjänstbranschens intresseförening och spelar en viktig roll som 
remissorgan och utgivare av normgivande skrifter, men också som företrädare för 
vattentjänstbranschen på den nationella och internationella arenan. Så gott som samtliga svenska 
kommuner är medlemmar i Svenskt Vatten. Medlemsavgift och röstetal i föreningen står i relation till 
respektive kommuns storlek.  

 
Svenskt Vattens styrelse består av femton (15) ledamöter. Av dem skall åtta (8) vara förtroendevalda 
hos medlemmar som är kommuner, kommunalförbund eller kommunala företag samt sju (7) vara 
anställda tjänstemän eller icke förtroendevalda styrelseledamöter hos föreningsmedlem. 
 
I samband med föreningsstämman 10 maj väljs styrelse för föreningen. Styrelsen för Laholmsbuktens 
VA AB har att nominera ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vattens styrelse. 
 
Styrelsen ska också utse en representant som får fullmakt att företräda Halmstads och Laholms 
kommuner vid vattenstämman.  

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av verkställande direktören Mattias Leijon.   

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

I samband med föreningsstämman 10 maj 2022 väljs styrelse för föreningen. Valberedningen vill nu ha 
förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning. 
 
I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att: 
 

Ärende LBVAAB 2022/00110 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
Ärendets ursprung: Svenskt Vatten  
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 ”Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som 
motsvarar föreningens totala verksamhetsområde.  
 
Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort 
utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar 
blir representerade.” 
 
Styrelsen består av totalt 15 ledamöter varav 8 är förtroendevalda och 7 är tjänstepersoner. Ordförande 
och vice ordförande väljs bland ledamöterna i styrelsen varje år.  
 
Det ska även väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 
ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstepersoner). 
 
För att kunna rösta på Vattenstämman krävs en fullmakt. Styrelsen ska besluta vem som får fullmakt att 
företräda Halmstads och Laholms kommuner och rösta på Vattenstämman. 

Ärendets beslutsgång 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB fattar beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Nomineringsblankett 
2. Fullmakt 

Information om beslutet 

Beslutet skickas till Svenskt Vatten. 
 

Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
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Stockholm, januari 2022 

Till Svenskt Vattens medlemmar 

Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten 

Den 10 maj 2022 har Svenskt Vatten föreningsstämma. Denna genomförs fysiskt men komma 

att ändras. 

Vattenstämman som mötesplats/konferens genomförs den 9-11 maj i Stockholm. 

I samband med föreningsstämman 10 maj väljs styrelse för föreningen. Valberedningen vill nu 

ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning. 

I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att: 

 ”Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den 

kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens totala verksamhetsområde.  

Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma 

proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av 

posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade.” 

Styrelsen består av totalt 15 ledamöter varav 8 är förtroendevalda och 7 är tjänstepersoner. 

Ordförande och vice ordförande väljs bland ledamöterna i styrelsen varje år.  

Det ska även väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 

7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstepersoner). 

Nuvarande styrelse framgår i bifogat underlag. 

Vi uppskattar om ni som medlemmar tar tid att hjälpa oss med att nominera personer med 

olika kompetens för att bidra till att Svenskt Vatten fortsätter att ha en styrelse med hög 

kompetens och en god geografisk spridning. Nomineringen görs enklast på bifogad blankett. 

Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 28 februari, under adressen, 

Valberedningen, Svenskt Vatten, Box 14057, 167 14 Bromma eller 

 Vänligen använd bifogade nomineringsblankett. 

Vänliga hälsningar 

Sammankallande i Svenskt Vattens Valberedning 

mailto:pia.svardinger@svensktvatten.se
mailto:Johan.persson@kalmar.se
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Nomineringsblankett  
För Styrelsen Svenskt Vatten 2022 

1. Nominerad av

Medlemmens namn och organisation samt mailadress.

2. Nominerad

Namn och nuvarande befattning/förtroendeuppdrag, adress samt födelseår

3. Motiv till nomineringen

4. CV och erfarenhet

Insänds senast 28 februari 2022 
Till: 

mailto:pia.svardinger@svensktvatten.se


Du får inte e-post ofta från svensktvatten@svensktvatten.se. Se varför det här är viktigt.

Från: Mattias Leijon
Till: Diarium LBVA
Ärende: VB: Inför förenings- och bolagsstämman i Svenskt Vatten den 10 maj 2022 i Stockholm
Datum: den 31 januari 2022 13:54:23
Bilagor: Viktig förfrågan ang Vattenstämman i Stockholm 2022.docx

Från: Svenskt Vatten <svensktvatten@svensktvatten.se> 
Skickat: den 31 januari 2022 10:58
Till: Svenskt Vatten <svensktvatten@svensktvatten.se>
Ämne: Inför förenings- och bolagsstämman i Svenskt Vatten den 10 maj 2022 i Stockholm

Till Svenskt Vattens medlemmar
Till VA-ansvarig

Viktig förfrågan inför förenings- och bolagsstämman i Svenskt Vatten
den 10 maj 2022 i Stockholm

Välkommen till förenings- och bolagsstämman 2022 i Svenskt Vatten!
Vattenstämman kommer att hållas på Elite Marina Towers, Stockholm, den 10 maj
kl 16.00. Vattenstämman går av stapeln 9-11 maj.

I år kommer stämmans att hållas fysiskt men det kan komma att
ändras.

Uppdatera kontaktuppgifter
Svenskt Vatten behöver uppdatera sitt adressregister inför årsmötet. För att
säkerställa att kallelsen till stämman når rätt person så skickar vi denna förfrågan
till alla medlemmar. Ange namn och adress på den person som kallelsen till
Svenskt Vattens föreningsstämma skall skickas till.

Befattning: Klicka här för att ange text.   Kommun: Klicka här för att ange text.

Förnamn: Klicka här för att ange text.      Adress: Klicka här för att ange text.

Efternamn: Klicka här för att ange text.   Postadress: Klicka här för att ange
text.

Avd/enhet: Klicka här för att ange text.    Ort: Klicka här för att ange text.

E-mejl: Klicka här för att ange text.            Tfn: Klicka här för att ange text.

Ort: Klicka här för att ange text.                  Datum: Klicka här för att ange text.

mailto:svensktvatten@svensktvatten.se
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:mattias.leijon@lbva.se
mailto:lbva@lbva.se

				







	Till Svenskt Vattens medlemmar

	Till VA-ansvarig







Viktig förfrågan inför förenings- och bolagsstämman i Svenskt Vatten den 10 maj 2022 i Stockholm



Välkommen till förenings- och bolagsstämman 2022 i Svenskt Vatten! Vattenstämman kommer att hållas på Elite Marina Towers, Stockholm, den 10 maj kl 16.00.



I år kommer stämmans att hållas fysiskt men det kan komma att ändras.



Uppdatera kontaktuppgifter

Svenskt Vatten behöver uppdatera sitt adressregister inför årsmötet. För att säkerställa att kallelsen till stämman når rätt person så skickar vi denna förfrågan till alla medlemmar. Ange namn och adress på den person som kallelsen till Svenskt Vattens föreningsstämma skall skickas till.



Befattning: Klicka här för att ange text.	Kommun: Klicka här för att ange text.



Förnamn: Klicka här för att ange text.	Adress: Klicka här för att ange text.



Efternamn: Klicka här för att ange text.	Postadress: Klicka här för att ange text.



Avd/enhet: Klicka här för att ange text.	Ort: Klicka här för att ange text.



E-mejl: Klicka här för att ange text.	Tfn: Klicka här för att ange text.



Ort: Klicka här för att ange text.	Datum: Klicka här för att ange text.



Uppgiftslämnare: Klicka här för att ange text.



Vi sätter stort värde på om ni vill fylla i uppgifterna så komplett som möjligt och skicka uppgifterna till pia.svardinger@svensktvatten.se så snart som möjligt. Dock senast den 28 februari 2022.



Fullmakt

Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2021. Fullmakten hittar du här. 



Fyll i fullmakten och skicka in den senast den 28 februari 2022.



För att kunna rösta på Vattenstämman krävs en fullmakt som lämnats in innan. Röstningen sker via datorn eller mobilen. Kod och lösenord skickas ut till de som har fullmakt att rösta. Utan fullmakt kan man inte rösta!

 


Ärenden till stämman

Medlem har rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman om medlemmen har begärt det. Ärendet skall vara ingivet till styrelsen senast två månader före stämman. Skicka ärendet till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 7 mars.



Varmt välkomna!



Stämmohandlingar kommer att finnas på Svenskt Vattens hemsida, www.svensktvatten.se, senast sex (6) veckor innan stämman.







Med vänlig hälsning



Svenskt Vatten
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Uppgiftslämnare: Klicka här för att ange text.

Vi sätter stort värde på om ni vill fylla i uppgifterna så komplett som möjligt och
skicka uppgifterna till pia.svardinger@svensktvatten.se så snart som möjligt. Dock
senast den 28 februari 2022.

Fullmakt
Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats
sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2021.

Fullmakten hittar du här. Fyll i fullmakten och skicka in den senast den 28
februari 2022.

För att kunna rösta på Vattenstämman krävs en fullmakt som lämnats in innan.
Röstningen sker via datorn eller mobilen. Kod och lösenord skickas ut till de som
har fullmakt att rösta. Utan fullmakt kan man inte rösta!

Ärenden till stämman
Medlem har rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman om
medlemmen har begärt det. Ärendet skall vara ingivet till styrelsen senast två
månader före stämman. Skicka ärendet till pia.svardinger@svensktvatten.se
senast den 7 mars.

Varmt välkomna!

Stämmohandlingar kommer att finnas på Svenskt Vattens hemsida,
www.svensktvatten.se, senast sex (6) veckor innan stämman.

Med vänlig hälsning

Svenskt Vatten
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Anmälningsärende 14 februari 2022 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har tagit emot anmälningsärendena.     

Sammanfattning av ärendet 

Följande anmäls till styrelsemötet 14 februari 2022: 
Laholms kommun 

1. VA-taxa 2022 

Beslut i KF § 98 daterat 30 november 2021. 
 
Halmstads kommun 

2. Valärenden 
Beslut i KF § 99 daterat 14 december 2021. 

3. Beslut om delägarskap och förvärv av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
Beslut i KF § 106 daterat 14 december 2021. 

4. Revidering av VA-taxa för Halmstads kommun 2022. 
Beslut i KF § 108 daterat 14 december 2021. 

 
Ordförande 

5. Utvärdering av verkställande direktör daterad 20 januari 2022. 
 
Verkställande direktör 

6. Tilldelningsbeslut för ledningsförläggning av tryckledning – Prästjorden daterat 22 december 
2021. 

7. Bolagsplan 2022 daterad 20 januari 2022.      

Ärende LBVAAB 2022/00001 

Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 



LAHOLMS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

§ 98 

VA-taxan 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-11-30 

Dnr 2021-000296 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till va-taxa, LFS 
2.16, att gälla från och med l januari 2022. 

Ärendebeskrivning 
Va-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsav gifter, som är en
gångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den all
männa va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter. 

Laholmsbuktens V A AB ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå 
kostnadstäckning för kommunens va-verksamhets drift och investe
ringar. Den ekonomiska planeringen följer de underliggande beho
ven för drift, förnyelse och utveckling av den allmänna va-anlägg
ningen för att leverera hållbara vattentjänster över tid. Detta innebär 
att nuvarande kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de 
nya kunder som tillkommer genom exploatering i kommunen eller 
genom att befintlig bebyggelse förses med allmänt va-system ska 
svara för sin andel av kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig 
va-struktur och för utbyggnad till det aktuella området eller tomten. 

LBV A jobbar på uppdrag av styrelsen för att utveckla va-taxan med 
syfte att få en prissättning som bidrar till vattensmartabeteenden och 
vattensmart användning av det dricksvatten som i grund och botten 
är till hushållsanvändning och för människors hälsa. Detta uppdrag 
omfattar både att föreslå hur en volymbaserad differentiering i 
flera steg av dricksvattenpriset kan skapas samt hur kommunerna ge
nom LB V A kan tillhandahålla så kallat tekniskt vatten för att ersätta 
dricksvattenanvändning där så är möjligt. Utredningarna omfattar 
också frågor om premier för bortkoppling av dagvatten, införande av 
va- och vattensmartrådgivare, dagvattenavgift för allmän platsmark 

F ör att :fa en bättre vattenmätning hos kunderna har styrelsen beslutat 
om snabbare införande av digitala vattenmätare. Vidare har styrelsen 
beslutat om införande av vattenmätare för samtliga dricksvattenkun
der vilket har störst påverkan på fritidsfastigheter i Laholm som sak
nat vattenmätning generellt sett. Införande av vattenmätare i alla fas
tigheter skapar den nödvändiga infrastrukturen som krävs för att 
kunna införa en differentiering av dricksvattenpriset 

Ordförandes signatur: _q_--"-------

Sid 
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LAHOLMS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-11-30 

En ny konstruktion av va-taxan med vattensmart prissättning som 
utgångspunkt bedöms kunna införas tidigast 2025/2026, med hänsyn 
till att arbetet med snabbare införande av digitala vattenmätare plan
eras för att genomföras under 2022-2024. 

Föreliggande förslag innehåller förändringar avseende dagvattenav
gift för så kallad allmän platsmark Allmän platsmark innefattar ge
mensamma ytor som utgörs av allmänna vägar, torgytor och grönytor 
som har behov av vattentjänsten dagvatten för att ta hand om dagvat
ten som uppstår på dessa ytor. I de flesta fallen är det kommunen 
eller Trafikverket som är så kallad allmän platsmarkshållare och där
med ansvarig för att betala anläggningsavgift då ytorna ansluts till 
det allmänna dagvattensystemet samt brukningsavgift för tiden där
efter. Detta är ett naturligt steg för att alla fastigheter som har behov 
av dagvattentjänster ska vara med och bidra till både anläggnings
och driftkostnader på ett rättvist och skäligt sätt såsom vattentjänst
lagen föreskriver. 

F ör 2022 föreslås inga förändringar för avgifterna för typhus A och 
typhus B. 

Anläggningsavgift: 
Typhus A ( enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 
m3 vatten/år) är fortsatt 155 500 kr inkl. moms. 
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med800m2 tomt
yta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 442 500 kr inkl. 
moms. 

Brukningsavgift: 
Typhus A ( enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 
m3 vatten/år) är fortsatt 6 525 kr inkl. moms. 
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med800m2 tomt
yta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 69 860 kr inkl. 
moms. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 217 
Laholmsbuktens V A AB beslut den 20 september 2021 § 96 
Laholmsbuktens V A AB tjänsteskrivelse den 27 maj 2021 
Förslag till Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och av
loppsanläggning 2022 
Jämförelsediagram anläggningsavgifter och brukningsavgifter 2021 
Kommentarer till 2021 års taxestatistik från Svenskt Vatten 

Ordförandes signatur: _et_·-=--------
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-30 

Genomsnittlig prisförändring för de senaste fem åren för Laholm 
2017-2022 
Taxa för hållbara vattentjänster, PM1 Bruknings- och anläggnings
avgift för allmän platsmarkshållare, WSP 20210712 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva M Larsson (MP): Aterremiss av ärendet för att utreda möjlig
heten att ändra brukningsavgiften så att den fasta avgiften sänks och 
den rörliga delen höjs för att stimulera vattenbesparing. 

Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgö
ras idag och finner att så ska ske. 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till be
slut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det
samma. 

Ordförandes signatur:-~----'~'-------~ 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll Halmstad

SidaSammanträdesdatum
2021-12-14Kommunfullmäktige 4(34)

KF §99 Dnr KS 2021/00426
j
Vafäreoders

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja begärda entlediganden.

2. Kommunfullmäktige beslutar att val förrättas för att utse ny person till uppdrag 
enligt förslag och nomineringar.

Ärendet
Valärenden som behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i december, enligt 
bifogad förteckning C.

Justprandes signatur Utdragsbestyrkande

LP t ' 7^ A.



Halmstad
Dnr KS 2021/00426

Förteckning O - Valärenden kommunfullmäktige 2021 “12-14

Förslag/nominering Datum fr.o.m.* Datum t.o.m. övrigtUppdrag InstansEntlediganden?*■
Lenita Strandberg (S) Ledamot Kommunfullmäktige

Lenita Strandberg (S) Ledamot Destination Halmstad AB
styrelse

Lenita Strandberg Nämndeman Halmstads tingsrätt

Utses av Länsstyrelsen1. 2022-01-31 2022-10-14

Årsstämman 2023Cecilia Langemark (S)2. 2022-02-17

Monika Hellsten3. 2022-01-31 2023-12-31 Entledigas av 
Halmstads tingsrätt

RevisorÅnna-Greta 
Bengtsson (S)

Snöstorps AUmogegårds- 
förenings förvaltning 
av samlingslokaler 
Kommunfullmäktige

Laholmsbuktens VA AB, 
styrelse
Kommunfullmäktige

Peter Nofors (S)4. 2022-12-31

Henrik Andersson (C) Ledamot Utses av Länsstyrelsen 

Victor Rundqvist (C)

5. 2022-10-14

Årsstämman 2023Henrik Andersson (C) Ledamot6. 2021-12-22

Ledamot Utses av LänsstyrelsenPer-Ove Andersson7. 2022-10-14
(SD)

* Ersättare för ny ledamot/ersättare tillträder den dag då protokollet justeras om inget annat anges. Entledigad ledamot/ersättare sitter fram till och med da 
före den dag då protokollet justeras.

gen
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KF § 106 Dnr KS 2021/00407  

 

Beslut om delägarskap och förvärv av aktier i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Halmstads kommun går in som delägare i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294). 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 2 602 aktier i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294) för 5 079 104 kronor och att finansiering  
sker via kommunens eget kapital. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 

Ärendet 
Halmstads kommunkoncern köper försäkringar för över 35 mnkr varje år varav ungefär 
hälften avser kommunens bolag. De senaste åren har försäkringspremierna ökat mycket 
och konkurrensen på vissa försäkringsområden är svag.  
 
Med anledning av detta har kommunen utrett möjligheten att gå med i ett försäkrings-
captive. Ett försäkringscaptive är en typ av försäkringsbolag som bildats av en eller  
flera företag/kommuner med syfte att försäkra de egna riskerna. 
 
Det finns fem etablerade kommunala försäkringscaptive i Sverige varav 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) har flest delägare. KSFAB, som 
bildades 2005 och som i dagsläget har över 70 kommuner i Götaland som delägare, har 
erbjudit Halmstads kommun ett delägarskap som garanterar att kommunen alltid ges 
möjlighet att teckna sin huvudförsäkring, den så kallade kommunförsäkringen. 
 
Om Halmstads kommun går in som delägare i KSFAB behöver kommunen skjuta till 
ett insatskapital om cirka 5,1 mnkr. Alla organisationer som kontrolleras av en 
ägarkommun (exempelvis kommunala bolag, kommunalförbund, stiftelser med mera) 
kan i nuläget medförsäkras i KSFAB med undantag för allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag och energiproducerande bolag. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser flera fördelar med att gå in som delägare i KSFAB. 
Den främsta är att kommunen kan känna sig trygg med att alltid kunna teckna en 
kommunförsäkring. Andra noterbara fördelar är förväntningar om sänkta försäkrings-
premier, en förbättrad skadehanteringsprocess, ett stärkt skadeförebyggande arbete och 
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en motpart som är specialist på svenska kommuner och deras risker och försäkrings-
behov. 
 
En risk med ett delägarskap i KSFAB är att kommunen kan förlora sitt insatskapital om 
bolaget kommer på obestånd. Genom det kollektiva kommunala ägandet bedöms denna 
risk dock som mycket låg. En annan nackdel som har identifierats är att KSFAB 
standardiserar sina försäkringar för att möjliggöra likabehandling av samtliga delägar-
kommuner, vilket kan betyda att unika ”Halmstad-krav” eventuellt ej tillgodoses.  
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att fördelarna tydligt överväger nackdelarna. 
 
För att gå in som delägare i KSFAB krävs att kommunfullmäktige fattar beslut om att 
köpa en andel av företaget samt att KSFAB:s bolagsordning och ägardirektiv godkänns 
tillsammans med upprättat aktieägaravtal mellan kommunen och KSFAB. 
 
Insatskapitalet (köpet av aktier) innebär en likviditetspåverkan under innevarande år för 
kommunen men det utgör också en varaktig tillgång som kan ge avkastning. 
 
Kommunledningen föreslår utifrån gjord utredning att kommunfullmäktige beslutar att 
Halmstads kommun går in som delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2021-11-23, KS § 300 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-11-09, KPLU § 135 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-10-19, KPLU § 120 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Halmstads kommun går in som delägare i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294). 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 2 602 aktier i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294) för 5 079 104 kronor och att finansiering  
sker via kommunens eget kapital. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut 
enligt beslutssats 1-3 ovan, att kommunens ekonomidirektör utses till ägarombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294) för tiden till och med 
årsstämman 2023. 
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Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_______ 
 

Justeringsdag 

 

 

2021-12-16 

 

Sekreterare Eda Kalatch  

   

Ordförande Andreas Bergman 

 

   

Justerare Barbro Odelberg Eva-Marie Paulsson 
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KF § 108 Dnr KS 2021/00430  

 

Revidering av VA-taxa för Halmstads kommun 2022 
 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta justering av bestämmelse i VA-taxa 2022 
Halmstads kommun. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att justering av VA-taxa 2022 Halmstads kommun ska 
gälla från och med 1 januari 2022. 
 

Ärendet 
VA-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är engångsavgifter som 
betalas i samband med anslutning till den allmänna va-anläggningen, och av löpande 
brukningsavgifter. Laholmsbuktens VA AB (LBVA) ser årligen över va-taxan i syfte att 
uppnå kostnadstäckning för kommunens va-verksamhets drift och investeringar.  
 
Den ekonomiska planeringen följer de underliggande behoven för drift, förnyelse och 
utveckling av den allmänna va-anläggningen för att leverera hållbara vattentjänster över 
tid. Detta innebär att nuvarande kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de 
nya kunder som tillkommer genom exploatering i kommunen eller genom att befintlig 
bebyggelse förses med allmänt va-system ska svara för sin andel av kostnaden för 
inträde i och tillgång till befintlig va-struktur och för utbyggnad till det aktuella området 
eller tomten. 
 
LBVA jobbar på uppdrag av styrelsen för att utveckla va-taxan med syfte att få en 
prissättning som bidrar till vattensmarta beteenden och vattensmart användning av det 
dricksvatten som i grund och botten är till hushållsanvändning och för människors 
hälsa. Detta uppdrag omfattar både att föreslå hur en volymbaserad differentiering i 
flera steg av dricksvattenpriset kan skapas samt hur kommunerna genom LBVA kan 
tillhandahålla så kallat tekniskt vatten för att ersätta dricksvattenanvändning där så är 
möjligt. Utredningarna omfattar också frågor om premier för bortkoppling av dagvatten, 
införande av va- och vattensmartrådgivare, dagvattenavgift för allmän platsmark. 
 
För att få en bättre vattenmätning hos kunderna har styrelsen beslutat om snabbare 
införande av digitala vattenmätare. Vidare har styrelsen beslutat om införande av 
vattenmätare för samtliga dricksvattenkunder vilket har störts påverkan på fritids-
fastigheter i Laholm som saknat vattenmätning generellt sett. I Halmstad är det ett fåtal 
fastigheter som behöver upprätta frostfri mätarplats för permanent uppsättning av 
vattenmätare. Införande av vattenmätare i alla fastigheter skapar den nödvändiga 
infrastrukturen som krävs för att kunna införa en differentiering av dricksvattenpriset. 
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En ny konstruktion av va-taxan med vattensmart prissättning som utgångspunkt 
bedöms kunna införas tidigast 2025/2026, med hänsyn till att arbetet med snabbare 
införande av digitala vattenmätare planeras för att genomföras under 2022-2024. 
 
Föreliggande förslag innehåller förändringar avseende dagvattenavgift för så kallad 
allmän platsmark. Allmän platsmark innefattar gemensamma ytor som utgörs av 
allmänna vägar och grönytor som har behov av vattentjänsten dagvatten för att ta hand 
om dagvatten som uppstår på dessa ytor. I de flesta fallen är det kommunen eller 
Trafikverket som är så kallad allmän platsmarkshållare och därmed ansvarig för att 
betala anläggningsavgift då ytorna ansluts till det allmänna dagvattensystemet samt 
brukningsavgift för tiden därefter. Detta är ett naturligt steg för att alla fastigheter som 
har behov av dagvattentjänster ska vara med och bidra till både anläggnings- och 
driftkostnader på ett rättvist och skäligt sätt såsom vattentjänstlagen föreskriver.  
 
LBVA föreslår följande ändringar i taxan inför 2022: 
- § 9. ”Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska er-
lägga anläggningsavgift efter särskilt upprättat avtal gällande ytor. Avgift utgår per m² yta 
gata/väg/torgyta/parkmark med 91,20 kr utan moms och 114 kr inkl moms.” 
Kommentar: Avgift utgår per m² yta gata/väg/torgyta/parkmark med 91,20 kr utan 
moms och 114 kr inkl moms. Anledning är att uppfylla lagkravet 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster Mot bakgrund av denna paragraf behöver VA-verksamheten 
införa avgifter för dagvattengata i va-taxa för APH. 
 
- § 13.1.1 ”Dagvattenavgift från allmän plats...” 
Kommentar: Ny paragraf. Avgift utgår per m² yta gata/väg/torgyta/parkmark med 0,96 
kr utan moms och 1,20 kr inkl moms. 
 
- § 13.2 ”Föreligger inte avgiftsskyldighet för...” 
Kommentar: Avgift efter tomtyta ändras procentsatsen till 71 % för Df och 29 % för 
Dg. 
 
- § 17 ”Föreligger inte avgiftsskyldighet för...” 
Kommentar: Avgift efter tomtyta ändras procentsatsen till 71 % för Df och 29 % för 
Dg. Det ska vara samma procentsats för obebyggd som bebyggd fastighet. 
 
- § 17 ”För sprinkleranläggning, privata brandposter eller...” 
Kommentar: Ny text privata brandposter, en tilläggstext för avgiftsuttag. 
 
- § 18 ”Kapacitetsprov för sprinkler...” 
Kommentar: LBVA kommer fortsättningsvis inte att tillåta kapacitetprov för sprinkler. 
Kapacitetsprov får endast genomföras på fastighetens egen installation. 
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Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2021-11-23, KS § 293 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-11-09, KPLU § 138 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-09-20, LBVA AB § 95 
LBVA har anlitat konsultföretaget WSP för relevanta utredningar i framtagande av 
föreliggande förslag. Ärendet har vidare granskats av kommunjurist.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta justering av bestämmelse i VA-taxa 2022 
Halmstads kommun.  
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att justering av VA-taxa 2022 Halmstads kommun ska 
gälla från och med 1 januari 2022.  

 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_______ 
 

Justeringsdag 

 

 

2021-12-16 

 

Sekreterare Eda Kalatch  

   

Ordförande Andreas Bergman 

 

   

Justerare Barbro Odelberg Eva-Marie Paulsson 

   

 

 



Informationsärende 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-01-20 
LBVAAB 2021/00027    

 
 

 

1(1) 
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 
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1 Inledning 
Enligt styrmodellen ska varje bolag upprätta ett affärsplan för verksamheten som benämns 

"Affärsplan 2022 med sikte på 2027 för bolag". Inom LBVA kallar vi denna för Bolagsplan. I denna 

plan adderas indikatorer och insatser till målsättningarna respektive kvalitetsfaktorerna jämfört 

med styrelsens affärsplan, för att vi som organisation ska kunna följa upp och därmed kunna leda 

lättare mot vart vi vill nå. 

Bolagsplanen beslutas av ledningsgruppen för Laholmsbuktens VA AB, som följer upp den 

kontinuerligt samt med resultatrapporteringar till styrelsen varje tertial enligt Halmstad kommuns 

styrmodell. 
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2 Grunduppdrag 

2.1 Struktur 

Beskrivning 

Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av ägarkommunernas allmänna va-anläggningar. Det 

kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll 

samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-anläggningar, vilket anges i 

bolagsordningen.  

 

Bolaget ägs av Halmstads kommun och Laholms kommun till lika delar. Bolaget utgör en del av 

kommunernas verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, 

av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av 

bolagsstämman. Kommunerna har sedan år 2011 kommit överens om att samverka angående 

dricks- spill-, och dagvattenverksamhet (va-verksamhet). Den gemensamma nämnden 

omvandlades 1 januari 2020 till ett gemensamt driftbolag med samma inriktning. 

 

Kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget. Andra lagar som styr 

verksamheten är vattentjänstlagen, miljöbalken och livsmedelsverkets förordningar och 

föreskrifter. 

 

För att genomföra bolagets samlade uppdrag, är verksamheten organiserad i fyra avdelningar och 

en funktion. Idag är det ca 130 medarbetare som fördelas mellan avdelningarna Kundnära 

tjänster, Produktion, Utredning och projekt och Verksamhetsstöd samt en strategisk funktion. 

2.2 Process 

Beskrivning 

LBVA har tre huvudprocesser: 

Inom fastställda geografiska verksamhetsområden ska bolaget leverera dricksvatten, primärt för 

hushållsändamål men också så långt det är möjligt till näringslivets behov. Ta hand om, och vid 

behov behandla dagvatten från samlad bebyggelse samt ta emot, avleda och behandla spillvatten 

från hushåll i första hand, och i andra hand processvatten från verksamheter om det är 

behandlingsbart. 

För att stödja huvudprocesserna finns administrativa arbetsområden, som bla omfattar att 

tillämpa va-taxorna, ansvara för fakturering av brukningsavgifter och anläggningsavgifter som 

finansierar kommunernas va-verksamheter, samt att förvalta och utveckla bolagets drift- och 

övervakningssystem, informations- och kartsystem för va-anläggningar och va-ledningssystem, 

samt övriga administrativa- och/eller verksamhetssystem. 

Därutöver driver bolaget också en logistikfunktion som svarar för grundläggande tillgång till 
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grävmaskiner och lastbilar för bolagets ledningsdrift- och förnyelsearbeten, samt för Halmstads 

kommuns väghållningsberedskap. 

2.3 Resultat 

Beskrivning 

Bolaget ska  

- leverera hållbara vattentjänster och planera verksamheten med utgångspunkt i Agenda 2030 i 

syfte att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling av Halmstads och Laholms kommuner.  

- stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en 

bättre miljö.  

- driva verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet och professionellt bemötande av 

kunder utan negativ påverkan på människors hälsa eller/och miljö.  

- vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda bolagets personal kompetensutveckling i en 

hälsosam arbetsmiljö.  

- aktivt delta och samverka med berörda kommunala nämnder och bolag, myndigheter, företag 

och organisationer i samhällsplaneringens alla faser, dvs planering, genomförande och drift.  

- vara aktiv i omvärldsbevakning, samverka med högskolor och bidra till teknikutveckling samt 

hållbar tillväxt i regionen. 

- kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt, där dialog med medborgarna och 

media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. 

  

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykelperspektivet och verka för en ekonomisk, social och 

ekologisk hållbar samhällsutveckling. Bolaget ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter 

gentemot fastighetsägare och andra användare som tillkommer respektive åvilar ägarkommunerna 

i egenskap av huvudmän för den allmänna va-anläggningen i respektive kommun enligt Lagen om 

Allmänna Vattentjänster (LAV). 

 

Bolagets primära kunder är ägarna till de fastigheter som finns inom de fastställda 

verksamhetsområdena som är anslutna till någon eller några av vattentjänsterna. Men även 

miljön, boende och besökare är indirekta mottagare av det resultat som bolaget levererar. 
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3 Mål 

3.1 Egna mål 

3.1.1 Mål 1: Vi förvaltar och utvecklar det hållbara VA-systemet 

Nuläge 

I dags läget producerar vi ca 20% av den el vi använder i verksamheten, men hjälp av solceller 

och gasmotorn på Västra stranden.  

De största källorna till koldioxid är metanläckage från slamhanteringen samt lustavgången i de 

biologiska reningstegen. Våra interna och externa transporter utgör mindre delar av belastningen.  

De flesta av våra vattentäkter har uppdaterade vattendomar, men det finns de som behöver 

moderniseras. Flertal är påverkade av mänskliga aktiviteter samt det finns även hotbilder för 

flertalet. 

Resurser och hinder 

Det sker en stark teknikutveckling inom el-produktionen, som vi behöver kunskap kring 

samtidigt som vi behöver se till var systemgränserna är för oss i förhållande till vårt uppdrag.  

Frågan kring klimatgaserna är bred och vi behöver samarbeta för att klara av dessa.  

Det samma gäller för att säkra täkterna i flergenerationsperspektiv, dvs att samarbeta med vår 

närvärld. 

Önskat läge/effekter 

1:1 2022 drivs alla våra egna fordon och maskiner med biobränslen eller grön el (vattenkraft, 

vindkraft, solceller).   

 

1:2 2023 har vi ett upphandlingssystem för att handla upp CO2-neutrala varor och tjänster utifrån 

ett livscykelperspektiv, för att nå koldioxidneutralitet. 

 

1:3 2023 har vi kartlagt och satt upp en tydlig plan för energipositivitet. Det kan exempelvis vara 

att 

   1.Optimera VA-processerna så att vi blir energieffektiva 

   2.Väljer annan teknik 

   3.Alternativt utöka den egna el-produktionen 

 

1:4 2030 är bolaget koldioxidneutralt, det vill säga att vi arbetar för att finna en balans mellan 

utsläppen av koldioxid från verksamheten och absorbering av koldioxid från atmosfären. Det kan 

exempelvis vara att 

   1.Förhindra fossila utsläpp  

   2.Välja andra produkter, transporter och tekniker  
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   3.Klimatkompensera 

 

1:5 2030 är va-anläggningarna i sin helhet energipositiva, det vill säga att vi producerar mer energi 

än vad vi använder i våra anläggningar.  

 

1:6 2030 har vi säkerställt tillgången till, rättigheter dvs. tillstånd för uttag-/vattendomar och 

vattenskyddsområden med gällande skyddsföreskrifter samt i dialog med boende och 

verksamheter öka kunskapen om vad och hur man ska göra för att säkerställa skyddet av samtliga 

dricksvattenuttag för att i ett flergenerationsperspektiv leverera dricksvatten till våra kunder. 

Målindikatorer 
Målvärde T1 

2022 
Målvärde T2 

2022 
Målvärde T3 

2022 

1:1 Andel fordon som drivs med biobränsle eller grön el 
Varje tertial räkna andelen fordon som drivs med grön el och 
biobränsle. 
(Mattias Hultin) 

  50% 

1:4 CO2 utsläpp från verksamheten enligt Kilmatbokslut 
Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets (Greenhouse Gas 
Protocol) riktlinjer vilket är den globala standarden fo¨r beräkning, 
hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Metoden 
innehåller tre olika scope. Bokslutet finns framme i slutet av 
kvartal 1 och då görs den årliga avstämningen, dvs i T1-
rapporteringen 
 
Löpande görs avstämning av genomförda insatser utifrån 
resultatet av Klimatbokslutet. Beräkning av koldioxidekvivalenter 
enligt Klimatbokslutet med dess avgränsningar. 
Målvärdet utgår ifrån 2020 års nivå om 4100 ton/år. 
(Mattias Hultin) 

90% 90% 90% 

1:2 Hållbara upphandlingar 
Gäller upphandlingar gjorda av LBVA.  
Avstämning av hur procentuellt stor del av våra upphandlade 
varor där vi har ställt krav som är förenliga med våra 
inköpsriktlinjer och våra målsättningar. Det kan t.ex. vara att vi 
kräver att varorna är klimatneutrala ur ett livscykelperspektiv. 
Andel upphandlingar där vi ställer hållbarhetskrav i form av t.ex. 
CO2 neutrala, social hållbarhet etc i förhållande till totala antalet 
upphandlingar. 
(Carl Lundin) 

  10% 

1:5 Andel egenproducerade energi (värme och el) 
För att kunna vara energipositiva behöver vi arbeta med 
effektiviseringar, översyn av teknikval som är mindre 
energikrävande samt i produktion. Att bygga produktionskapacitet 
i egen regi eller i samarbete med andra bör komma i sista hand, 
då vi har effektiviserat så långt det är praktiskt möjligt.  
Målet och denna indikator omfattar våra anläggningar (VV, ARV, 
PS, TS) och den värme- och elenergi som används där.  
Energieffektiviteten mäts på årsbasis, men utvecklingen följs 
tertialvis. Mäta andel egenproducerade kwh i förhållande till  
förbrukade kwh. 
(Mattias Hultin) 

  20% 

 

Insatser Startdatum Slutdatum 

1:3 Utredning energikartläggning på anläggningar 
anlita konsult för kartläggning/deklaration av stora energibovar på anläggningar. 

2021-11-01  
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Insatser Startdatum Slutdatum 

Beställning skickas till U&P 

(Ann Kristin Gulliksen, Reidar Berg) 

1:3 Inventera värmesystem pumpstationer och vattenverk 
Inventera och energibespara uppvärmning 
2021 
Pumpstationer 234st 100% 
Vattenverk och tryckstegringar x st 100% 
(Ann Kristin Gulliksen, Reidar Berg) 

2021-09-27 2021-12-31 

1:3 Energigrupp 
Samverkar över avdelningar för energibesparing ute på fält 
Minska total energianvändning normalårs korrigerat 
(Reidar Berg) 

2021-09-27  

1:5 Elförsörjning Brunskog 
Vi saknar tillräckligt med el ute i Brunskog, för att kunna fortsätta projektet måste vi 
få ut mer el till området. 

(Henrik Kellgren, Mattias Hultin, Mattias Nordeborn, My Olausson) 

2021-10-05 2022-02-28 

1:4 Minskning av lustgasutsläpp 
I samverkan med VIVAB 
(Emma Johansson) 

2021-10-07  

1:1 Säkerställa tillgång på Biobränsle 
Se över om vi kan hänga på kommunernas avtal av Biobränsle alternativt handla 
upp själva. Tillgång till Biobränsle i Laholm! 
(Mattias Hultin) 

2021-10-01 2022-09-30 

Utbytesplan presenterad som följer styrdokument budget 
2022 T1 50%  
2023 T1 0%  
 
2024 T1 20%  
 
2025 T1 60%  
 
2026 T1?100% 
(Reidar Berg) 

2021-10-11  

Utredning gasmotor Ängstorp 
Energi effektivisering 
(Michael Carlsson, Reidar Berg) 

2021-11-01  

3.1.2 Mål 2: Vi har aktiva och öppna samarbeten med vår omvärld 

Nuläge 

Samarbetet med våra ägarkommuner är bra, men det kan utvecklas så att vi har en gemensambild 

av vart vi vill nå, framförallt utifrån en hållbar samhällsutveckling. 

Flera av våra utmaningar kan vi inte själva styra över, varför det krävs olika samarbeten med t.ex 

industrin, konsulter, andra VA-huvudmän och troligen på andra sätt än vad vi är vana vid såsom 

samarbetsavtal, medfinansiering etc.  

Vi behöver fortsätta utveckla våra kundrelationer, där dagens kommunikation ofta bygger på en 

envägs kommunikation. 

Resurser och hinder 

Den digitala infrastrukturen behöver utvecklas för att kunna stödja utvecklingen av verksamheten 

mot våra målsättningar. I detta behövs enkla och tydliga uppföljningar, för att t.ex. kunna följa 
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utvecklingar av tekniskt vatten leveranserna. 

Vi behöver fortsätta utveckla vårt kommunikationskanaler mm för att påverka våra kunder och 

deras beteende 

, som också kommer att kräva andra kompetenser och arbetssätt än vad vi besitter idag. 

Önskat läge/effekter 

2:1 2022 har vi etablerat hur samverkan med ägarkommunerna ska ske, där vi bidrar till 

kommunernas samlade arbete för hållbar samhällsutveckling.  

 

2:2 2025 har vi 10 fördjupade samarbeten med branschkollegor och verksamhetskunder för att 

uppnå våra målsättningar, genom att bl.a. 

   -   kontinuerligt inhämta och dela kunskap och erfarenheter i nära samarbete med va-

branschkollegor, högskolor, universitet, industriverksamheter som övriga aktuella intressenter. 

 

2:3 2025 är innebörden av Vattensmart och de målsättningar vi jobbar för är välkända och 

etablerat hos 60% våra kunder. Det vill säga att stanna upp och reflektera över hur man använder 

vatten och inte bara gör som igår.  

 

2:4 2025 upplever våra kunder att vi har en etablerad och regelbunden dialog (>50%). 

   -   som bygger på tvåvägskommunikation genom en kombination av olika kanaler som kommer 

av digitaliseringens möjligheter och personliga möten.  

   -   LBVA har en gemensam väg in för kundärende, för alla kanaler och alla ärendetyper.  

 

2:5 2025 har 5% av vår dricksvattenanvändning ersatts av annat vatten, genom att vi bl.a. 

   -   ersätter dricksvattenanvändningen hos våra verksamhetskunder med tekniskt vatten. Det kan 

exempelvis vara renat spillvatten, användning av dagvatten, recirkulering inom byggnader och 

verksamheter.  

 

2:6 2030 använder våra hushållskunder mindre än 100 liter dricksvatten per person och dygn. 

Målindikatorer 
Målvärde T1 

2022 
Målvärde T2 

2022 
Målvärde T3 

2022 

2:2 Antal fördjupade samarbeten 
Med samarbeten avses där LBVA ingår i en formell arbetsgrupp 
som har avsatt tid för att tillsammans lösa en frågeställning. i 
grunden ska det finnas ett avsiktsförklaringar, samarbetsavtal, 
projektavtal eller liknande som formellt binder oss till ett 
åtagande. Räkna antalet avtalade samarbeten 
(Fredrik Christensson) 

7st 7st 7st 

2:3 Känna till innebörden av begreppet Vattensmart 
Andel kunder som känner och förstår begreppet Vattensmart. 
Kundundersökning utformas för att kunna svara på detta 
Kundundersökning 
Årlig undersökning 
(Fariba Afzali) 

25% 25% 25% 

2:4 Upplevd dialog med våra kunder 
Andel kunder som varit i kontakt med LBVA och upplever dialog. 

80% 80% 80% 
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Målindikatorer 
Målvärde T1 

2022 
Målvärde T2 

2022 
Målvärde T3 

2022 

Kundundersökning utformas för att kunna svara på detta 
Kundundersökning 
årlig undersökning 
(Fariba Afzali) 

2:5 Andel tekniskt vatten till verksamhetskunder 
Leverans av tekniskt vatten alternativt att kund har ersatt 
dricksvattenköpet med annan källa. Leveransen kan t.ex. ske via 
tankstation, distributionssystem, uttag från dagvattensystem mfl. 
Då kund ersätter inköpt dricksvatten med vatten från egen källa, 
så sätts jämförelsevärdet till 2020 års debiteringsvolym. Med 
verksamhetskund avses kunder med organisationsnummer. 
Leverans av tekniskt vatten som en andel av den totala leverans 
av vatten (dricks och tekniskt) till verksamhet. 
Rutiner: 
Ersatt debiterade dricksvattenvolymer loggas och summeras 
Levererade volymer fån tekniskt vatten anläggningar loggas och 
summeras 
(Fariba Afzali) 

3% 3% 3% 

2:6 Vattenförbrukning hushållskunder 
Genom att göra Hushållskundernas förbrukningen tillgänglig för 
våra kunder skapar vi ett medvetande för vattnets värde. 
Rullande 12 mån tertialvärden, som tas fram utifrån HEM:s data  
Mättal: liter per dygn/hushållskund & person 
(Fariba Afzali) 

  135l/p/d 

 

Insatser Startdatum Slutdatum 

2:6 Rutin för avläsningar 
Ta fram rutin för att regelbundet stämma av producerad, distribuerad, odebiterat 
och debiterad mängd vatten. Ta fram en uppföljningsfil. Samt ett samlingsverktyg 
för dokumentering av odebiterat vatten och resurser för att utföra arbetet. 
 
Arbetsgrupp består i My Olausson, Sophie Olafsson, Ronny Gustavsson och 
Catarina Berg, Jimmy Braun. 
(Ann Kristin Gulliksen, Fariba Afzali, Catarina Berg) 

2022-01-17 2023-01-16 

Hantering av höga förbrukningar hos kunder 
De nya digitala mätarna larma vid hög förbrukning eller kontinuerlig förbrukning. 
Här behöver vi mer resurser för att följa upp och kontakta kund. 
arbetsgrupp Ronny Gustafsson .Catarina Berg 
(Ann Kristin Gulliksen, Fariba Afzali, Catarina Berg) 

2022-01-27 2022-09-21 

2:1 Samverkan med ägarkommunernas VA-verksamheter 
- verksamhetsstyrning 
Se över vad som ligger var, tidplaner, vem har ansvar för en viss sak etc för att 
tillsammans skapa de bästa förutsättningarna. 
(Carl Lundin, Lena Olsson) 

2021-10-05  

2:1 Framtagande av dagvattenriktlinjer 
Som ett led i arbete i att öka samverkan med våra ägakommuner arbetar vi med att 
ta fram dagvattenriktlinjer för Halmstad. 
(Helen Wikström) 

2021-10-07  

2:2 Avsiktsförklaring VIVAB-LBVA 
Vi ska fördjupa samarbetet med VIVAB inom av oss gemensamt utvalda 
samarbetsområden. 
I ett första läge kommer samarbetet omfatta  
•Hantering och reducering av lustgasavgång 
Andra områden som har identifierats och kan startas i ett senare skede är: 
•Återanvändning av renat avloppsvatten 
•Hantering av slam 
•Gemensam kommunikation av Vattensmart 

2021-03-03 2022-12-31 
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Insatser Startdatum Slutdatum 

•Dricksvattenförluster 
•Tillskottsvatten 
•Digitalisering av va-systemet 

(Mattias Leijon, Fredrik Christensson) 

2:5 Storskalig produktion av tekniskt vatten 
Att utifrån styrelsen uppgift genomföra en intressentanalys av kunder inom 
industriområdet i Hamnen, i syfte att kunna sälja tekniskt vatten. 
Arbetet bedrivs i samverkan med Sweco 

(Fredrik Christensson, Kim Söderberg) 

2021-10-12 2022-06-30 

2:5 Vattensmart prissättning - FCW 3b 
Att arbeta vidare med utredningsresultaten för att tillsammans med en arbetsgrupp 
bestående av andra intressenter skapa en prismodell för hur vi ska kunna ta betalt i 
framtiden 

(Mattias Leijon, Fredrik Christensson) 

2021-10-12 2022-06-30 

2:2+2:5 Övergripande plan för Vattensmart 
Att forma en tanke och plan för hur att utse ansvarig för Vattensmart, KAM för 
industrin resp Vattensmart/enskild avlopps-rådgivare ska organiseras och hänga 
ihop 
(Mattias Leijon, Fredrik Christensson) 

2022-03-01 2022-04-30 

2:1 Fördjupar samarbetet med ägarkommuner 
Målet är att klarlägger hur vi ska samverka med ägarkommunerna i de olika 
nivåerna (politik, ledning, handläggare).Behöver identifiera forumen och utreda vad 
syfte resp målsättning är med respektive forum. 
Insatsen omfattar även att tillgodogöra sig samhällsfrågor från ägarkommunen till 
bolagets verksamhet. 
(Mattias Leijon, Fredrik Christensson, Kim Söderberg) 

2022-01-01 2022-12-31 

2:2 Initiera examensarbeten 
Att arbeta fram och uppdatera listning av upplag till examensarbeten. Publiceras via 
lämpliga kanaler 
(Fredrik Christensson) 

2022-02-01 2022-07-31 

2:2 Implementera VA-planerna i verksamheten 
Ta fram plan/ styrdokument för att implementera innehållet i VA-planen till 
verksamheten och tydliggöra vem som verkställer arbetsuppgifterna i den. 
(Mattias Hultin, Kim Söderberg) 

2022-01-01 2025-12-31 

2:5 Tekniskt vatten Kistinge 
Genomför mindre utredning för att klarlägga vad försäljningspriset blir med den 
föreslagna ledningssystemet. 

(Fredrik Christensson, Ulf Wallinder) 

2022-01-17 2022-03-31 

3.1.3 Mål 3: Vi driver vårt Vattensmart:a VA-system utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv med hög kvalitet och effektivitet 

Nuläge 

Vi är i en transformeringsfas som bland annat innebär att vi behöver tydligare beskriva vägen 

fram mot våra målsättningar, där vi konkretiserar vad och vilka arbeten som behöver utföras.  

Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett bra arbetsklimat, som vi vill värna om. 

Resurser och hinder 

I transformeringen från mycket fokus på den dagliga arbetet till en långsiktig och strukturerat 

beslutsunderlag, krävs mycket data och andra arbetssätt än vad vi är vana vid. Digitaliseringen är 

en möjlighet, men även vad och vilket resursbehovet som finns behöver ses över 



 

 

Skapad av: Fredrik Christensson 2022-01-20 10 (26) 
Uppdaterad av: Hans Magnusson 2022-01-20  
  

Bolagsplan 2022_20220120 
 

Önskat läge/effekter 

3:1 2022 har vi kartlagt och satt upp en tydlig plan för tillskottsvatten inom de prioriterade 

områdena och åtgärdsområdena.  

 

3:2 2023 har vi kartlagt, tagit fram en målsättning och en plan för drickvattenförlusterna, för både 

verksamheten och kunderna. 

 

3:3 2023 har vi kartlagt, tagit fram en målsättning och en plan för hur vi aktivt förbättrar och 

skyddar våra recipienter för att nå miljökvalitetsnormerna.   

 

3:4 2025 är vi en av de fem bästa arbetsplatserna i Halmstad och Laholm. Detta omfattar bl.a. 

   -   vi följer våra Bemötanderiktlinjer 

   -   vi värnar om allas lika värde och rättigheter.  

   -   det är varje medarbetares möjlighet, men också skyldighet, att ta aktiv del i 

kompetensutvecklingen för att tillsammans utveckla verksamheten.  

   -   vi är Vattensmarta i vårt dagliga arbete, dvs vi stannar upp och reflekterar över hur vi 

använder vatten och inte bara gör som igår. 

Målindikatorer 
Målvärde T1 

2022 
Målvärde T2 

2022 
Målvärde T3 

2022 

3:1 Basflöde av spillvatten inom prio-områden. 
Vi mäter basflödet i orterna Oskarström, Getinge och Busör.  
Basflödet är den mängd spillvatten som konstant finns i 
avloppsledningen.  
Vi använder mätdatan för att följa utvecklingen. 
 
Vi behöver fortsätta att hitta en mätmetod för det totala 
tillskottsvattenflödet. (NAM-metoden) för att stämma av målen 
som är att 2025 ska trenden vara nedåtgående och 2030 ska 
andelen vara 30-50% tillskottsvatten. 
Utgångsläget är år 2020 
 
I nuläget saknas tillräcklig mätdata för att kunna ha tillförlitliga 
målindikatorer för Getinge och Busör. Summerat uppmätt 
basflöden liter per sekund inom de tre orterna 
 
Avstämning görs per tertial. 
(Kim Söderberg) 

  17l/s 

3:2 Dricksvattenförluster 
Målindikator för påvisa en minskning av mängden odebiterat 
vatten. Debiterat vatten i förhållande till det totala producerade 
dricksvattnet. 

(Kim Söderberg) 

  19% 

 

Insatser Startdatum Slutdatum 

3:1 Tillskottsvatten - Bättre underlag för beslut tillskottsvatten 
Vi behöver förbättra underlaget för att även kunna sätt realistiska målsättningar och 
insatser för Getinge och Busör. Det innebär fler flödesmätare och bättre 
beräkningar för flödesmätning i utvalda punkter. 
(Michael Mortensen) 

2021-08-26 2022-09-01 
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Insatser Startdatum Slutdatum 

3:1 Tillskottsvatten - Tillsätta resurs för att arbeta med omkoppling av 
serviser 
Vi har en stor mängd tillskottsvatten som kommer ifrån fastigheter som inte är 
anslutna på sanerade och omkopplade stamledningar. Vi behöver därför en tjänst 
som retoraktivt arbetar med att se till att vi i gamla och nya projekt kopplat till 
kombinerade ledningar och tillskottsvatten ser till att fastighetsägare får en korrekt 
anslutning. 
(Kim Söderberg) 

2021-08-26 2021-11-01 

3:1 Tillskottsvatten - Att vi följer och arbetar utifrån den fastslagna 
utredningsmetodik som finns för tillskottsvatten 
Utredningsmetodik enligt strategiskplan för tillskottsvatten 
(Michael Mortensen) 

2021-08-26  

3:2 Dricksvattenförluster - Sektionering av dricksvattennätet 
Genom sektionering kan vi hitta områden där dricksvattenförlusterna är större och 
på så sätt lägga in rätt åtgärder. (Detta kommer ge påverkan på personella resurser 
på produktion, därför är Mattias Hultin med som medansvarig). 
(Mattias Hultin, Michael Mortensen) 

2021-09-03 2026-12-31 

3:2 Dricksvattenförluster - Byte av pollenfilter och luckor på våra 
dricksvattenanläggningar 
Genom att byta pollenfilter och luckor på våra dricksvattenanläggningar minskar vi 
mängden vatten vi behöver brädda. 
(Mattias Hultin) 

2021-09-03 2026-12-31 

3:2 Dricksvattenförluster - Pilotprojekt akustisk läcksökning 
Pilotprojekt Oskarström - genom att akustiskt spåra läckor. 
(Kim Söderberg, Rasmus Mellgren) 

2021-09-03 2021-12-31 

3:2 Dricksvattenförluster - Resurssättning för att kontinuerligt arbeta med 
läcksökning 
Tillsätta resurser för att initialt aktivt arbeta med läcksökning och sedan övergår till 
att arbeta med att utnyttja våra digitala verktyg för läcksökning så att vi har aktiv 
drift på dessa nya system. 

(Mattias Hultin) 

2023-07-01  

3:2 Dricksvattenförluster - Rutiner vid entreprenadspolningar 
Rutin finns framtagen som vi behöver fortsätta utveckla i kombination med att vi 
förbättrar kommunikationen vid entreprenadspolningar. Vi behöver ha en godkänd 
provtagningsplats samtidigt som vi ställer flöden vid spolningar. 
För att få igång detta arbete så krävs personalresurser. (Därför är Mattias Hultin 
med som ansvarig) 
(Mattias Hultin, Ann Kristin Gulliksen) 

2021-11-01 2022-09-01 

3:2 Vattenförluster-odebiterat vatten 
Läcksökning på privata serviser. 
 
Ta fram rutiner för uppföljning och information till fastighetsägare där vi har 
identifiera läcka på fastighetsägares serviser. 
 
Detta görs i två olika rutiner. En för när vi hittar via ledningsnätarbeten. Och den 
andra är identifierad läckage via de nya digitala mätarna hos kunderna. 
 
Det är framtagit en mall för dokumentation av läckor på servisledning hittad vid 
ledningsarbete som skickas till Knt. Alla läckor vi hittar ska dokumenteras. 
En första brev till kund är påbörjat för att informera om läckaget.  
 
Vi flaggar för att det kan bli långdraget för vissa kunder, kan behöva resurser. 
 
Arbetsgrupp: Thomas Ek, Dennis Andersson, Chatarina Berg, Ronny Gustavsson, 
Maria Schibli-Lundahl 
(Dennis Andersson, Ann Kristin Gulliksen, Thomas Ek, Fariba Afzali, Catarina Berg) 

2021-11-08 2022-12-31 

3:2 Dricksvattenförluster - Styrningsoptimering för att minska bräddningar 
vid vattenverk 
Genom att byta till frekvensstyrda pumpar och programmera om det interna 

2023-01-02 2023-12-31 
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Insatser Startdatum Slutdatum 

styrningssystemet så att vi inte bräddar vid högt tryck minskar vi antalet 
bräddningar från vattenverken. 
(Ann Kristin Gulliksen) 

3:1 Tillskottsvatten - NAM modell för att ta fram ny målindikator 
Modell för att kunna mäta och bortse från påverkan av nederbörd. På så sätt kan vi 
mäta bättre och ta fram bättre indikatorer i undersökningsområden. 
(Michael Mortensen) 

2021-09-10  

2:x+3:x Digitaliseringsplan 2.0 
Genomföra en fördjupning av nuvarande plan för att kunna konsekvensbeskriva 
den och planlägga vad som behöver göras och när. En masterplan. 
(Fredrik Christensson, Jimmy Braun) 

2021-10-14 2022-05-31 

3:4 Ta fram bemanningsplan för att säkerhetställa projektledarkompetens i 
organisationen 
Ta fram bemanningsplan med bakomliggande analys för att säkerhetställa att det 
finns tillräcklig kompetens och rätt kapacitet för resurser för att kunna bemanna 
våra projekt med projektledare. 
(Carl Lundin) 

2021-09-01 2024-06-01 

3:4 Säkerhetställ kapacitet och kompetens för upphandlingar enligt LOU och 
LUF 
Säkerhetsställ att det finns tillräcklig kompetens och resursmässig kapacitet för att 
klara av upphandling enligt LUF och LOU. 
Detta inkluderar även upprättande av teknisk specifikation, handlingar och 
utvärderingsmodell genom ett inarbetat och välfungerande samarbete med 
intern/kommunintern upphandlingsenhet eller upphandlingsansvarig. 
(Carl Lundin) 

2022-01-01  

3:4 Jämför MBU-resultat med jämförbara företag i regionen 
Hitta samarbetspartner som kontinuerligt kan följa upp medarbetarnas mående och 
syn på sin arbetssituation samt jämföra med andra arbetsgivare. 
(Carl Lundin) 

2022-01-01  

3:4 Säkerhetsställ tillräcklig VA-teknisk kompetens (intern eller extern) för 
utredning och projektering? 
Genom analys och bemanningsplan säkerhetsställ att det finns tillräcklig VA 
kompetens inom avdelning utredning & projekt. 
(Kim Söderberg) 

2022-01-01 2022-12-31 

3:4 Säkerhetsställ tillräcklig processteknisk kompetens för utredning och 
projektering. 
Genom bemanningsplan med bakomliggande analys ta fram plan för att 
säkerhetsställa tillräcklig processteknisk kompetens resursmässigt och 
kompetensmässigt för projektering och utredningar. 
(Mattias Hultin, Carl Lundin, Kim Söderberg) 

2022-01-01  

3:4 Kommunicera goda exempel 
Bygga varumärke internt och externt. "Fira segrar" Tex lägga ut färdiga projekt. 
(Carl Lundin) 

2022-01-01  

3.2 Övergripande struktur 
Våra tre huvudmål är nedbrutna till 16 delmål. Flertal av dessa har ett tidsmässigt samband med 

andra delmål eller syftar till att bidra till det senare delmålet kan uppfyllas. Hur de olika delmålen 

hänger samman redovisas nedan. Delmål med samma färg hör ihop med det övergripande målet. 

(Grön: Mål 1, Gult: Mål 2, Blått: Mål 3) 
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3.3 Nyckeltal 
Varje målindikator framräknas med hjälp av ett eller flera nyckeltal. Vilka dessa är och med vilken 

frekvens dessa tas fram, framgår av Bilaga 1. 
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4 Kvalitet 

4.1 Klimatsmart 

Beskrivning 

Utsläppen av växthusgaser påverkar hela vårt jordklot och medför konsekvenser för både 

nuvarande och kommande generationer. För oss i Sverige innebär ett förändrat klimat bland 

annat mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen samt längre 

perioder av torka och längre växtsäsong. Men även sannolikt fler tillfällen med extremt väder. Allt 

detta påverkar var och en av oss i det vardagliga livet. Till exempel blir kanske den värme och 

torka som drabbades oss våren och sommaren 2018 allt vanligare i framtiden. 

 

Att vara klimatsmart innebär att förbereda sig på ett förändrat klimat genom att vid all planering 

och genomförande förebygga skador, skydda människors hälsa och negativ påverkan på miljön. I 

samhällsbyggnadsprocessen behöver vi ta höjd för kommande klimatförändringar när vi bygger 

om, bygger ut och utvecklar samhällets infrastruktur, inte minst vad gäller LBVA:s arbete med 

vattentjänster. 

Kvalitetsindikator Ansvarig 

HBI 5 Klimatanpassning och översvämningssäkerhet 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 

förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 
 (Kim Söderberg) 

HBI 12 VA-anläggningarnas status 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Kim Söderberg) 

4.2 Medarbetare 

Beskrivning 

För att genomföra bolagets samlade uppdrag, är medarbetarna vår viktigaste resurs. 

 

Med medarbetare menar vi alla anställda i bolaget. Alla medarbetare är lika viktiga och oavsett i 

vilken del man arbetar är man delaktig i det samlade ansvaret för LBVA:s verksamhet.  

 

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att säkerställa en kontinuerlig leverans av hållbara 

vattentjänster. LBVA vill ha medarbetare som mår bra och som känner engagemang för sitt och 

organisationens arbete. En säker och god arbetsmiljö är därför grundläggande. För att följa upp 

det använder vi och utvecklar arbetsplatsen med stöd av medarbetarundersökningar samt 

kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön. 

 

LBVA skapar engagemang hos medarbetarna genom att bland annat vara drivande i arbetet med 

Agenda 2030. Det krävs både kreativitet och mod hos LBVA:s medarbetare att fatta de beslut i 
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det vardagliga arbetet som behövs för att kunna säkerställa hållbara vattentjänster och bidra till att 

vi når målen i Agenda 2030. 

Kvalitetsindikator Ansvarig 

HBI 14 Personalresurser och kompetens 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Carl Lundin) 

4.3 Kunden 

Beskrivning 

Kunden är i formell mening den som äger en fastighet som är ansluten till något eller flera av de 

allmänna va-systemen och nyttjar en eller flera av vattentjänsterna. I ett bredare perspektiv måste 

vi betrakta alla de som använder Laholmsbuktens VA:s tjänster som våra kunder, eftersom 

resultatet är lika viktigt oberoende om det är fastighetsägaren, hyresgäster, besökare eller andra 

som nyttjar vattentjänsterna.  

 

LBVA levererar kundens viktigaste livsmedel. Ett rent dricksvatten fritt från miljöfarliga ämnen, 

såsom PFAS och bekämpningsmedelsrester, skapar förutsättningar för god hälsa hos kunden. 

Liksom en driftsäker spillvattenhantering är grunden för god hygien. En säkerställd leverans av 

dessa vattentjänster är LBVA:s lagstadgade och högst prioriterade uppgift.  

 

Leveransen av dricksvatten, men även dag- och spillvattenhanteringen, står inför stora 

utmaningar med ett förändrat klimat och den spridning av kemikalier som sedan länge pågått i 

vårt samhälle och vår miljö. Tillgången till rent dricksvatten är inte en självklarhet i framtiden, på 

det sätt så som det har varit fram till nu. Det är en viktig uppgift för LBVA att se till att 

leveransen av vattentjänster är hållbar, både för våra nuvarande kunder och för framtida 

generationer. 

 

LBVA ska ha en öppen, ärlig och proaktiv kommunikation med kunden, vi anstränger oss för att 

ha kundens fokus. Det innebär att vi är tillgängliga för våra kunder, men också att vi bjuder in till 

dialog och samverkan för att vi genom vår verksamhet ska göra våra kunder nöjda med det vi 

levererar. Genom att redovisa vår verksamhet och de utmaningar vi står inför kan vi öka 

förståelsen för att alla måste bidra till hållbara vattentjänster. LBVA hjälper kunden att välja 

hållbarhet framför ett oaktsamt användande av våra gemensamma vattenresurser, bland annat 

med hjälp av dynamisk och begriplig prissättning som baseras på incitament snarare än straffande 

kostnadsdelar. 

Kvalitetsindikator Ansvarig 

HBI 6 Nöjda brukare 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Fariba Afzali) 

HBI 1 Hälsomässigt säkert vatten 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Mattias Hultin) 
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Kvalitetsindikator Ansvarig 

HBI 2 Vattenkvalitet 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 

förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 
 (Mattias Hultin) 

4.4 Resurser 

Beskrivning 

Naturresurser är tillgångar i form av material och energi som existerar i naturen och som 

efterfrågas och utnyttjas av människan. En naturresurs kan vara förnyelsebar så som vind och 

skog. Motsatsen är en ändlig naturresurs, dvs ej förnyelsebar så som olja och fosfor. Naturens 

ekosystem är en värdefull naturresurs som ger människan produkter och tjänster, 

ekosystemtjänster, som bidrar till människans överlevnad och livskvalitet. Vatten är en av våra 

viktigaste naturresurser. Av allt vatten som finns på jorden är endast 0,6 % tillgängligt för 

dricksvatten, livsmedelsproduktion, bevattning mm.  

 

Tillgång till naturresurser och ekosystemtjänster är redan ett stort problem runt om i världen. De 

är ojämnt fördelade och med dagens resursanvändning kommer det bli en allt större bristvara i 

framtiden. 2020 hade vi förbrukat naturens globala årsbudget av förnybara resurser den 22 

augusti, där pandemin ändå försenat överförbrukningsdagen från den 29 juli för 2019. Denna 

överkonsumtion leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och 

klimatförändringar.  

 

Vi behöver arbeta för att skapa rena kretslopp och övergå till en cirkulär ekonomi, som innebär 

att vi måste ta hand om och återanvända det vi redan producerat. Att minska vår användning av 

naturens resurser är både miljösmart och budgetsmart, dvs god ekonomisk hushållning. 

Kvalitetsindikator Ansvarig 

HBI 8 Hushållning av ändliga resurser 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Mattias Hultin) 

HBI 11 Vattentillgång 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Mattias Hultin) 

4.5 Koldioxidutsläpp 

Beskrivning 

Utsläppen av koldioxid och andra så kallade växthusgaser kommer från förbränning av fossila 

bränslen (olja, kol, naturgas) för produktion av el och värme, från industriprocesser eller från 

transporter som drivs med fossila bränslen. Indirekt kan man säga att konsumtion av i princip alla 

varor bidrar till dessa utsläpp.  

Förhöjda halter av växthusgaser i atmosfären har medfört en förstärkt växthuseffekt och att 

jordens medeltemperatur stiger. Hur stor uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser 
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globalt. För att vi ska kunna begränsa temperaturökningen till under 2,0 grader, eller allra helst 

under 1,5 grader behöver de globala växthusgasutsläppen snabbt minska och vara kring noll 

senast år 2050.  

 

LBVA ska vara ansvarsfulla och upphöra med vårt bidrag till den fortsatta miljöförstöringen som 

utsläpp av växthusgaser medför. Vi behöver konsumera och leva på ett energieffektivt och 

resurssnålt sätt så att utsläppen av växthusgaser minskar. 

Kvalitetsindikator Ansvarig 

HBI 9 Hushållning med energi 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Mattias Hultin) 

4.6 Laholmsbukten 

Beskrivning 

Laholmsbukten är den största recipienten för LBVA och får representera mottagaren av renat 

spillvatten och dagvatten från LBVA:s verksamhet.  

 

Laholmsbukten har under lång tid varit påverkad av miljöförstöring som en följd av negativ 

påverkan från samhället, areella näringar, industriverksamheter mfl. En försämrad vattenkvalitet 

riskerar att störa de kustnära ekosystemen och alla de arter som lever där, men även havet i stort. 

Ett friskt hav ger oss viktiga ekosystemtjänster i form av nedbrytning av näringsämnen och gifter, 

klimatreglering genom upptag av koldioxid och livsmedel i form av fisk och de växtplankton och 

alger som fisken äter, samt som ett framtidsområde för odling av t.ex. ätbara alger . Havet är 

också en stor tillgång för rekreation, friluftsliv och turism som skapar attraktivitet och mervärde 

för våra kommuner. 

 

En icke god status i Laholmsbukten beror delvis på många små och spridda utsläpp, så kallade 

diffusa utsläpp, av miljögifter, kemikalier och näringsämnen från olika verksamheter, där ibland 

LBVA bidrar till detta. För att uppnå god status på Laholmsbukten krävs samarbete mellan flera 

organisationer och mellan offentliga och privata aktörer för att få mesta nytta av gemensamma 

resurser.. 

Kvalitetsindikator Ansvarig 

HBI 10 Miljökrav 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Mattias Hultin) 

HBI 4 VA-planering 
Ansvarig funktion gör en avstämning mot de olika delfrågorna. Har vi gjort en 
förflyttning/förändring jämfört med föregående års resultat? Ange vad som skiljer. 

 (Kim Söderberg) 
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5 Resurser och förutsättningar 
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6 Internkontroll 

6.1 Verksamhet 

6.1.1 Leveranssäkerhet av vatten 

 

Beskrivning 

Risken att vi får en störning i leveransen, avseende kvalitet och/eller kvantitet. 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente
t 

Kontroll leveranssäkerhet 

Avdelningschef 
produktion 
(ansv=gruppchef 
Produktionsstyrnin

g) 

Gör en 
sammanställning 
av den totala 
mängden 
avvikelser för att 
därefter granska 
följande: 
 
Avseende 
kundklagomålet 
sker det (utförs 
som 
stickprovskontroll) 
- uppföljning och 
utredning av 
orsaken? 
- återkoppling till 
kund? 
Sker det 
avseende 
inrapporterade 
läckage på 
dricksvattenlednin
gsnätet (utförs 
som 
stickprovskontroll) 
- uppföljning och 
utredning av 
orsaken? 
- kvarstår risken? 

Miljö- och 
processingenjörer 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Säkerställa vårt arbetssätt 
Att det finns rutiner och arbetssätt för 
att hantera uppkomna händelser 

2022-01-01 2022-12-31 

Systematiskt underhållsarbete 
Att det finns ett arbetssätt för vårt 
underhållsarbete 

2022-01-01 2022-06-30 

6.1.2 Personalberoende 
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Beskrivning 

Kritiska funktioner där det inte finns backup/redundans 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente
t 

Riskbedömning personalfunktioner under 
ordinarie arbetsförhållanden 

Avdelningschef 
verksamhetsstöd 

Genomgång av 
arbetsprocesser 
och 
dokumentation. 
Kontrollfrågor: 
Har vi funktioner 
som bara är 
besatta av en eller 
ett fåtal personer? 
Finns det en plan 
för de funktioner 
och tillfällen där 
risktalet är högt 
(sannolikhet*kons
ekvens)? 

Kvalitetssamordna
re 

Riskbedömning av personalfunktioner under 
extraordinära situationer och/eller 
semesterperioder 

Avdelningschef 
verksamhetsstöd 

Granskning av 
dokumentation 
kring 
extraordinära 
situationer samt 
granskning av 
semesterplanering
. 
Kontrollfrågor: 
Har vi funktioner 
som bara är 
besatta av en eller 
ett fåtal personer? 
Finns det en plan 
för de funktioner 
och tillfällen där 
risktalet är högt 
(sannolikhet*kons
ekvens)? 

Kvalitetssamordna
re 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Identifiering av kritiska processer 
Fortsägtta vårt arbete med 
arpetsproecesser och årshjul 

2022-01-01 2022-10-31 

6.1.3 Leveranssäkerhet inom projekten 

 

Beskrivning 

Vi säkerställer vi att vi levererar i tid och med rätt kvalitet 
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Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente

t 

Dokumentation 
Avdelningschef 
Utredning & 
projekt 

Genomför 
stickprovskontroll 
av 1 slumpvis valt 
projekt. 
Finns det tydliga 
dokument 
avseende: 
* Beställning,  
* mötesprotokoll 
eller motsvarande 
med arbetsgrupp 
respektive 
styrgrupp,  
* kontinuerlig 
riskanalys av 
projekts 
genomförande 
avseende 
ekonomi, tid och 
omfattning 
* Sparade pdf:er 
av del- och 

slutleveranser 

kvalitetssamordna
re 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Fortsatt ikimmplementeringen 
Att fortsätta att efterleva att vi arbetar 
efter samma arbetssätt och 
projektmodell 

2022-01-01 2022-08-31 

Undersöka systemstöd 
Att få ett integrerat verktyg för vårt 
arbetssätt och uppföljningsarbete 

2022-04-01 2022-11-30 

6.2 Styrning 

6.2.1 Ledning och styrning 

 

Beskrivning 

Att ledningsgruppen inte utför och följer upp de punkter som beslutade för att uppnå 

målsättningarna 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente
t 

Rutiner för beslut VD 

Är besluts- och 
aktivitetslogg 
aktuell? 
Finns det 
säkerställda 
rutiner för att 
sprida information 
om beslut? 
Har det gjorts på 

Kvalitetssamordna
re 
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Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente

t 

ett 
tillfredsställande 
sätt? 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Regelbunden uppföljning och 
rapportering 

 2022-01-01  

6.3 Ekonomi 

6.3.1 Internkontroll ekonomi 

 

Beskrivning 

Att ekonomirutiner och redovisning inte fungerar inom bolaget. 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente

t 

Internkontrollprogram ekonomifunktion Ekonomiansvarig 

Internkontrollprogr
am för ekonomi 
avser att 
kontrollera hur 
redovisning och 
ekonomirutiner 
fungerar inom 
hela bolaget. 
Kontrollprogramm
ets syfte är att 
säkerställa att 
regler och 
anvisningar 
efterlevs samt att 
utgöra ett 
underlag för 
förbättringar. 
 
Har kontroll skett 
enligt de punkter 
som finns i 
separat 

dokument? 

Ekonomer 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Fortsatt kunskapshöjning 
Att kontering mm följs enligt gällande 
rutiner. Arbeta med linje chefer 

2022-01-01 2022-06-30 
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6.4 Lagar, riktlinjer och planer 

6.4.1 Avvikelse i lagkrav och styrdokument 

 

Beskrivning 

Att vi inte följer lagstiftningen och kommunövergripande planer 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente
t 

Kontroll spillvatten och dricksvatten 
Gruppchef 
produktionsstyrnin

g 

Avstämning mot 
egenkontrollprogr
am för 
dricksvatten  resp
ektive spillvatten.  
Komplett 
granskning 
avseende följande 
kontrollfrågor: 
Har det uppstått 
avvikelser? 
Har korrigerande 
åtgärder vidtagits i 
så fall? 
Kvarstår risken för 
avvikelse? 

Miljö- o 
processingenjör 

VA-planer 
Adelningschef 
utredning och 
projekt 

Avstämning mot 
respektives 
kommuns VA-plan 
åtgärdslista för att 
säkerhetsställa att 
vi arbetar enligt 
den. Följande 
kontrollfrågor: 
Arbetar vi efter 
planens 
föreslagna 
åtgärder i vårt 
dagliga arbete? 
Om inte, finns 
nedtecknade 
motiveringar till 
avsteget? 

Verksamhetscontr
oller 

Samhällsplanering 
Avdelningschef 
utredning & 
projekt 

Avstämning i 
bolaget att vi 
deltar i arbeten, 
yttranden och 
arbetsgrupper 
avseende: 
 
Översiktsplan 
Transport- & 
energiplan 
Klimatanpassning
splan  
m.fl. 

Funktioner i 
exploateringsgrup
pen. 
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Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente

t 

kommunövergripa
nde planer 
 
Kontrollfrågor: 
Har vi yttrat oss? 
Har vi lyft fram 
HVT i arbetet med 
respektive plan? 
Medverkar vi 
arbetsgrupper för 
respektive plan? 
Finns underlagen 
med i vår egen 

planering? 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Säkerställa de 
kommunövergripande planerna 

Att det finns funktioner som 
medverkar och bevakar dessa planer 
(ÖP, VA-plan, Klimatplan LAV §6)etc 

2022-01-01 2022-06-30 

6.5 HR/medarbetare 

6.5.1 Otydlig ansvarsfördelning/roller 

 

Beskrivning 

Avsaknad av funktionsbeskrivningar och ansvarsfördelning. 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente
t 

Ansvar och befogenheter 
Avdelningschef för 
Verksamhetsstöd 

Avstämning att 
ansvars- och 
befogenhetsdoku
ment finns och är 

uppdaterat. 

Kvalitetssamordna
re 

Funktionsbeskrivning 
Avdelningschef 
Verksamhetsstöd 

Avstämning att 
funktionsbeskrivni
ng finns för 
respektive 

funktion 

Kvalitetssamordna
re 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Fortsatt arbete med 
ansvarsfördelningar i avdelningar 
och mellan grupper. 

Däremot menar vi att 
funktionsbeskrivningarna är "färdiga" 
för de funktioner som finns idag. 

2022-01-01  
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6.6 Kund och medborgare 

6.6.1 Låg kundnöjdhet/upplevelse 

 

Beskrivning 

Att kunden upplever ett missnöjdhet 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente
t 

KNI 
Avdelningschef 
Kundnära tjänster 

Har kundnöjdhet 
genomförts? 
Var resultatet i så 
fall användbart? 

Kvalitessamordnar
e 

 

Åtgärd Beskrivning Startdatum Slutdatum 

Regelbunden mätning och 
uppföljning av kundnöjdhet 

Föreslå åtgärder baserat på 
mätresultat. 
Plan för hur ofta och vad vi mäter på. 
Internutbildning i kundbemötande. 

2022-01-01  

6.7 Strategisk planering 

6.7.1 Omvärldsbevakning 

 

Beskrivning 

Att vi inte undersöker vad andra VA-huvudmän, högskolor, verksamheter och andra aktörer 

arbetar med, så att vi missar deras erfarenheter. 

Kontrollmoment 
Avrapportering 
till 

Hur sker 
granskning 

Vem granskar 
kontrollmomente
t 

Omvärldsbevakning 
Strategisk 
utvecklare 

Ingår vi i relevanta 
nationella och 
regionala nätverk? 
Samarbetar vi 
med andra VA-
organisationer? 
Har vi samarbeten 
med högskolor 
och universitet? 
Sprider vi kunskap 
internt om 
resultaten av 
dessa 
samarbeten? 

Kvalitetssamordna
re 
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7 Dialog 
Enligt styrmodellen ska det ske en vertikal dialog, mellan styrelsen-ledningen-avdelningarna-

medarbetarna. 

Detta sker i olika strukturella former och arbetsprocesser som är planlagda under året. 
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