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Förord

Hållbarhetsindex är ett verktyg framtaget av Svenskt Vatten. Syftet med 
hållbarhetsindex är att ge de kommunala VA-organisationerna ett verktyg 
att analysera och förbättra sin verksamhet. En viktig aspekt är att resulta-
tet ska kunna tjäna som underlag för dialog mellan verksamhetsansvariga 
och kommunens politiska beslutsfattare i diskussioner kring förbättringar, 
prioriteringar och investeringar. Hållbarhetsindex är också ett verktyg för 
Svenskt Vatten för att identifiera de utmaningar våra medlemmar står inför 
och utifrån detta utforma stöd i form av rådgivning, kurser och kommuni-
kation.

Svenskt Vatten är ensamt ansvarig för att utvärdera resultatet och hantera 
en utveckling av verktyget. 

Föreliggande studie har bland annat utgått från parametrarna i Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex för de kommuner som deltagit i studien, men syf-
tar inte till att modifiera hållbarhetsindex och är ingen officiellt sanktio-
nerad tillämpning av verktyget. Studien bygger även på annan indata och 
gör utifrån den samlade bilden egna värderingar som inte härstammar från 
hållbarhetsindex. Det är därför viktigt att se studiens analys som skild från 
en ren hållbarhetsindexanalys. Den innebär heller inte ett förslag på modi-
fikation av verktyget. 

26 juni 2017

Svenskt Vatten
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Författarnas förord

Under många år har kommunerna i Göteborgsregionen samarbetat inom 
samhällsbyggande och en rad andra områden. Inom vattenförsörjning har 
tre regionala planer utarbetats gemensamt; 1967, 2003 och nu senast 2014. 
I den senaste planen formuleras vision, målområden, delmål och förslag till 
åtgärder. En viktig del i planen är också att skapa ett system för genomför-
ande i samverkan i regionen med utarbetande av handlingsplaner vartannat 
år. Till grund för det kontinuerliga arbetet föreslås årliga uppföljningar av 
målen i planen. 

En tidig tanke var att utgå från Svenskt Vattens hållbarhetsindex som 
är utformat för att följa upp och utveckla kommunernas verksamhet inom 
VA. Tanken utvecklades till en ansökan till Svenskt Vatten som beviljade 
stöd. Den uppföljningsmodell som sålunda har tagits fram har utgått ifrån 
Svenskt Vattens hållbarhetsindex och kompletterats med indikatorer speci-
fikt anpassade till de nio delmålen i den regionala vattenförsörjningsplanen. 
Under arbetet med uppföljningsmodellen har två workshops genomförts 
samt en webenkät. Representanterna från kommunerna har genom sin kun-
skap och erfarenhet och inte minst sitt engagemang väsentligt bidragit till 
att resultatet av arbetet har givit en modell som är tillämpbar i det kontinu-
erliga uppföljningsarbetet. 

Utanför själva projektet har dessutom ett uppföljningsseminarium 
genomförts som redan legat till grund för nästa handlingsplan för vatten-
försörjningsfrågor i Göteborgsregionen. Även om modellen således fungerar 
i sin nuvarande form bör modellen och metodiken för värdering av svar 
genomgå en översyn för eventuell revidering och vidareutveckling. Detta 
kan ske inom ramen för det pågående regionala VA-samarbetet i Göteborgs-
regionen och genom att följa Svenskt Vattens fortsatta arbete med hållbar-
hetsindex. 

Gruppen som har genomfört projektet bestod av projektledare Jacob 
Lindkvist som ersattes av Joanna Friberg i slutfasen samt Lars Heineson 
från Göteborgsregionens kommunalförbund, Lena Blom från Göteborgs 
Stad Kretslopp och vatten, Per Sander och Måns Lundh från Ramböll Sve-
rige AB samt Erik Kärrman, Annika Malm och Gilbert Svensson från RISE 
Research Institutes of Sweden. 

Arbetsgruppen vill framföra ett stort tack till alla engagerade medver-
kande i arbetet med uppföljningsmodellen. Det är vår förhoppning att 
modellen blir det verktyg som fortsättningsvis kan användas vid årliga upp-
följningar samtidigt som förbättringar kan genomföras.

Göteborg, februari 2017
Arbetsgruppen
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Sammanfattning

Projektet har tagit fram en uppföljningsmodell för regionala vattenförsörj-
ningsplaner med utgångspunkt i Svenskt Vattens hållbarhetsindex. Med hjälp 
av modellen kan man ta reda på om åtgärder leder mot målen och en hållbar 
vattenförsörjning. 

För att säkra vattenförsörjningen har man på många håll i Sverige tagit fram 
regionala vattenförsörjningsplaner eller håller på att göra det. Göteborgsre-
gionens kommuner har tagit fram en plan som underlag för en gemensam 
strategi för vattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen utvecklades åren 
2011–2014 parallellt med Svenskt Vattens hållbarhetsindex, som är ett verk-
tyg som kommunerna kan använda för att utveckla VA-verksamheten. 

För att planer ska ge möjlighet till effektiva åtgärder behöver de följas upp 
regelbundet. Projektet har tagit fram en uppföljningsmodell för regionala vat-
tenförsörjningsplaner. Modellen ger ett mått på hur kommunerna lever upp 
till planen, och ett underlag för att utvärdera i vilken grad åtgärder leder mot 
planens mål. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp med representanter från 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Göteborgs Stad Kretslopp och 
vatten, Ramböll och RISE Research Institutes of Sweden. Ett nära samarbete 
med GR:s medlemskommuner har varit en förutsättning för att lyckas. 

Projektets uppföljningsmodell utgår från parametrarna i Svenskt Vattens 
hållbarhetsindex, men syftar inte till att modifiera hållbarhetsindex och är 
ingen officiellt sanktionerad tillämpning av verktyget. Projektet har också 
tagit avstamp i nio delmål som har definierats i Göteborgsregionens vatten-
försörjningsplan. Delmålen handlar bland annat om tillgång till råvatten, 
beredskap för att möta klimatförändringar samt säkerhet i produktion och 
distribution. Modellen har 48 indikatorer; 22 av dessa är hämtade från håll-
barhetsindex. De resterande 26 indikatorerna är unika för modellen för att 
spegla den regionala vattenförsörjningsplanens mål. Svar på indikatorfrå-
gorna samlas in genom en enkät.

Värderingen av svaren på indikatorfrågorna i modellen bygger på samma 
metodik som i hållbarhetsindex. Men modellens resultat är inget hållbar-
hetsindexresultat eftersom det bygger på delvis andra indata och annorlunda 
värdering. Svaren värderas i färgerna grön (bra status), gul (bör förbättras) 
eller röd (måste åtgärdas) och samlas ihop till ett resultat för varje delmål som 
visar var kommunen befinner sig i arbetet. Det sammanlagda resultatet för 
alla kommuner i en region kan ge en bild av vilka som är de gemensamma 
utmaningarna. En provomgång i Göteborgsregionen visade att uppföljnings-
modellen och värderingsmetodiken fungerar som mätverktyg för frågor som 
är gemensamma för regionen och mellan kommunerna. 

Projektet har tydligt visat att det är viktigt att en plan har väl definierade 
mål för att uppföljning med modellen ska bli meningsfull, och sådana mål 
saknas i de flesta regionala vattenförsörjningsplaner som tas fram i dag. En 
slutsats av projektet är dock att de indikatorer och den värderingsmetodik 
som tagits fram kan användas vid revidering av befintliga regionala vattenför-
sörjningsplaner eller som underlag när man ska ta fram nya planer.
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Summary

Regional water supply plans are being developed or are already in place 
in many parts of Sweden. The thirteen municipalities in the Gothenburg 
region have developed a regional water supply plan and a joint strategy 
for drinking water supply within the region. Follow-up and revision of 
plans is necessary for them to be meaningful and effective. In this project a 
follow-up model for regional water supply plans has been developed. The 
model measures to which extent the local authorities act in accordance with 
the plan and forms a basis for evaluating how various actions help fulfilling 
the goals of the plan.

The development of the model has been a joint effort of The Göteborg 
Region Association of Local Authorities (GR), City of Gothenburg depart-
ment of sustainable waste and water, Ramböll and RISE Research Institutes 
of Sweden. A prerequisite for the success of the project has been the partic-
ipation of the GR member municipalities. The Sustainability Index devel-
oped by The Swedish Water & Wastewater Association has formed the basis 
for the model developed in this project, but is not an official application of 
the Sustainability Index.

The model is partly derived from the parameters of the Sustainability 
Index, but also from the nine goals defined in the Gothenburg region water 
supply plan. 22 of the 48 indicators of the model match indicators of the 
parameters in the Sustainability Index, but the remaining 26 indicators are 
unique to the model in order to reflect the goals of the regional water supply 
plan. Answers to indicator questions are collected through a multiple-choice 
questionnaire.

The evaluation of the indicators of this model uses the same methodol-
ogy as that of the Sustainability Index, but since the majority of the indi-
cators of the follow-up model differs from those of the index, the results 
are not comparable. The answers to the indicator questions of the form 
are awarded colors, green for good status, yellow for improvement recom-
mended, or red for measures needed, and the colors are then aggregated to 
a result for each of the goals of the regional water supply plan. The results 
indicate to which level each municipality has reached the nine goals of the 
water supply plan. The joint results for the thirteen municipalities show the 
common challenges for the region. 

It is evident from this project that clearly defined goals in a water supply 
plan are important for a successful implementation of the follow-up model. 
Many regional water supply plans in Sweden today do not include clearly 
defined goals. A conclusion from this project is, however, that the indicators 
and the follow-up model can be used for revision of existing water supply 
plans and also as a basis for developing new plans.
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1 Bakgrund 

Regionala vattenförsörjningsplaner har tagits fram eller är under framtagande 
i många regioner i Sverige. Utformning, avgränsning och innehåll varierar av 
många skäl, exempelvis av naturliga skäl såsom geografiska förutsättningar 
och vattenresursernas fördelning i förhållande till de administrativa gränser 
som avgränsar den region som avses med planen. De regionala vattenförsörj-
ningsplanerna varierar också i innehåll avseende mål och syfte, där en del 
planer har mer karaktär av statusbeskrivningar med avseende på vattenresur-
sers fördelning, storlek, kvalitet och de risker de är utsatta för, ibland i form 
av kommunvisa beskrivningar som sammanfattats för en region. 

Framåtsyftande tydliga mål som syftar till att långsiktigt säkra dricksvat-
tenförsörjningen på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt 
genom regionala eller mellankommunala samarbeten är inte självklara kom-
ponenter i regionala vattenförsörjningsplaner. Detta beror sannolikt till viss 
del på att det i en del fall inte är VA-huvudmännen som har varit drivande 
i deras framtagande.

Begreppet planering innebär emellertid per definition att det finns en 
process, där man har satt upp framtida mål som man avser att nå genom ett 
systematiskt och målinriktat handlande under givna förutsättningar. Det 
borde därför vara en grundförutsättning att varje plan innehåller tydliga 
mål, annars kan de inte fungera som kompletta planeringsunderlag.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess medlemskom-
muner antog 2014 en regional vattenförsörjningsplan som underlag för en 
gemensam strategi för vattenförsörjningen i kommunerna (se vidare kapitel 
5). Det övergripande syftet med planen är att skapa underlag för att kunna 
trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett 
långsiktigt perspektiv. 

För att målen och delmålen som formulerats i planen ska vara menings-
fulla och se till att effektiva och ändamålsenliga åtgärder sätts in, behöver 
en uppföljning av målen ske regelbundet. Detta är väsentligt som underlag 
för framtagande av handlingsplan och som beslutsunderlag för politiken. 
Måluppföljningen kan ske genom att använda indikatorer som mäter mål-
uppfyllelsen kvantitativt. Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan inne-
håller dock flera delmål, där måluppfyllelsen inte enkelt kan följas upp av en 
kvantitativ indikator, utan för de flesta delmålen behövs fler än en indikator. 
Om det finns fler indikatorer som följer upp varje delmål, finns det också 
ett behov av att införa en metod som räknar samman indikatorerna så att 
en uppfattning om statusen på detta delmål erhålls. Detta är en utmanande 
uppgift då det dessutom finns behov av att inbegripa indikatorer som kan 
hantera kvalitativa bedömningar.

Ett verktyg som till stor del uppfyller förväntningarna ovan är Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex (Svenskt Vatten 2016). Detta verktyg är utfor-
mat för att följa upp och utveckla kommunernas verksamhet inom VA och 
skulle kunna användas som grund för att utveckla uppföljningsverktyget till 
regionala vattenförsörjningsplaner.
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Sammanfattningsvis finns det ett behov av att utveckla ett verktyg för att 
följa upp mål och delmål i regionala vattenförsörjningsplaner som kan fånga 
upp hela den komplexitet som ingår i planerna. Vidare är det viktigt att 
detta verktyg på ett pedagogiskt sätt kan ge feedback på vidtagna åtgärder 
och ge ett prioriteringsunderlag för nya åtgärder till beslutsfattare på tjäns-
temannanivå och på politisk nivå. 
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2 Projektets syfte och mål 

Huvudsyftet med detta projekt är att utvärdera hur Svenskt Vattens hållbar-
hetsindex kan användas som ett verktyg för uppföljning av regionala vat-
tenförsörjningsplaner, med Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan som 
en fallstudie. Med en väl anpassad modell för uppföljning förväntas man 
löpande kunna mäta hur verkningsfull en regional vattenförsörjningsplan 
är ur ett hållbarhetsperspektiv och hur väl de ingående kommunerna bidrar 
till det övergripande syftet med planen, och därmed uppnå en kontinuitet i 
genomförandet av planen. 

Efterhand som projektet utvecklades blev det tydligt att Svenskt Vattens 
hållbarhetsindex var en mycket viktig komponent i en uppföljningsmodell, 
men att några av delmålen i Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan 
behövde utvärderas med kompletterande parametrar. Modellen har därför 
tagit sin utgångspunkt i metodik och parametrar i Svenskt Vattens hållbar-
hetsindex, men med ett antal kompletterande indikatorer specifikt anpas-
sade för de nio delmål som identifierats i planen. Vidare har en ansats gjorts 
att beskriva tillämpning av uppföljningsmodellen även för andra regionala 
vattenförsörjningsplaner.

Projektets mål har varit att den framtagna uppföljningsmodellen ska 
bidra till att vattenförsörjningsplaner blir verkningsfulla och att en region 
och dess deltagande kommuner ska kunna mäta planefterlevnad och göra 
riktningsanalys för att utvärdera i vilken grad genomförda åtgärder leder 
mot uppsatta mål och därmed en hållbar vattenförsörjning.

Parallellt har projektet också haft som syfte att utvärdera hur hållbarhets-
index fungerar som mätverktyg för regiongemensamma eller mellankom-
munala frågor kring en trygg dricksvattenförsörjning.
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3 Projektets delmoment  
och organisation 

Ett nära samarbete med GR:s medlemskommuner har varit en förutsättning 
för att lyckas med projektet. Vid projektstart identifierades därför ett antal 
tydliga faser, bland annat i syfte att säkerställa ett aktivt deltagande från 
kommunerna.

Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp, bestående av representanter 
från Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad Kretslopp 
och vatten, Ramböll Sverige AB och RISE Research Institutes of Sweden. 
Till arbetet har som resursgrupp även knutits den arbetsgrupp som ansva-
rade för framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen, samt som 
referensgrupp Svenskt Vattens Managementkommitté och VA-nätverket 
inom Göteborgsregionen.

Följande aktiviteter har ingått i projektet.
• Omvärldsanalys innehållande utvärdering av andra regionala vattenför-

sörjningsplaner inom Sverige och internationellt, samt en jämförelse med 
eventuella förekommande uppföljningsmodeller.

• Jämförelseanalys av vision-mål-delmål-åtgärdsförslag i Vattenförsörj-
ningsplan för Göteborgsregionen, med hållbarhetsindex för att identi-
fiera hur väl hållbarhetsindex i sin nuvarande form fungerar för att följa 
upp vattenförsörjningsplanen i Göteborgsregionen.

• Framtagande av förslag till indikatorer som mäts med hjälp av frågor i en 
uppföljningsenkät baserat på hållbarhetsindex inför workshop.

• Workshop med Göteborgsregionens medlemskommuner och vidare 
arbete med förslag till frågor i syfte att optimera uppföljningsenkät.

• Utveckling av ny uppföljningsenkät baserad på resultat från workshop. 
Enkät kompletterad med nya indikatorer, där lämpliga uppföljningsfrå-
gor saknas i hållbarhetsindex. Test av modellen mot GR:s medlemskom-
muner via webbenkät.

• Workshop med GR:s kommuner och utvärdering av uppföljningsenkä-
ten, samt diskussion kring metodik för värdering och sammanställning 
av resultat.

• Framtagande av slutligt förslag till uppföljningsenkät för Göteborgsre-
gionens vattenförsörjningsplan, samt metod och indikatorer för utvär-
dering av resultat. Diskussion kring hur denna uppföljningsmodell kan 
anpassas för att kunna tillämpas som ett generellt uppföljningsverktyg för 
andra regionala vattenförsörjningsplaner.

• Jämförelsestudie kring användbarheten av hållbarhetsindex med pågå-
ende SVU-projekt för Värmlands kommuner: Användning av hållbar-
hetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner.

• Utvärdering av genomfört arbete och sammanställning i SVU rapport. 
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4 Regionala vattenförsörjningsplaner 

I Miljömålskommitténs betänkande (2000) formulerades att syftet med en 
vattenförsörjningsplan är att säkra dricksvattenförsörjningen, i enlighet med 
miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) menar emellertid att behovet av 
dricksvatten på lång sikt i ett område borde stå i fokus och har tagit fram 
en utvecklad formulering: Syftet med en vattenförsörjningsplan är att säker-
ställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett område 
på lång sikt, dvs. i ett flergenerationsperspektiv (Blad, Maxe & Källgården 
2009). SGU beskriver vidare att en vattenförsörjningsplan ska utgöra en 
översikt med beskrivning och prioritering av de vattenresurser som behövs 
för att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning i ett avgrän-
sat område, företrädesvis i en kommun eller ett län.

Det kan lätt bli en begreppsförvirring då det finns andra typer av planer 
med näraliggande namn såsom Vattenplan och VA-plan. Begreppet vatten-
plan introducerades innan EU:s ramdirektiv för vatten kom, och kan ses 
som ett tidigt försök att börja planera utifrån avrinningsområden i enlig-
het med Vattenplaneringsutredningens betänkande (1980). En VA-plan 
beskriver å andra sidan hur dricksvattenförsörjning och omhändertagande 
av avloppsvatten ska ordnas inom en kommun. Det finns inga juridiska 
krav på att en kommun ska ha en VA-plan, men den är ett viktigt styrmedel 
för att effektivt kunna genomföra nödvändiga åtgärder (Havs- och vatten-
myndigheten 2014). En slutsats från detta är att Vattenförsörjningsplan, 
Vattenplan och VA-plan har olika definitioner, men det finns ändå tydliga 
överlapp mellan begreppen.

Kommunala vattenförsörjningsplaner har funnits sedan 1990-talet. Från 
och med början av 2000-talet har det även tagits fram regionala vatten-
försörjningsplaner. Det finns i skrivandets stund (september 2016) inga 
formella krav att ta fram vare sig en kommunal eller regional vattenför-
sörjningsplan, även om det i slutbetänkandet från Dricksvattenutredningen 
(2016) föreslås att det behöver tas fram regionala vattenförsörjningsplaner 
av alla länsstyrelser för att förbättra skyddet av vattenförekomster och täkter 
som stöd för bland annat kommunal översiktsplanering. 

Sävström (2015) gjorde en genomgång av de regionala vattenförsörj-
ningsplanerna i Sverige och fann att det fanns tio län med färdiga planer 
eller utgivna remissversioner, fyra län som är i processen att ta fram planer 
och sju län som inte har något pågående arbete med att ta fram en plan. 
Sävström visade också att det inom ramen för den sista gruppen fanns två 
initiativ med regionala planer med andra geografiska avgränsningar än län: 
Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan och Vätternvatten; vattenför-
sörjningsplan för Örebro m fl kommuner. I båda de sistnämnda fallen var 
kommunerna tillskyndare att få fram planerna. En av Sävströms jämförelser 
mellan åtta planer gäller föreslagna åtgärder för att uppfylla planen. Denna 
jämförelse visade att endast Göteborgsregionens plan innehåller delmål med 
kopplade förslag till åtgärder. Detta betyder att endast Göteborgsregionens 
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plan kan följas upp med ett uppföljningsverktyg av typen som utvecklats i 
det här projektet.
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5 Vattenförsörjningsplan  
för Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund och dess medlemskommuner har 
tagit fram en regional vattenförsörjningsplan som underlag för en gemen-
sam strategi för vattenförsörjningen i kommunerna (GR 2014). Det över-
gripande syftet med planen har varit att skapa underlag för att kunna trygga 
regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsik-
tigt perspektiv. Utifrån visionen En trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörj-
ning har tre målområden identifierats: 
• gott och hälsosamt dricksvatten i kranen 
• säker tillgång till råvatten av god kvalitet 
• robusta vattenförsörjningssystem. 

Kopplade till dessa målområden har nio delmål formulerats, där varje del-
mål kan härledas till ett eller flera målområden. Målstrukturen för den 
regionala vattenförsörjningsplanen illustreras i Figur 5-1. Inom ramen för 
varje delmål har föreslagits ett antal åtgärder som syftar till att realisera pla-
nen och uppnå dess övergripande syfte. Som ett stöd för genomförandet av 
målarbete och åtgärder föreslås i planen att en uppföljningsmodell anpassad 
efter planens målstruktur tas fram.

Figur 5-1  Göteborgsregionens övergripande vision för vattenförsörjning-
en, samt identifierade målområden och delmål för uppfyllande 
av visionen (GR 2014)
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Arbetet med framtagande av vattenförsörjningsplanen föregicks av en 
workshop där politiker och tjänstemän från kommunerna i Göteborgsregio-
nen medverkade. Denna workshop har varit utgångspunkt för formulering 
av förslag till vision och mål. Planen utformades av en arbetsgrupp med 
representanter från GR och dess medlemskommuner samt SGU. Konsult 
har varit Ramböll Sverige AB, och i ett inledande skede medverkade även 
Tyréns samt Kairos Future. En representant från Chalmers (DRICKS) har 
medverkat i avsnitten om risk och sårbarhet. 

Till arbetet har också kopplats två grupper med representanter från samt-
liga kommuner i regionen, dels en förankringsgrupp med kommunernas 
VA-chefer, dels en referensgrupp bestående av kommunernas tekniska che-
fer. Planen har under arbetets gång stämts av mot GR:s politiska styrgrupp 
för miljö och samhällsbyggnad. Ett första förslag till plan remitterades till 
kommuner och övriga myndigheter samt berörda intresseorganisationer, 
och en remisskonferens genomfördes med deltagande av både politiker 
och tjänstemän från GR:s medlemskommuner. I remissarbetet framkom 
bl.a. ett brett stöd för vision och mål, att det är nödvändigt med fortsatt 
samverkan samt vikten av uppföljning. En viktig förutsättning för planens 
genomförande har varit den politiska förankring som skett under och efter 
planens färdigställande. Planen antogs i GR:s förbundsstyrelse, som ställde 
sig bakom planens mål och förslag till fortsatt arbete. Sedan dess har samt-
liga fullmäktigeförsamlingar i GR:s medlemskommuner ställt sig bakom 
planen.

GR ansvarar fortsatt för att hålla ihop arbetet med målen i den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Till stöd i detta arbete finns en strategisk arbets-
grupp med representanter från kommunerna inom GR och expertorganisa-
tioner. Arbetsgruppens roll är att driva på arbetet med målen i den regionala 
vattenförsörjningsplanen, detta innefattar bland annat att prioritera bland 
åtgärder och initiera handlingsplaner med två års intervall, samt initiera 
projekt som drivs av kommuner eller intresseorganisationer. Arbetet med 
den regionala vattenförsörjningsplanen innefattar därutöver årlig uppfölj-
ning, aktualitetsförklaring vart fjärde år, och revidering av planen efter ca 
10 år (2025). 

Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan skiljer sig från majoriteten av 
övriga regionala vattenförsörjningsplaner hittills framtagna i Sverige i det 
att den tillkommit på initiativ av de tretton medlemskommunerna, med 
ett mycket aktivt deltagande av deras VA-huvudmän, och inte initierats av 
Länsstyrelsen. Att planen är antagen i alla 13 kommuners fullmäktigeför-
samlingar bidrar förhoppningsvis till och gör det enklare att driva igenom 
och få förståelse för nödvändiga åtgärder som syftar till att nå fastställda 
mål och delmål. Planens geografiska avgränsning är inte heller kopplad till 
länets gränser utan direkt till de tretton medlemskommunerna. Av dessa har 
en stor andel av kommunerna en koppling till vattensystemen Göta älv och 
dess biflöden Mölndalsån och Säveån, vilka alla mynnar i Göteborg. Inom 
medlemskommunerna finns också idag samarbete över gränserna med över-
föringsledningar mellan olika vattenverk och kommuner, se Figur 5-2.
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Figur 5-2 Vattenförbrukningen inom Göteborgsregionens kommuner idag 
och nuvarande och planerade överföringsmöjligheter mellan 
kommunerna. De olika färgerna anger vilket avrinningsområde 
huvudvattentäkten i respektive kommun utnyttjar som råvatten 
(GR 2014).
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6 Svenskt Vattens hållbarhetsindex 

Svenskt Vattens hållbarhetsindex är utformat som ett verktyg som kommu-
nerna kan använda för att utveckla sin verksamhet. Med hjälp av verktyget 
kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat:
• identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
• följa upp förbättringsåtgärder årligen
• bredda taxediskussionen
• skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
• analysera samverkansbehov med andra kommuner (Svenskt Vatten 

2016).

Svenskt Vattens hållbarhetsindex och Göteborgsregionens regionala vatten-
försörjningsplan utvecklades parallellt under åren 2011–2014. Från Göte-
borgsregionen såg man redan då möjligheten att utnyttja Svenskt Vattens 
hållbarhetsindex som grundmodell för att följa upp mål och delmål i pla-
nen. I en analys av kopplingarna mellan målen i den regionala vattenförsörj-
ningsplanen och ingående delar i Svenskt Vattens hållbarhetsindex finner 
man att de nio delmålen i Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan till 
stor del återfinnas i Svenskt Vattens hållbarhetsindex, se Figur 6-1. 

Sammanfattningsvis finns det all anledning att utgå från Svenskt Vat-
tens hållbarhetsindex i utvecklingsfasen av ett uppföljningsverktyg till Göte-
borgsregionens vattenförsörjningsplan.
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Figur 6-1  Översiktlig illustration av hur uppföljning av målen i den regio-
nala vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen kan göras 
med hjälp av parametrar i hållbarhetsindex (GR 2014).
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7 Metodik och genomförande 

7.1 Projektupplägg
Arbetet med en uppföljningsmodell för Göteborgsregionens vattenförsörj-
ningsplan har tagit ett tydligt avstamp i de nio delmål som identifierats och 
i den mån det har varit möjligt har en ansats gjorts att använda hållbarhets-
index som grund för uppföljningen. Ett förberedande arbete gjordes därför 
i arbetsgruppen inför den första workshopen (se avsnitt 7.2), där frågor i 
hållbarhetsindex analyserades mot bakgrund av mål och delmål i vattenför-
sörjningsplanen.

Genom hela projektet med uppföljningsmodellen har det varit viktigt 
med ett aktivt deltagande från GR:s medlemskommuner och de två work-
shops som har genomförts har varit bra tillfällen att direkt med kommuner-
nas representanter diskutera tillämpbarheten av uppföljningsmodellen och 
på vilket sätt den kan användas som stöd i verksamheternas förbättrings-
processer.

7.2	 Identifiering	av	indikatorer	–	Workshop	1	
I arbetet med att ta fram en uppföljningsmodell för den regionala vatten-
försörjningsplanen hölls en första workshop i april 2015 med deltagare från 
merparten av medlemskommunernas VA-organisationer. Syftet med denna 
workshop var att gemensamt identifiera lämpliga indikatorer inom respek-
tive delmål. Som underlag till mötet fanns förslag på möjliga indikatorer 
från hållbarhetsindex för vart och ett av de nio delmålen. Deltagarna fick 
sedan indelade i tre grupper fundera kring vad man bör mäta eller följa 
upp inom respektive delmål och föreslå kompletterande indikatorer som 
man kan använda. Efter detta fick samtliga grupper göra en genomgång av 
denna bruttolista och föreslå prioriterade indikatorer och på vilket sätt man 
uppnår ett mätbart resultat.

Resultatet från denna workshop och de tre gruppernas arbete utvärdera-
des och bearbetades därefter av arbetsgruppen i syfte att välja ut indikato-
rer som ger möjlighet att mäta hur arbetet med realisering av målen i den 
regionala vattenförsörjningsplanen fungerar inom de tretton medlemskom-
munerna. Antalet indikatorer som valdes ut varierar mellan två och nio för 
respektive delmål och är totalt 48 st för alla delmål tillsammans. Av dessa är 
22 st direkt tagna från hållbarhetsindex, dvs. drygt hälften av indikatorerna 
är unika för denna uppföljningsmodell.

7.3	 Test	av	indikatorer	–	Enkät	
Arbetet med framtagande av indikatorer resulterade i en enkät där varje 
föreslagen indikator motsvaras av en fråga med två till tre svarsalternativ till 
varje fråga. Till de flesta av frågorna fogades också en förklaringstext för att 
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förtydliga svarsalternativen (se exempel i Figur 7-1). I likhet med hållbarhets-
index var ambitionen i val av svarsalternativ att de skulle kunna motsvaras av 
tre resultatnivåer: grön, gul och röd motsvarande bra status, bör förbättras 
respektive måste åtgärdas. För några av frågorna definierades endast två alter-
nativ, i allmänhet Ja respektive Nej, motsvarande röd eller grön.

Enkäten utformades som en webbenkät i Google Forms och en länk sän-
des ut till de tretton medlemskommunerna under hösten 2015. Svar inkom 
från tio av tretton kommuner, och redovisades för deltagarna under en andra 
workshop (se avsnitt 7.4). Indikatorfrågorna och resultaten från testenkäten 
presenteras i kapitel 8. Hela enkäten återfinns i reviderad form i Bilaga 1, 
och de fullständiga resultaten från testenkäten presenteras i Bilaga 2.

Figur 7-1  Exempel från webbenkät på indikatorfrågor under delmål 1 
Tillgång till råvatten av god kvalitet. Hela enkäten återfinns i  
reviderad form som bilaga till rapporten. Fråga 1.4 återfinns 
även i hållbarhetsindex som fråga Mv2.

7.4	 Utvärdering	av	indikatorer	–	Workshop	2

Under en andra workshop redovisades resultaten från webbenkäten för 
representanter från kommunerna som ett underlag för diskussion. Däref-
ter gjordes gruppvis en genomgång och utvärdering av frågorna under res-
pektive delmål och förslag till utveckling och komplettering av testenkäten 
diskuterades och redovisades. Vidare gjordes under denna workshop ett 
gruppvis arbete där förslag till värderingsmetodik för resultaten från enkä-
ten diskuterades. 
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Resultat från grupparbeten och efterföljande diskussioner under denna 
workshop har tillsammans med fortsatt arbete i arbetsgruppen utmynnat i 
en reviderad enkät. Den reviderade enkäten återfinns som bilaga till denna 
rapport. Vidare har en metod för värdering av enkätsvaren utvecklats efter 
ett liknande system som hållbarhetsindex, med klassificering av svarsalter-
nativen i nivåer enligt färgskalan grön-gul-röd.

7.5	 Utformning	av	uppföljningsmodell
Projektets upplägg utgör grunden för uppföljningsmodellens utformning. 
Ett flödesschema över uppföljningsmodellens ingående moment redovisas 
i Figur 7-2. I denna figur redovisas även det naturliga nästa steget med en 
workshop där resultat av värderingen diskuteras och omsätts i handlingsplan 
med åtgärder. Utformning av indikatorer, logiken i värderingsmetodiken 
och resultat från tillämpning av denna modell redovisas i avsnitt 8.2–8.3. 

Figur 7-2.  Projektets olika faser i arbetet med framtagande av en upp-
följningsmodell. Workshops med streckad markering har varit 
viktiga komponenter i utarbetandet av modellen, men kan möjli-
gen utgå i den framtida tillämpningen av uppföljningsmodellen. 
Workshop för diskussion kring resultat och formulering av hand-
lingsplaner är ett naturligt nästa steg, men har inte genomförts 
inom ramen för SVU-projektet.

21



7.6	 Jämförelse	med	hållbarhetsindex	från	 
SVU-projektet	för	Värmlandskommuner

Ett annat SVU projekt: Användning av hållbarhetsindex för effektiv sam-
verkan mellan kommuner (Sörelius & Svensson 2016) handlar också om 
användning av Svenskt Vattens hållbarhetsindex som stöd för regional sam-
verkan, i detta fall med Värmlandskommuner. Detta projekt har pågått 
parallellt med GR:s projekt och i avsnitt 8.4 görs en grov jämförelse mellan 
projekten angående upplägg, resultat och slutsatser.
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8 Resultat

8.1	 Enkät	
Huvudsyftet med att skicka ut en enkät till GR:s medlemskommuner under 
hösten 2015 var att få feedback och konstruktiv kritik vid den efterföljande 
workshopen, så att en reviderad och ändamålsenlig enkät skulle kunna 
implementeras under hösten 2016. Vidare fungerade svaren på testenkäten 
som ett underlag för att utveckla och prova en värderingsmetodik för upp-
följning av planen.

Revideringen av enkäten innefattade i huvudsak omformulering av en 
del svarsalternativ och förtydliganden av hjälptext. För ett par frågor har 
svarsalternativen ändrats från bara Ja respektive Nej till en nyansering av Ja-
alternativet, med ett tredje alternativ. Den reviderade enkäten återfinns som 
bilaga till denna rapport, se Bilaga 1.

8.2	 Värderingsmetodik
Liksom i hållbarhetsindex har det i detta projekt tagits fram en värderings-
metodik som baseras på en färgkodning av svaren under respektive fråga. 
Färgerna följer principen i hållbarhetsindex, där grön färg betyder bra sta-
tus, gult motsvarar bör förbättras och rött innebär måste åtgärdas. För varje 
delmål i den regionala vattenförsörjningsplanen finns därför för varje kom-
mun ett resultat från indikatorfrågorna som visuellt kan sammanvägas och 
tolkas som ett slags kvitto på hur långt man har kommit med arbete inom 
detta delmål. Det finns också möjlighet att se de deltagande kommunernas 
samlade status både för delmålet och för de ingående individuella frågorna.

Eftersom frågorna har en variation i tyngd under respektive delmål kan 
den visuella uppfattningen bli något missledande och det har därför varit 
viktigt att en sammanvägning av resultatet görs för varje delmål med en 
metodik för värdering av de ingående svaren. På så sätt kan en mer rättvis 
tolkning göras av status för respektive delmål, både inom varje kommun 
och för regionen som helhet.

Värderingsmetodiken har byggts upp som ett antal logiska villkor för 
respektive delmål och i vissa fall s.k. kabinettsfrågor, som måste ha en viss 
nivå för att hela delmålet ska nå denna nivå, oavsett hur utfallet är på övriga 
frågor. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om en kommun har 
uppnått grön status på ett visst delmål kan det fortfarande finnas utrymme 
för förbättringspotential, dvs. även om det inte syns i den visuella redo-
visningen av värderingen så finns det nyanser i färgerna. Flera av frågorna 
under de olika delmålen kräver dessutom en kontinuitet i arbetet, vilket är 
av stor betydelse för att nivån ska upprätthållas eller kunna förbättras. För 
vissa delmål finns också frågor som inte är med i de logiska villkoren för 
målets sammanlagda status, men som ändå kan fungera som förbättrings-
potential. Det är därför viktigt att det vid varje utvärderingstillfälle görs en 
analys av de ingående svaren på de olika indikatorfrågorna.
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Resultatet av värderingen ger en uppfattning om hur väl respektive kom-
mun arbetar efter planen för de olika delmålen och om man i tillägg till 
detta även studerar de ingående indikatorerna får man en uppfattning om 
var förbättringspotentialen finns.

Påpekas bör att trots att värderingsmetodik och färgkodning följer prin-
ciperna i hållbarhetsindex så utgör inte resultatet av uppföljningsmodellen 
i detta projekt ett hållbarhetsindexresultat. Värderingen i uppföljnings-
modellen för Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan bygger på delvis 
andra indata och värderingarna blir annorlunda än i hållbarhetsindex.

8.3	 Test	av	uppföljningsmodellen	
8.3.1 Värdering och resultat för testenkäten
Svar på testenkäten inkom från tio av de tretton GR-kommunerna. Resul-
tatet från testenkäten för uppföljning av Göteborgsregionens vattenförsörj-
ningsplan visar att många av de enskilda indikatorerna når grön status, se 
Figur 8-1–Figur 8-9. Det sammanvägda resultatet för varje delmål når däre-
mot inte grön status i lika hög grad, vilket beror på värderingen av indika-
torerna för de olika delmålen. Nedan görs en genomgång av värdering och 
resultat för respektive delmål. En fullständig sammanställning av resultaten 
från samtliga frågor i testenkäten redovisas i Bilaga 2.

Delmål 1. Tillgång till råvatten av god kvalitet 
För delmålet om tillgång till råvatten av god kvalitet har bedömningen 
gjorts att indikatorer som direkt berör kontroll av råvattenkvalitet är vik-
tigast, därför avgör dessa graden av måluppfyllnad. Fråga 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 
och 1.6 måste vara gröna för att hela delmålet ska bli grönt. Samma frågor 
måste vara minst gula för att delmålet ska bli gult, se resultat av värdering i 
Figur 8-1. De frågor (1.3, 1.7, 1.8 och 1.9) som inte kommer med i logiken 
ovan kommer med som anmärkning, dvs. utgör förbättringspotential. 

Figur 8-1  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 1 
Tillgång till råvatten av god kvalitet.

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.

Har det funnits en dialog under året mellan VA-huvudman och 
tillsynsmyndighet avseende skyddsområde och 
skyddsföreskrifter? 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1

1.2. Bedrivs aktiv tillsyn inom vattenskyddsområden? 2 3 1 1 3 1 3 1 2 3

1.3.
När gjordes riskanalys till grund för skyddsområde och 
skyddsföreskrifter? 1 3 1 2 3 1 3 1 3 2

1.4.
Finns det fastställt vattenskyddsområde för kommunens 
vattentäkter? (Mv2) 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1

1.5
Vattentillgången är tillfredställande både nu och på sikt, 20-30 år 
(Mv3) 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2

1.6. Följs råvattenkvaliteten upp? 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1

1.7.
Medverkar VA-huvudmannen i uppströmsarbete för bättre 
råvattenkvalitet? 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1

1.8.
Vattentjänster/ekosystemtjänster, finns det ett pågående arbete 
om vattenresursers värde? 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3

1.9.
Har arbetet om vattenresursers värde fått någon effekt på beslut 
om t.ex. exploatering eller införande av vattenskyddsåtgärder? 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3

Resultat 2 3 2 2 3 1 3 1 3 3
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Resultatet från testenkäten och värderingen visar att många indikatorer är 
gröna men endast två kommuner når grön status för delmålet. Det är främst 
det aktiva tillsynsarbetet som behöver öka (1.2), riskanalyser uppdateras 
(1.3) och vattenskyddsområden kompletteras (1.4). Inom delmålet är det 
också tydligt att arbete med vattenresursers värde ännu är i sin linda (1.8 
och 1.9).

Delmål 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution
Frågan om nödvattenplanering har bedömts som viktigast i värderingen av 
delmål två; utan sådan kan inte en kris hanteras. Övriga indikatorer har 
bedömts som likvärdigt viktiga. Generellt är värderingen gjord så att det 
krävs stor andel gröna indikatorer för att delmålet ska bli grönt, då alla 
indikatorer anses viktiga för en hållbar vattenförsörjning. För att delmålet 
ska bli grönt krävs att fråga 2.1 är grön samt ytterligare minst två gröna 
indikatorer. Alla frågor måste vara minst gula för att delmålet ska bli gult. 
Resultatet av värderingen visas i Figur 8-2. 

Figur 8-2  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 2 
Säkerhet och redundans i produktion och distribution

En hög andel av kommunerna får röd status för delmål två. Resultatet från 
testenkäten visar att de flesta kommunerna behöver göra insatser på alla 
områden (2.1–2.4) för att öka måluppfyllnaden. 

Delmål 3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem
I värderingen av indikatorerna för delmål tre har bedömningen gjorts att det 
är viktigt att en förnyelseplan också har tilldelats resurser för genomförande 
för att kunna bidra till en uthållig förnyelsetakt och en god status på dricks-
vattenanläggningen. Beräknat läckage har också bedömts som en mycket 
viktig indikator eftersom det är ett mått på dagens status på vattenlednings-
nätet. Fråga 3.1 och 3.2 måste därför vara gröna för att delmålet ska bli 
grönt. Fråga 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 måste vara minst gula för att delmålet ska 
bli gult. Dock, om 3.2 är grön så påverkar inte resultatet av fråga 3.3 delmå-
lets status, eftersom ett lågt beräknat läckage på vattenledningsnätet betyder 
att statusen är så god att en hög förnyelsetakt inte är nödvändig. Fråga 3.5 
som inte kommer med i logiken ovan kommer med som anmärkning, dvs. 
utgör förbättringspotential. Resultatet för de enskilda indikatorerna och av 
den sammanvägda värderingen visas i Figur 8-3.

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1. Finns det nödvattenplanering för hela kommunen? 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2

2.2.
Finns tillräcklig reservvattenvolym (med vissa mindre 
inskränkningar, men att samhället fungerar normalt)? 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2

2.3. Hur kan vattenförsörjningen upprätthållas vid strömavbrott? (Tl3) 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3
2.4. Finns kommunikationsplan att använda i krissituationer? (Tk3) 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2

Resultat 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
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Figur 8-3  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 3 
Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem

För delmålet om förnyelsetakt i de tekniska systemen har en stor andel kom-
muner röd status. Resultaten från indikatorfrågorna visar att de flesta kom-
munerna behöver göra en förnyelseplan. 

Delmål 4. Hälsomässigt säkert vatten
För värderingen av indikatorerna för delmålet om hälsomässigt säkert vat-
ten har bedömningen gjorts att det är särskilt viktigt att genomföra och 
hantera resultatet från en mikrobiologisk barriäranalys (MBA) (benämndes 
tidigare god desinfektion praxis, GDP). Fråga 4.1–4.3 hanteras helt i enlig-
het av värderingen av motsvarande frågor i hållbarhetsindex. Det innebär 
att för att bli grön måste en förenklad eller fullständig MBA (eller GDP) 
ha genomförts och visa att tillräcklig barriärverkan finns i förhållande till 
barriärhöjd, och att de eventuella otjänliga vattenprov som tagits har utretts 
och inte beror på brister i vattenkvalitet. Fråga 4.4 och 4.5 påverkar den 
sammanvägda bedömningen ett steg ner om någon av dem är röd, och två 
steg om båda är röda, dvs. man har inte gjort någon annan riskvärdering 
utöver MBA (eller GDP). Resultatet av testenkäten och värderingen för 
delmål fyra illustreras i Figur 8-4.

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.1.
Andel rutinprov (vid egenkontroll) på nät och vid verk som är 
otjänliga. (Th1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2.
Andel otjänliga prov som är utredda och berodde på analysfel eller 
fastighetsfel. (Th2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.3.
Förenklad eller fullständig GDP utförd för samtliga vattenverk (max 
5 år gammal om inga förändringarskett). (Th3) 1 1 2 3 2 3 2 1 3 1

4.4. Arbetar kommunen enligt metoderna i WSP? 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2

4.5.
Har en HACCP genomförts för hela kedjan från råvatten till 
konsument? 1 3 1 3 1 1 3 1 3 2

Resultat 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1. Finns det en förnyelseplan? 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1

3.2.
Vattenledningsnätets status mätt som beräknat läckage (m3/km, 
dygn). (Rs4) 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3

3.3. Förnyelsetakt ledningsnät vatten 5-årsmedel. (Rs5) 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2

3.4.

Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för vattenverk och 
pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar 
utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och 
driftstörningar/akuta reparationer. (Rs8) 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1

3.5.
Finns en ekonomisk 10-årsplan som visar hur identifierat 
investerings- och förnyelsebehov enligt 3.4 ska finansieras? (Rs2) 3 1 1 3 3 3 2 1 2 1

Resultat 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3

Figur 8-4  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 4 
Hälsomässigt säkert vatten

Samtliga kommunerna når grön status för två av indikatorerna, Andel 
rutinprov som är otjänliga vid egenkontroll på nät och vid verk samt Andel 
otjänliga prov som är utredda och berodde på analysfel eller fastighetsfel. 
Om riskanalyser inte genomförts blir dock det sammanvägda resultatet för 
delmålet ändå rött för berörda kommuner.
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Delmål 5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende
Värderingen av de indikatorer för delmål fem som kommer från hållbar-
hetsindex (fråga 5.1–5.5) hanteras helt i enlighet med hållbarhetsindex vär-
deringsmetodik. Det innebär att för att nå grön status för 5.1 och 5.2 så 
ska driftsstörningar kommuniceras och det ska finnas en kommunikations-
plan för krissituationer som dessutom testas regelbundet. För grön status 
för 5.3–5.5 ska brukarundersökningar genomföras och resultaten användas. 
Om 5.3–5.5 är gröna och 5.1, 5.2, 5.6 och 5.7 är gröna eller gula blir den 
sammanvägda statusen för delmålet grönt. Varje enskild fråga av 5.1, 5.2, 
5.6 och 5.7 som har röd status sänker delmålets status en nivå. 5.3–5.5 
måste vara minst gula för att delmålet ska bli gult. Resultatet för de enskilda 
indikatorerna och av den sammanvägda värderingen för delmålet visas i 
Figur 8-5.

Många indikatorer för delmål fem når grön status i testenkäten. Skulle 
samverkan med grundskolan öka och/eller användandet av brukarunder-
sökningar öka kan resultatet förbättras.

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.1.
Kommuniceras driftsstörningar och annan viktig information till 
brukare på effektivt sätt? (Tk1) 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

5.2.
Finns det en kommunikationsplan att använda i krissituationer? 
(Tk3) 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2

5.3. Mäts nöjdhet hos brukare? (Tn1) 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3

5.4.
Används brukarundersökningar för att göra förbättringar i 
verksamheten? (Tn2) 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3

5.5. Nöjda brukare vatten. (Tn3) 2 2 1 2 2 1 2 2
ej 

svar
ej 

svar
5.6. Kommuniceras/marknadsförs VA-verksamheten mot brukarna? 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1
5.7. Samverkan ni med grundskolan om hur VA-försörjning fungerar? 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1

Resultat 2 1 1 3 3 2 2 1 - 3

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.1.
Specifik elenergianvändning för vattenproduktion och distribution 
[kWh/person, år]. (Me1) 1 1 1 1 1 1 2 1 2

ej 
svar

6.2. Energitapp i form av vattenförluster [%]. (Me2) 2 2 2 2 3 1 3 1 1
ej 

svar

6.3.
Har det under det senaste året samverkats med annan kommun 
om upphandling inom VA? 1 1 3 2 3 1 1 1 1 2

6.4.
Delas resurser avseende vattenförsörjning med en eller flera 
kommuner? 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3

Resultat 2 2 2 2 3 2 3 1 2 -

Figur 8-5  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 5 
Bibehålla brukarnas tillit och förtroende

Delmål 6. Resurseffektiva lösningar
För att hela delmål sex ska nå grön status måste frågorna 6.1 och 6.2 vara 
gröna, medan 6.3 och 6.4 får vara gula. Frågorna 6.1 och 6.2 måste vara 
minst gula för att hela delmålet ska nå gul status, medan 6.3 och 6.4 får vara 
röda. 6.3 och 6.4 sänker färgen max ett steg och bara om övriga frågor är 
gröna, se resultat av värderingen i Figur 8-6. Värderingen har gjorts utifrån 
att fråga 6.3 och 6.4 inte har bedömts lika viktiga som övriga frågor.

Figur 8-6  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 6 
Resurseffektiva lösningar
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För detta delmål har en hög andel kommuner gul status, och enbart en 
kommun når grön status. Noterbart är att endast två kommuner har grön 
status för indikatorn som avser delning av resurser, fråga 6.4.

Delmål 7. Vattenförsörjnintgsfrågan integrerad i samhällsplaneringen
Frågorna 7.3, 7.6 och 7.7 måste vara gröna för att delmål sju ska nå grön 
status. Fråga 7.4 kan tolkas olika avseende betydelsen av brister – därför 
räcker det med gul status för att delmålet ska nå grön status. Även för fråga 
7.5 räcker det med gul status för att delmålet ska bli grönt. Den samman-
lagda värderingen för delmålet i testenkäten visas i Figur 8-7. De frågor (7.1 
och 7.2) som inte kommer med i logiken ovan kommer med som anmärk-
ning, dvs. pekar ut förbättringspotential. Fråga 7.1 anses som mycket viktig, 
men underförstått inbegrips den i fråga 7.3. Därför räcker det att 7.1 är med 
som potential eftersom svar på fråga 7.3 förutsätter att det finns en plan.

Figur 8-7  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 7 
Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen

För delmål sju når inga kommuner grön status. Resultatet från värderingen 
av indikatorerna visar att de flesta kommunerna behöver göra insatser för att 
öka vattenfrågans betydelse i kommunens planeringsprocess. Några kom-
muner saknar helt en VA-plan framtagen med en förvaltningsövergripande 
process.

Delmål 8. Beredskap för att möta klimatförändringar 
I värderingen av delmål åtta, beredskap för att möta klimatförändringar, 
måste fråga 8.1 vara minst gul och 8.2 måste vara grön för att delmålet som 
helhet ska nå grön status. För att delmålet ska nå gul status måste antingen 
båda frågorna vara gula, alternativt att 8.2 är grön och 8.1 röd. Värderingen 
har gjorts utifrån att fråga 8.2 anses som något viktigare än 8.1, och den 
totala värderingen visas i Figur 8-8.

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.1.
Har det gjorts en riskanalys avseende klimateffekter i hela kedjan 
från råvatten till brukare? 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2

8.2.
Finns det en handlingsplan/åtgärdsplan för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen med avseende på klimateffekter? 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3

Resultat 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1.
Finns en VA-plan framtagen med förvaltningsövergripande 
process? (Tp1) 2 2 1 2 3 1 3 1 3 2

7.2.
Innehåller planen en beskrivning av dricksvattenförsörjning och 
avloppshantering inklusive påverkan på vattenstatus? (Tp2) 2 2 1 1 3 1 3 1 3 2

7.3. Ses VA-planen över regelbundet? (Tp5) 2 2 1 1 3 2 3 2 3 1

7.4.
Finns det rutiner för hur vattenförsörjning kommer in i 
planprocessen? 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3

7.5. Finns det en förvaltningsövergripande grupp för vattenfrågor? 2 2 1 2 3 1 3 1 1 3

7.6.
Finns vattenförsörjning med i ÖP (t ex utpekad på 
markanvändningskartan)? 2 2 2 2 3 1 3 1 2

ej 
svar

7.7.
Finns det en regional vattenförsörjningsplan som används i den 
kommunala planeringen? 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2

Resultat 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3

Figur 8-8  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 8 
Beredskap för att möta klimatförändringar
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En mycket hög andel kommuner har röd status för delmålet. Resultatet 
från värderingen av indikatorerna visar att alla kommunerna behöver göra 
insatser i olika grad för att planera för ett förändrat klimat. 

Delmål 9. Tillgång till rätt kompetens
Alla indikatorer för delmål nio har samma vikt i värderingen. Gränserna i 
metodiken är lagda så att man kan ha en nivå lägre status på en fråga för att 
ändå behålla den högre statusen för hela delmålen, men inte två steg lägre 
status på en fråga eller ett steg lägre status på två frågor, då sänks statusen 
för hela delmålet. Resultaten från testenkäten och värderingen illustreras i 
Figur 8-9.

Figur 8-9  Resultat från testenkät och värdering av indikatorer för delmål 9 
Tillgång till rätt kompetens

Resultatet för delmålet visar att alla kommunerna bör göra insatser inom 
ett eller flera områden. Dock är det stor spridning i kommunernas svar, och 
endast tre kommuner har röd status för delmålet som helhet.

8.3.2 Sammanställning av resultat från testenkäten 
I Figur 8-10 summeras resultaten för var och en av de deltagande kom-
munerna och i Figur 8-11 illustreras resultaten för regionen som helhet för 
varje delmål. Några enskilda svar saknas och då kan inte alltid ett resultat 
aggregeras. De sammanvägda resultaten för varje delmål visar att för hälften 
av kommunerna är resultaten för mer än hälften av delmålen röda. Enbart 
i sex av nio delmål har några kommuner nått grön status över huvud taget. 
Den visuella skillnaden mellan redovisningen av samtliga indikatorer och 
de sammanvägda resultaten för varje delmål beror på värderingen av varje 
enskild indikator för respektive delmål. 

I ett regionalt perspektiv är de delmål som har störst andel röd status: 
• Delmål 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution
• Delmål 3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem
• Delmål 8. Beredskap för att möta klimatförändringar

De delmål som är minst röda är: 
• Delmål 5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende
• Delmål 6. Resurseffektiva lösningar
• Delmål 9. Tillgång till rätt kompetens

 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.1. Finns kompetensförsörjningsplan? 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2
9.2. Samverkar VA-verksamheten med universitet eller högskola? 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3
9.3. Medverkar VA i YH-utbildningar? 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2
9.4. Bedrivs FoU i organisationen? 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2
9.5. Finns plan för kompetensutveckling? (Rk18) 1 1 1 3 2 3 1 1 3 2

Resultat 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2
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Figur 8-10  Sammanvägt resultat från uppföljningsenkäten för varje delmål 
för respektive kommun. Vita rutor beror på ej fullständiga svar.

 

Delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Tillgång till råvatten av god kvalitet 2 3 2 2 3 1 3 1 3 3
2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributions-system 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
4. Hälsomässigt säkert vatten 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1
5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende 2 1 1 3 3 2 2 1 - 3
6. Resurseffektiva lösningar 2 2 2 2 3 2 3 1 2 -
7.Vatten-försörjningsfrågan integrerad i samhälls-planeringen 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
8. Beredskap att möta klimatförändringar 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3
9.Tillgång till rätt kompetens 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2

Kommun

 
Figur 8-11  Sammanvägt resultat från uppföljningsenkäten för varje delmål 

för regionen som helhet.

8.3.3 Resultat för en enskild kommun
Ett exempel på hur resultatet kan se ut för en enskild kommun redovisas i 
Figur 8-12. Figuren ger också en uppfattning om hur stor andel indikato-
rer som behöver ha grön status för att få ett bra totalresultat för respektive 
delmål.
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Figur 8-12  Exempel på hur ett resultat kan se ut för en enskild kommun. Varje stående stapel  
anger hur stor andel av de underliggande svaren på varje fråga som är grön,  
gul respektive röd. Den liggande stapeln visar resultatet sammanvägt enligt  
värderingsmetodiken.

8.4	 Jämförande	resultat	för	regional	 
tillämpning	av	hållbarhetsindex

Ett av syften med SVU-projektet Användning av hållbarhetsindex för effektiv 
samverkan mellan kommuner (Sörelius & Svensson 2016) var att använda 
resultaten från VASS och från Svenskt Vattens hållbarhetsindex 2014, för 
att beskriva starka och svaga sidor i en kommuns VA-verksamhet och med 
detta som utgångspunkt inleda samverkan mellan ett antal kommuner för 
att stärka de svaga sidorna. I projektet (nedan kallat Värmlandsprojektet) 
deltog ett nätverk av fem kommuner (Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Eda 
och Årjäng) för att utvärdera om metoden fungerar och ger ett positivt 
resultat sett utifrån de deltagande kommunerna.

Projektet visar att kommunernas arbete med hållbarhetsindex och sam-
verkansprojektet har medfört en rad positiva förändringar för Värmlands-
kommunerna under 2015, och att det även i fortsättningen förutses driva 
förbättringsarbetet i kommunerna framåt. Samverkan och förbättringsar-
bete har framför allt skett inom följande områden: 
• Genomförande av mikrobiologisk barriäranalys
• Nödvattenplanering och planering för tillräckliga nödvattenvolymer
• VA-planering
• Gemensam slamhantering och ett samlat uppströmsarbete
• Framtagande av en regional vattenplan
• Kompetensutveckling och informationsspridning

Värmlandprojektet skiljer sig i fråga om upplägg från Göteborgsregionens 
projekt genom att detta handlade om att finna generella samverkansmöj-
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ligheter mellan regionens kommuner via arbetet med hållbarhetsindex. I 
Göteborgsregionen finns redan samverkansområdet etablerat i form av den 
regionala vattenförsörjningsplanen och hållbarhetsindex används istället för 
att följa upp genomförande av planen.

Intressant att notera från resultatet av Värmlandsprojektet är att flera 
sakområden som finns i form av samverkan mellan kommuner inom Göte-
borgsregionen identifierades som potentiella samverkansområden i Värm-
landsstudien: gemensam nödvattenplanering, kommunikationssatsningar 
samt behov av en regional vattenplan. 

En slutsats av jämförelsen mellan studierna är att de samverkande kom-
munerna i båda projekten finner väldigt lika behov av mellankommunal 
samverkan inom vattenförsörjning, såsom att säkerställa mikrobiologiska 
barriärer och ordna tillräcklig kapacitet för nödvattenplanering. En annan 
slutsats är att kommunernas uppföljningsarbete med hållbarhetsindex kan 
leda till gemensamma samverkansområden som tex att utveckla en regional 
vattenförsörjningsplan. Om en gemensam plan redan finns kan hållbarhets-
index också användas för att följa upp genomförandet av planen.
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9 Diskussion

9.1	 Uppföljningsmodellens	funktion	och	resultat
Modellen för hållbarhetsindex bygger på tre grundpelare för vilka det finns 
ett antal underliggande parametrar, totalt 14 i antal. Under varje parameter 
ligger ett antal frågor. Frågorna besvaras av respektive kommun och svaren 
kan därefter för varje parameter aggregeras till en sammanfattande värdering 
i grönt, gult eller rött.

Den inom detta projekt utvecklade uppföljningsmodellen bygger i hög 
grad på samma principer som hållbarhetsindex, med ett antal indikatorer 
vilka mäts med frågor som ska besvaras. Frågesvaren värderas därefter och 
sammanvägs till ett resultat för vart och ett av de nio delmålen i Göteborgs-
regionens vattenförsörjningsplan. Uppdelning i delmål kan ungefärligen 
sägas motsvara uppdelning i parametrar i hållbarhetsindex. Resultatet från 
uppföljningsmodellen kan dock inte tolkas som ett hållbarhetsindexresul-
tat, då det bygger på delvis andra indata och annorlunda värdering än håll-
barhetsindex. Projektet syftar inte heller till att modifiera hållbarhetsindex, 
och utgör ingen officiellt sanktionerad tillämpning.

Hållbarhetsindex frågor visade sig vara en bra grund för uppföljning av 
Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan och totalt är 22 av de 48 frå-
gorna hämtade ur hållbarhetsindex. Vid arbete inom de workshops som hål-
lits med de deltagande kommunerna och i arbetsgruppen för detta projekt 
har det dock varit tydligt att frågorna behövde kompletteras för att ge en 
god möjlighet att följa upp delmålen i planen.

Resultatet av värderingen i uppföljningsmodellen visar hur långt kom-
munerna kommit i arbetet med delmålen i den regionala vattenförsörjnings-
planen. Som värderingsmetodiken är uppbyggd är ribban satt relativt högt 
för att nå grön status, vilket har ansetts viktigt för att spegla en kontinuerlig 
strävan mot långsiktig hållbarhet i vattenförsörjningen. Detta betyder att 
för vissa delmål har de flesta av de deltagande kommunerna en hel del arbete 
framför sig för att nå grön status.

De delmål som är minst röda, dvs. där kommunerna har nått längst, är:
• Delmål 5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende
• Delmål 6. Resurseffektiva lösningar
• Delmål 9. Tillgång till rätt kompetens

När det gäller övriga delmål kan resultatet vid första anblicken ge intryck 
av att kommunerna har mycket långt kvar till ett tillfredställande resultat. 
Emellertid måste man se resultatet på samma sätt som hållbarhetsindex 
bedöms. Det innebär att resultatet visar hur långt kommunerna kommit 
med delmålen som är uttryckta utifrån visionen En trygg och långsiktigt 
hållbar vattenförsörjning och inte hur den dagliga vattenleveransen ser ut 
idag. Exempelvis, för delmål fyra är alla kommuner gröna avseende andel 
otjänliga vattenprov och hur dessa hanteras (frågorna 4.1–4.2) vilket speglar 
dagens situation, men en riskvärdering för att säkerställa dricksvattenkvali-
teten på längre sikt har inte alltid genomförts (många kommuner är röda/
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gula på frågorna 4.3–4.5). Den långsiktiga riskvärderingen har i värderings-
metodiken ansetts särskilt viktigt och slår därför igenom tydligt på det sam-
manvägda resultatet.

Om svaren för varje fråga analyseras i detalj ser man att det normalt inte 
är den dagliga driften som brister utan de största utmaningarna för flera av 
delmålen är i många fall behov av bättre planering och beredskap. Bättre 
planering och beredskap kräver ofta inga stora investeringar, utan snarare 
personella resurser, tid och kunskap. Undantaget är fråga 3.2 om vattenled-
ningsnätets status (läckage) som kan kräva stora investeringar och/eller stora 
punktinsatser. 

Totalt sett visar resultatet av tillämpningen av värderingsmetodiken att 
det för de flesta av kommunerna är många av delmålen där det aggregerade 
resultatet är rött eller gult. Bedömningen är dock att även om vissa detaljer i 
värderingarna eventuellt kan förbättras ger detta resultat en rättvisande bild 
av de utmaningar som finns.

Det är också viktigt att notera att med en värdering i en färgskala i tre 
steg ges ingen möjlighet att, utan en detaljstudie av ingående indikatorer, 
bedöma hur nära respektive kommun är nästa steg. Insatser för att nå en 
högre nivå kan variera från enkla åtgärder till relativt omfattande arbete 
som tar mycket tid och stora resurser att genomföra. Se vidare avsnitt 9.2 
för en diskussion kring detta. Viktigt är också att resultat från flera år finns 
tillgängliga för att kunna visa på i vilken riktning och hastighet man rör sig 
i färgskalan.

Möjliga felkällor i den framtagna uppföljningsmodellen och värderings-
metodiken är särskilt hur indikatorfrågorna är formulerade och hur den 
som fyller i tolkar svarsalternativen. Det finns därför goda skäl att denna del 
ses över regelbundet, helst i samverkan med medlemskommunerna, t.ex. 
genom workshops. 

9.2	 Uppföljning	av	en	regional	vattenförsörjnings-
plan	och	koppling	till	handlingsplan

Uppföljning och utvärdering av en plan, i detta fall en regional vattenför-
sörjningsplan, kan tyckas vara en självklarhet. Planer inom många områ-
den i samhället följs dock i många fall inte upp utan ersätts istället av nya 
planer. Kanske beror detta på att tydliga uppföljningsbara mål saknas eller 
att modeller för uppföljning av målen inte finns framtagna. I arbetet med 
Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan har formulering av tydliga mål 
och delmål varit mycket viktigt och den nu framtagna uppföljningsmodel-
len var därför ett naturligt steg.

Huvudsyftet med uppföljningsmodellen är inte att ranka regionens kom-
muner i hur väl de uppfyller mål och delmål, utan uppföljningen ska fung-
era som ett verktyg för att identifiera de åtgärder som ger ett tillfredställande 
och varaktigt resultat med avseende på visionen En trygg och långsiktigt håll-
bar vattenförsörjning. Vidare är det angeläget att uppföljningsmodellen även 
ger en möjlighet att identifiera och prioritera arbetsområden, där regional 
eller mellankommunal samverkan är särskilt fördelaktig. 
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Resultaten av uppföljningen och värderingen av enkätsvaren visar var 
kommunerna befinner sig i det pågående arbete mot målen. De delmål som 
är de största utmaningarna enligt utvärderingen är:
• Delmål 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution. 
• Delmål 3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem
• Delmål 8. Beredskap för att möta klimatförändringar

Detta stämmer överens med den allmänna uppfattningen i kommunerna 
om var den största förbättringspotentialen finns, men inte självklart vilka 
områden/delmål som man i kommunerna anser vara de viktigaste. Den pri-
oriteringsövning som genomfördes i form av en workshop med Göteborgs-
regionens medlemskommuner under 2014 visade att följande tre områden 
ansågs ha högst prioritet:
• Delmål 1. Tillgång till råvatten av god kvalitet
• Delmål 4. Hälsomässigt säkert vatten
• Delmål 7. Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen

Resultatet från workshopen står i kontrast till vad uppföljningsmodellen 
har visat vara de största utmaningarna, men är också en spegling av tidi-
gare prioriteringar och var de största insatserna gjorts. En intressant del av 
resultatet är att det delmål som i uppföljningsmodellen faller ut som mest 
eftersatt, Beredskap att möta klimatförändringar, inte prioriterades särskilt 
högt i den aktuella workshopen. Möjligen kan man tolka detta som att man 
bedömer att vissa aspekter av detta delmål hanteras inom andra delmål, 
t.ex. Tillgång till råvatten av god kvalitet. Uppföljningsmodellen visar dock 
tydligt på behovet att följa upp och diskutera klimateffekter på vattenför-
sörjningen för att nå en samsyn kring behov av åtgärder. Det skulle också 
vara intressant att göra om prioriteringsövningen efter att resultaten från 
uppföljningsmodellen har återkopplats till kommunerna, vilket kan tänkas 
påverka vilka delmål som bedöms som viktigast att arbeta med.

Värderingsmetodiken utgör ett sätt att under respektive delmål identi-
fiera de viktigaste samarbetsfrågorna, där röda resultat indikerar delmål som 
bör prioriteras. Det finns dock vissa arbetsområden med röda resultat som 
kanske inte lämpar sig lika väl för samarbete som andra, utan är mer direkt 
kopplade till kommunens egna förändringsprocesser. 

Framtagandet av en handlingsplan för det regionala VA-samarbetet i 
Göteborgsregionen kommer delvis att baseras på resultatet av uppfölj-
ningen, men prioriteringar av åtgärder görs även utifrån kommunala behov, 
ekonomiska förutsättningar, politiska prioriteringar samt akuta situationer. 
Klimatanpassningsfrågan är ett exempel där åtgärder tydligt bör prioriteras 
utifrån ett regionalt perspektiv, då denna fråga speciellt är av en övergri-
pande art och där regional samverkan är mycket viktigt för att nå framgång 
i det fortsatta arbetet.

9.3	 Tillämpning	på	andra	regionala	 
vattenförsörjningsplaner

Ett av syftena med detta projekt var att undersöka hur en uppföljnings-
modell skulle kunna tillämpas på andra regionala vattenförsörjningsplaner. 
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Under arbetets gång har det dock blivit tydligt att det är viktigt att en plan 
har väl definierade mål/delmål för att en uppföljning ska bli meningsfull. 
En betydande del av de regionala vattenförsörjningsplaner som tagits fram 
i Sverige under de senaste åren saknar detta. Många av dessa planer skulle 
dock kunna vidareutvecklas i denna riktning, företrädesvis i samarbete med 
VA-organisationerna inom respektive region.

Komponenter i den framtagna modellen och de ingående indikatorerna 
skulle även kunna användas som underlag inför framtagandet av en regional 
vattenförsörjningsplan där denna saknas eller för aktualisering av befint-
liga planer. De ingående indikatorerna är inte unika för Göteborgsregionen 
utan bedöms kunna fungera väl även för andra geografiska avgränsningar. 
Närmare hälften av indikatorerna ingår dessutom redan som frågor under 
olika parametrar i hållbarhetsindex och besvaras därför ändå av kommu-
nerna inom detta arbete.

En möjlighet är också att använda indikatorer och värderingsmetodik 
framtagna inom detta projekt som underlag för annan regional eller mel-
lankommunal samverkan, även i områden där det inte avses tas fram någon 
regional vattenförsörjningsplan. Metodiken kan exempelvis vara användbar 
i regioner som hänger samman hydrologiskt, t.ex. inom samma avrinnings-
område, där samverkan är särskilt viktig.

9.4	 Fortsatt	arbete	med	uppföljningsmodell	 
för	regionala	vattenförsörjningsplaner

Uppföljningsmodellen skall implementeras i den löpande arbetsprocessen 
med genomförandet av Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. Ett 
första steg är återkoppling till kommunerna för gemensam bearbetning av 
resultaten. Uppföljning av mål och delmål skall fortsättningsvis genomföras 
årligen, för att ge underlag för tvååriga handlingsplaner med åtgärder och 
prioriteringar. En aktualitetsförklaring av den regionala vattenförsörjnings-
planen planeras att genomföras vart fjärde år. 

Inom ramen för det regionala VA-samarbetet i Göteborgsregionen bör 
även uppföljningsmodellen och metodiken för värdering av svar genomgå 
en översyn för eventuell revidering och vidareutveckling. Logiken i den vär-
deringsmetodik som tagits fram inom detta projekt har fungerat väl, men 
innebär också att alla frågor inte direkt vägs in i värderingen för respektive 
delmål, utan får ses som möjligheter till förbättring inom det värderingssteg 
man har hamnat i för respektive delmål. Det finns därför skäl att arbeta 
vidare med att utveckla metodiken. Det är också viktigt att komma ihåg att 
förutsättningarna för indikatorer och de frågor som ligger bakom dessa kan 
förändras över tid.

En annan aspekt som också är viktig för de berörda kommunerna att 
förhålla sig till är behovet av ett ständigt arbete även för att bibehålla den 
nivå man har uppnått för de respektive delmålen. Många av de ingående 
indikatorerna bygger på att aktuella planer, riskanalyser, mm aktualiseras 
med jämna intervall.

I fortsatt arbete kan det även vara aktuellt att se över möjligheterna att 
bättre belysa var och med vilken riktning kommunen befinner sig inom res-
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pektive färg och utveckla en bedömning av i vilken riktning arbetet i enlig-
het med den regionala vattenförsörjningsplanen går. Här kan idéer hämtas 
från uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen där pilar anger rikt-
ningen. Pil upp innebär t.ex. att utvecklingen är positiv, d.v.s. genomförda 
insatser leder mot uppställda mål. Pil åt sidan innebär att ingen tydlig rikt-
ning kan ses och pil nedåt att utvecklingen är negativ, dvs. att genomförda 
insatser eller brist på insatser inte leder mot uppställda mål.

Vidare finns det i fortsatt arbete möjlighet att utveckla bedömningen 
av regionens samlade måluppfyllelse för respektive delmål. I den aktuella 
versionen av uppföljningsmodellen för regionala vattenförsörjningsplaner 
bedöms kommun för kommun som när det har sammanställts ger ett resul-
tat av måluppfyllelse för hur många kommuner som får rött, gult respek-
tive grönt för varje delmål. Här finns möjlighet att utveckla metodiken och 
lägga in villkor för bedömning för om den sammantagna regionens resultat 
ska bli rött, gult eller grönt.
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10 Slutsatser

En uppföljningsmodell för regionala vattenförsörjningsplaner har tagits 
fram där deltagande kommuner får ett mått på planefterlevnad vilket ger 
underlag till att utvärdera i vilken grad genomförda åtgärder leder mot 
målen och en hållbar vattenförsörjning.

Den framtagna uppföljningsmodellen har tagit utgångspunkt i hållbar-
hetsindex, där 22 av 48 frågor har hämtats, samt Vattenförsörjningsplan för 
Göteborgsregionen och dess nio delmål. Även metodiken för värdering av 
uppföljningen av planens delmål bygger på samma principer som hållbar-
hetsindex. Uppföljningsmodellens resultat utgör dock inget hållbarhetsin-
dexresultat då det bygger på delvis andra indata och annorlunda värdering.

En provomgång där tio av Göteborgsregionens kommuner deltog visade 
att uppföljningsmodellen och den ingående värderingsmetodiken fungerar 
som mätverktyg för regiongemensamma och mellankommunala frågor. 
Hållbarhetsindex principer fungerar som utgångspunkt men kräver anpass-
ning och komplettering så att frågorna speglar syftet med de delmål som 
definierats i vattenförsörjningsplanen.

Resultaten av provomgången visar var kommunerna befinner sig i det 
pågående arbetet mot målen. De delmål som är de största utmaningarna 
enligt utvärderingen är:
• Delmål 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution
• Delmål 3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem 
• Delmål 8. Beredskap för att möta klimatförändringar

De delmål där kommunerna har kommit längst i arbetet idag är: 
• Delmål 5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende
• Delmål 6. Resurseffektiva lösningar 
• Delmål 9. Tillgång till rätt kompetens

Resultatet av provomgången visar vidare att det finns ett antal åtgärder som 
kommunerna med relativt små insatser i samverkan kan genomföra och 
därmed nå framgång inom berört delmål. Indikatorer inom dessa delmål 
handlar i de flesta fall om att ha genomfört planer och utredningar inom 
olika områden. Planerna kan dock innehålla behov av åtgärder som innebär 
stora investeringar, som till exempel att förnyelsetakten på ledningsnätet 
eller anläggningar behöver öka.

I samband med att uppföljningsenkäten genomförs årligen och utvärde-
ras kan det vara av stort värde att deltagande kommuner ges möjlighet att 
medverka i en workshop. Här kan indikatorer och svarsalternativ diskuteras 
så att en likartad tolkning kan upprätthållas. Detta förfarande medverkar till 
att felkällorna kan minska. Genomförande av workshops är även värdefullt 
i andra skeden av ett uppföljningsarbete. Till exempel i samband med att 
handlingsplaner med åtgärder ska tas fram, kan en workshop bidra till en 
positiv utveckling. 

En årlig uppföljning av en regional vattenförsörjningsplan, i samverkan 
mellan berörda kommuner, leder till att planen kontinuerligt hålls levande 
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och utvecklas. Handlingsplaner som ett led i att genomföra planen ligger till 
grund för åtgärder som leder mot en hållbar vattenförsörjning, i Göteborgs-
regionens fall visionen En trygg och hållbar vattenförsörjning.

Ett av syftena med detta projekt var att undersöka hur en uppföljnings-
modell skulle kunna tillämpas på andra regionala vattenförsörjningsplaner. 
Projektet har tydligt visat att det är viktigt att en plan har väl definierade 
mål/delmål för att en uppföljning ska bli meningsfull. Detta saknas i de 
flesta regionala vattenförsörjningsplaner. En slutsats från arbetet i detta pro-
jekt är dock att de indikatorer och den värderingsmodell som tagits fram 
kan användas vid revidering av befintliga regionala vattenförsörjningspla-
ner, eller som underlag inför framtagande av nya planer. 
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B i l a g a  2   

Resultat från Uppföljningsenkät för Vattenförsörjningsplan för 
Göteborgsregionen, oktober 2015 
 

 

Delmål Fråga Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.

Har det funnits en dialog under året mellan VA-huvudman och 
tillsynsmyndighet avseende skyddsområde och 
skyddsföreskrifter? 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1

1.2. Bedrivs aktiv tillsyn inom vattenskyddsområden? 2 3 1 1 3 1 3 1 2 3

1.3.
När gjordes riskanalys till grund för skyddsområde och 
skyddsföreskrifter? 1 3 1 2 3 1 3 1 3 2

1.4.
Finns det fastställt vattenskyddsområde för kommunens 
vattentäkter? (Mv2) 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1

1.5
Vattentillgången är tillfredställande både nu och på sikt, 20-30 år 
(Mv3) 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2

1.6. Följs råvattenkvaliteten upp? 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1

1.7.
Medverkar VA-huvudmannen i uppströmsarbete för bättre 
råvattenkvalitet? 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1

1.8.
Vattentjänster/ekosystemtjänster, finns det ett pågående arbete 
om vattenresursers värde? 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3

1.9.
Har arbetet om vattenresursers värde fått någon effekt på beslut 
om t.ex. exploatering eller införande av vattenskyddsåtgärder? 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3

2.1. Finns det nödvattenplanering för hela kommunen? 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2

2.2.
Finns tillräcklig reservvattenvolym (med vissa mindre 
inskränkningar, men att samhället fungerar normalt)? 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2

2.3. Hur kan vattenförsörjningen upprätthållas vid strömavbrott? (Tl3) 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3
2.4. Finns kommunikationsplan att använda i krissituationer? (Tk3) 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2
3.1. Finns det en förnyelseplan? 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1

3.2.
Vattenledningsnätets status mätt som beräknat läckage (m3/km, 
dygn). (Rs4) 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3

3.3. Förnyelsetakt ledningsnät vatten 5-årsmedel. (Rs5) 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2

3.4.

Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för vattenverk och 
pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar 
utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och 
driftstörningar/akuta reparationer. (Rs8) 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1

3.5.
Finns en ekonomisk 10-årsplan som visar hur identifierat 
investerings- och förnyelsebehov enligt 3.4 ska finansieras? (Rs2) 3 1 1 3 3 3 2 1 2 1

4.1.
Andel rutinprov (vid egenkontroll) på nät och vid verk som är 
otjänliga. (Th1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2.
Andel otjänliga prov som är utredda och berodde på analysfel eller 
fastighetsfel. (Th2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.3.
Förenklad eller fullständig GDP utförd för samtliga vattenverk (max 
5 år gammal om inga förändringarskett). (Th3) 1 1 2 3 2 3 2 1 3 1

4.4. Arbetar kommunen enligt metoderna i WSP? 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2

4.5.
Har en HACCP genomförts för hela kedjan från råvatten till 
konsument? 1 3 1 3 1 1 3 1 3 2

5.1.
Kommuniceras driftsstörningar och annan viktig information till 
brukare på effektivt sätt? (Tk1) 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

5.2.
Finns det en kommunikationsplan att använda i krissituationer? 
(Tk3) 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2

5.3. Mäts nöjdhet hos brukare? (Tn1) 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3

5.4.
Används brukarundersökningar för att göra förbättringar i 
verksamheten? (Tn2) 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3

5.5. Nöjda brukare vatten. (Tn3) 2 2 1 2 2 1 2 2
ej 

svar
ej 

svar

5.6. Kommuniceras/marknadsförs VA-verksamheten mot brukarna? 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1
5.7. Samverkan ni med grundskolan om hur VA-försörjning fungerar? 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1

6.1.
Specifik elenergianvändning för vattenproduktion och distribution 
[kWh/person, år]. (Me1) 1 1 1 1 1 1 2 1 2

ej 
svar

6.2. Energitapp i form av vattenförluster [%]. (Me2) 2 2 2 2 3 1 3 1 1
ej 

svar

6.3.
Har det under det senaste året samverkats med annan kommun 
om upphandling inom VA? 1 1 3 2 3 1 1 1 1 2

6.4.
Delas resurser avseende vattenförsörjning med en eller flera 
kommuner? 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3

7.1.
Finns en VA-plan framtagen med förvaltningsövergripande 
process? (Tp1) 2 2 1 2 3 1 3 1 3 2

7.2.
Innehåller planen en beskrivning av dricksvattenförsörjning och 
avloppshantering inklusive påverkan på vattenstatus? (Tp2) 2 2 1 1 3 1 3 1 3 2

7.3. Ses VA-planen över regelbundet? (Tp5) 2 2 1 1 3 2 3 2 3 1

7.4.
Finns det rutiner för hur vattenförsörjning kommer in i 
planprocessen? 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3

7.5. Finns det en förvaltningsövergripande grupp för vattenfrågor? 2 2 1 2 3 1 3 1 1 3

7.6.
Finns vattenförsörjning med i ÖP (t ex utpekad på 
markanvändningskartan)? 2 2 2 2 3 1 3 1 2

ej 
svar

7.7.
Finns det en regional vattenförsörjningsplan som används i den 
kommunala planeringen? 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2

8.1.
Har det gjorts en riskanalys avseende klimateffekter i hela kedjan 
från råvatten till brukare? 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2

8.2.
Finns det en handlingsplan/åtgärdsplan för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen med avseende på klimateffekter? 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3

9.1. Finns kompetensförsörjningsplan? 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2
9.2. Samverkar VA-verksamheten med universitet eller högskola? 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3
9.3. Medverkar VA i YH-utbildningar? 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2
9.4. Bedrivs FoU i organisationen? 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2
9.5. Finns plan för kompetensutveckling? (Rk18) 1 1 1 3 2 3 1 1 3 2

3. Uthållig 
förnyelsetakt i 

produktions- och 
distributions-

system

4. Hälsomässigt 
säkert vatten

1. Tillgång till 
råvatten av god 

kvalitet

2. Säkerhet och 
redundans i 

produktion och 
distribution

9.Tillgång till rätt 
kompetens

8. Beredskap att 
möta 

klimatförändringar

7.Vatten-
försörjningsfrågan 

integrerad i 
samhälls-

planeringen

6. Resurseffektiva 
lösningar

5. Bibehålla 
brukarnas tillit och 

förtroende
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