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2015-08, Att arbeta i samverkan – erfarenheter från partneringprojekt i Roslagen och Sundsvall, Elin
Smith, Högskolan Kristianstad och Anna Thomasson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
(20150604)
Syftet med den här studien är att följa upp och ta till vara på kunskapen kring att driva VA-projekt i
partneringform. Rapporten studerar användandet av partnering som som form i två stora
omvandlingsprojekt ett i Sundsvall och ett i Svinninge i Roslagen. Rapporten visar att partnering som
form för samverkan mellan privata och offentliga aktörer skapar bra förutsättningar för fokus på
problemlösning och gemensamt ansvar för projektet och en relation som vilar på förtroende parterna
emellan. Partnering är därför ett bra alternativ till traditionell upphandling för stora projekt vars
förutsättningar i förväg är svåra att beräkna. Formen visar sig även ha positiva effekter på
kunskapsutveckling inom organisationerna.
2013-21, Särredovisning inom VA-branschen, Mattias Haraldsson, Doktorand, Ekonomihögskolan i
Lund
Slutsatsen av studien är att införandet av § 50 i va-lagen har påverkat praxis för särredovisning. En
stor andel av huvudmännen upprättar en särredovisning. Implementeringen får betraktas som
bristfällig då avvikelserna från hur redovisningen borde upprättas är stor.
2013-19, Biogas från VA – prissättning och hantering av affärsrisker, Ola Nordahl, Ekonomihögskolan,
Lunds universitet
Rapportens syfte är att utreda hur försäljningen av biogas som produceras inom VA-verksamheter
hanteras. Några centrala slutsatser är att tre olika prissättningsmetoder används;
marknadsprissättning, alternativanvändningsprissättning och självkostnadsprissättning. Beroende på
vilken prissättningsmetod som används samt vilka affärsrisker VA-verksamheter tar på sig så varierar
den ekonomiska påverkan av biogasverksamhet på VA-verksamheterna.
013-13, Organisering för ökad uthållighet – En studie av olika organisationsformer inom den svenska
VA-sektorn, Anna Thomasson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Syftet med den här rapporten är att studera motiv bakom och effekter av användandet av olika
organisationsformer i svensk VA-sektor. I fokus för studien är samverkan och Multi-utility lösningar.
Slutsatserna från rapporten visar att motiven är likartade oavsett om samverkan eller Multi-utility väljs,
skillnaden ligger i effekterna av formerna. Samverkan tycks vara ett bättre sätt att möta de utmaningar
sektorn står inför.
C LU nr 202, Befolkningsförändringar: Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i
avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter? Jonas Fjertorp, Företagsekonomiska
institutionen vid Lunds universitet

