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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

FÖRDJUPAD VA-UTREDNING AVSEENDE FÖR- OCH NACKDELAR MED ETT 
SAMGÅENDE MED VA-SYD 

Ärendebeskrivning

Kopplat till Lomma kommuns övergripande målområde avseende kvalitet har kommunfullmäktige bl.a. 
beslutat om följande mål: 

 ”Lomma kommun” som varumärke och de tjänster som tillhandahålls ska kännetecknas av
högsta kvalitet.

 All verksamhet i kommunal regi ska bedrivas kostnadsmedvetet, effektivt och hållbart.

 Alternativa driftsformer ska alltid övervägas i alla verksamheter. Alla administrativa
funktioner ska regelbundet prövas.

Lomma står inför stora utmaningar med stora omvärldsförändringar och ökade krav inom VA-området. 
Detta ställer höga krav på vår VA-organisation. För att säkerställa att vi på bästa sätt möter dessa 
utmaningar genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med utvecklingsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen en förstudie med syfte att belysa för- och nackdelar, för Lomma 
kommun, med en fördjupad samverkan med VA SYD. Förstudien har på ett övergripande plan 
identifierat ett antal för- och nackdelar kring ett samgående med VA SYD.  

I förstudien konstateras att, inför ett eventuellt beslut om samgående med VA SYD, bör en fördjupad 
studie genomföras som redovisar följande: 

 Titta närmre på fördelningsnycklarna inom VA SYD för hur kostnader fördelas.

 Vilka ekonomiska konsekvenser som kan uppstå för kommunen i form av nedläggnings- och
uppstartskostnader.

 Vilka organisatoriska konsekvenser ett samgående med VA SYD innebär för Lomma kommun.

 Tydliggörande av vad en övergångsprocess innebär för Lomma kommun i form av kostnader
och personella resurser. Detta är särskilt viktigt eftersom daglig drift och strategisk planering
måste kunna upprätthållas på oförändrad nivå parallellt med att en övergångsprocess pågår
inom organisationen.

TEKNISKA NÄMNDEN 2018-06-04 

Vår referens: Katerina Katsanikou  Inför TNAU 180528 och TN 180618 
Direkttel: 040-641 1059

E-post: katerina.katsanikou@lomma.se

Diarienr: TN/2017:303.303
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Förstudien pekade också på att i det fall Lomma beslutar att låta VA-verksamheten stanna kvar i 
kommunen krävs ett internt utvecklingsarbete för att nå en långsiktigt hållbar och stabil VA-verksamhet 
i Lomma. Dessa är: 
 

 Tydliggörande av mål och uppdrag samt uppföljning och utvärdering av detta.  

 Fördjupad analys kring erforderlig ökad förnyelsetakt. Sådan analys bör omfatta behov av 
stegvis höjning av VA-taxa, behov av personalförstärkning för både strategisk såsom 
projektspecifik planering, övervägande om i vilken grad tillkommande investeringar ska utföras 
i egen regi eller på entreprenad och vilka personalförstärkningsbehov dessa alternativ innebär. 

 Komplettering av dokument för krissituationer/mer allvarliga incidenter, såsom plan för en 
händelse av att vattnet i det kommunala dricksvattennätet blir förorenat.  

 Kompletterande arbete för att säkerställa att arbetsmiljörutiner och riskanalyser utförs och 
dokumenteras inför oplanerade arbeten såsom att laga vattenläckor och dylikt, vilket också 
innefattar tillhörande organisation för de oplanerade arbetena.  

Förstudien presenterades för tekniska nämnden 2017-12-11 §47 samt kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-01-31 §11. 
 
Ärendet återupptogs i tekniska nämnden 2018-02-26 §13. Tekniska nämnden framförde och beslutade 
då bl.a. att: 
 
”en fördjupad samverkan med VA SYD skulle kunna skapa de bästa förutsättningarna för Lomma 
kommun att möta framtida utmaningar. Vidare framgår det inte av förstudien vilka ekonomiska 
konsekvenser det skulle bli av en sådan samverkan. För att utröna detta uppdrar tekniska nämnden till 
förvaltningen att i samarbete med VA SYD, presentera ett förslag på beslutsunderlag för ett samgående 
med VA SYD.” 
 
 

Fördjupad VA-utredning 
 
Efter ett uppstartsmöte mellan VA SYD och samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjades, i enlighet med 
tekniska nämndens beslut, ett fördjupat utredningsarbete. 
 
Den pågående utredningen medför en ökad oro och stress hos personalen och dessutom är VA-enheten 
för närvarande underdimensionerad och därför hårt pressat. Flera tjänster är för närvarande vakanta 
och det är svårt att rekrytera ny personal samtidigt som det pågår en utredning, även detta skapar en 
oro och stressituation hos personalen på VA-enheten. Konsekvenserna av ovanstående leder till att det 
i dagsläget är svårt att bedriva och planera en långsiktighet i VA-verksamheten.  
 
Med anledning av detta beslutades att arbetet skulle inledas omgående och att det var önskvärt med 
en skyndsam process inte minst ur ett verksamhetsperspektiv. 
 
 

Arbetssätt 
 
I den fördjupade VA-utredningen har metodansatsen varit att ha förstudien som bas och att 
komplettera underlaget utifrån de frågeställningar kring vad ett samgående med VA SYD innebär som 
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formulerades i förstudien. Förstudiens konsekvensbeskrivning pekade på att VA SYD har många styrkor 
men också att ett det finns frågor som kräver en mer fördjupad analys inför ett eventuellt samgående. 
Dessa frågor analyseras i den fördjupade VA-utredningen.  
 
För att demonstrera hur VA SYD fungerar i praktiken innehåller den fördjupade VA-utredningen en 
”skuggbudget 2019” där Lomma kommun ingår som en del av VA SYDs budget för 2019 (drift och 
investeringsbudget). Samtliga kommuner särredovisas i VA SYDs budget och det är därmed möjligt för 
de ingående kommunerna att ha inflytande på såväl den egna kommunens ekonomi som VA SYDs 
ekonomi totalt. Skillnaden mellan VA SYDs budget för 2019 och skuggbudgeten är således att Lomma 
fiktivt är en del av VA SYD i det senare fallet. En fördel med arbetssättet är att resultatet direkt kan 
utnyttjas i det fall Lomma blir en del av VA SYD under 2019.  
 
Arbetet med att ta fram en fördjupad VA-utredning (inkl. skuggbudget) har krävt ett aktivt och 
förtroendefullt samarbete mellan Lomma kommun och VA SYD. Avsikten har varit att utnyttja 
kompetensen och redan uppbyggda rutiner inom Lomma kommun och VA SYD för att få fram en 
fördjupad VA-utredning som uppfyller vad som krävs i enlighet med beslutet från tekniska nämnden i 
Lomma. Inför framtagandet av den fördjupade VA-utredningen har fördjupningsgrupper bestående av 
personal från Lomma kommun samt VA SYD bildats inom olika områden för att få ett så bra och 
grundligt beslutsunderlag som möjligt.  
 
 

Analyser 
 
I den fördjupade VA-utredningen redovisas en fördjupad analys av nedan frågeställningar. Nedan 
redovisas ett utdrag av analysresultatet. 
 

 
Lomma kommun erbjuds möjlighet att medverka i VA SYD för att utveckla hållbara regionala 
vattentjänster. 
 
VA SYD är en organisation för VA-samverkan utformad som ett kommunalförbund med 
förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnder. Kommunalförbundet är en sammanhållen 
juridisk person och beslutsrätten för verksamheten har överlämnats till kommunalförbundet från de 
enskilda kommunerna. Kommunalförbundet är huvudman för VA-verksamheten och även ägandet av 
VA-anläggningarna har övergått till förbundet.  

  
Under förbundsstyrelsen finns en gemensam regional organisation med samtliga personella, 
administrativa och materiella resurser, som svarar för all drift och förvaltning av i förbundet ingående 
VA-anläggningar. I organisationen har kommungränserna försvunnit och den bygger istället på ett 
renodlat ansvar för olika funktioner. 
 
VA-verksamheten i VA SYD, där Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv samverkar, omsätter drygt 840 miljoner 
kronor per år. Investeringsvolymen för VA-verksamheten ligger på cirka 550 miljoner per år. Hos VA SYD 
arbetar ca 360 medarbetare.  
 
Storleken på organisation har betydelse för VA-frågornas nuvarande och framtida lösningar. En större 
organisation innebär att VA-frågorna företräds av en aktör som är starkare i relationen med 
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marknaden, med myndigheterna och med kunderna och kan utnyttja stordriftsfördelar. Ett av 
huvudsyftena med bildandet av VA SYD är att begränsa den framtida kostnadsutvecklingen.  
 
En samverkan med en större organisation som VA SYD kan ge ytterligare förstärkning av resurser och 
kompetenser och att arbete med snävare ansvarsområden och mer specialisering möjliggörs. Detta ger 
större möjligheter att snabbt möta krav på omställningar och utökningar. Det blir dessutom lättare att 
fördela ansvar för bevakning och uppföljning av alla krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på 
en VA- verksamhet och som ständigt ökar. 
 
 
Lokalt inflytande för Lomma garanteras genom samverkansformen i VA SYD. 
 
I förbundsordningen säkras inflytandet för enskilda kommuner genom att det finns en bestämmelse 
som anger att uppgifter som rör sådana frågor som hör till ägarnämndernas uppgiftsområden, ska så 
långt möjligt behandlas under fullt hänsynstagande till syftet med uppdelningen i särskilda 
verksamhetsområden. Om ägarnämnden anser att en fråga är av den digniteten att ställningstagande 
bör inhämtas från hemkommunen då är övriga organ i kommunalförbundet skyldiga att respektera 
detta. 
  
Inom VA SYD finns flera VA-kollektiv avskilda från varandra ur ekonomisk synpunkt. De lokala 
ägarnämnderna i kommunalförbundet ska säkerställa det lokala inflytandet och som grund för 
ägarnämndernas ställningstaganden ligger de förhållanden som finns i den egna kommunen och de krav 
på verksamheten som ställs från olika intressenter där. Ägarnämndernas uppgift är att lämna förslag till 
investeringar och budget för verksamheten i respektive kollektiv, att lämna förslag till VA-taxa i 
respektive kollektiv, att lämna förslag till ändring av verksamhetsområdet i respektive kollektiv, att 
lämna förslag till brukningsbestämmelser (ABVA) i respektive kollektiv samt att bereda ärenden som 
avser ägarrelaterade strukturfrågor. 

 
 
En hantering av stadsbyggnadsprocessen som lyfter den långsiktiga vatten och VA-planeringen. 
 
VA SYD har utvecklat rutiner för stadsbyggnadsprocessen som lyfter vattenfrågorna. Ett förhållande 
som brukar framhållas vid en regionalisering av VA-verksamheten är att det blir en sämre bevakning av 
stadsbyggnadsprocessen i de samverkande kommunerna. Skälet till detta skulle vara att det geografiska 
avståndet mellan handläggande tjänstemän i den regionala VA-organisationen och i de samverkande 
kommunerna ökar. Erfarenheterna visar dock att VA SYDs ambition att synliggöra VA-frågorna och att 
vara med att leda utvecklingen leder till ett generellt ökat intresse för vattenfrågor och hur dessa ska 
hanteras långsiktigt. VA SYDs verksamhet blir i detta perspektiv en viktig del av den övergripande 
vattenplaneringen i kommunen. 
 
VA SYD har väl utvecklade rutiner för såväl förnyelseplanering som rörnätsförbättringar. Dessa rutiner 
är avgörande för att prioriteringen av olika åtgärder i ledningsnätet ska kunna utföras på ett effektivt 
sätt och görs bland annat utifrån historiska data och konsekvensbeskrivningar. Prioritering sätts 
tillsammans med driften men omprioriteringar sker ständigt utifrån att det tillkommer information i 
form av samordning med andra aktörer eller uppkomna driftstörningar. 
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En specialiserad organisation för drift och underhåll av VA-systemet. 
 
En större organisation möjliggör nya sätt att arbeta med drift och underhållsfrågor. Vad gäller drift- och 
underhåll av ledningsnäten har VA SYD till exempel betydligt större resurser än vad Lomma har idag 
med egna spolbilar, möjligheter till filmning av ledningsnätet och att utföra ledningsnätsarbeten i egen 
regi. 
  
VA SYDs beredskapsorganisation kan erbjuda Lomma en större flexibilitet jämfört med idag. En lokal 
förankring hos dem som ingår i beredskapen är viktig då kunskapen om de anläggningar som ska skötas 
under beredskap är mycket viktig för säkerheten, för verksamhetsresultatet och för medarbetarna.  
 
Idag saknas ett markavtal avseende ledningsnätet i Lomma. Vid ett eventuellt samgående kommer VA 
SYD att medverka till att ett sådant avtal tas fram. Ett markavtal reglerar allt från vem som ansvarar för 
utbyte av däxlar, ledtider i tillståndsärenden till VA-verksamhetens rätt att förlägga ledningar i 
kommunens gator. Ett av syftena med ett markavtal är att skapa förutsättningar för effektivt 
markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering.  

 
 
Arbete med att förnya och förbättra den åldrande VA infrastrukturen inleds redan 2019. 
 
Det finns ett stort behov av förnyelse och förbättring även av Lommas VA-system och för att klara en 
offensiv investeringsbudget krävs såväl utökade resurser som förändrade arbetssätt. 

I skuggbudget för 2019 föreslås en satsning på förnyelse och förbättring genom att investeringarna ökar 
och den tid som genereras inom investeringsprojekten ska belasta investeringarna. Total internfördelad 
tid (i Lomma benämns det projektarbete) i Lommas budget 2019 är 2 437 tkr, vilket innebär en ökning 
med 1685 kr från 2018. 
 
Även posten för drift och underhåll föreslås ökas i skuggbudgeten. Budgeten för Borgeby reningsverk 
och pumpstationerna ökar med ca 400 tkr för analystjänster, reparation och underhåll samt service- 
och underhållsavtal. Budgeten för ledningsnät ökar med ca 2 500 tkr för kostnadsposter som underhåll 
av diken och dammar, asfaltläggning, anläggnings- och underhållsmaterial samt entreprenadarbeten.  
 
 
Kommunikation och kundservice av VA-frågor. 
 
Inom VA SYD samordnas informationen för samtliga VA SYDs kommuner av kommunikatörer, som är 
specialiserade på dessa frågor. Servicen till medborgarna blir bättre genom att VA SYD har en 
kundtjänst som specifikt hanterar VA-frågor, vilket ger en ökad tillgänglighet för medborgarna och 
avlastar medarbetarna inom organisationen. 

 
En krishantering som har prövats i praktiken. 
 
VA SYD har dokumenterad erfarenhet av att kunna hantera krishändelser. Grunden är en väl inarbetad 
krisplan.  
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Dricksvattendistribution är en liten del av Lommas VA-verksamhet. Kraven på egenkontroll och 
uppföljning är höga vad gäller dricksvattenproduktion och distribution liksom kraven på säkerhet och 
beredskap. Arbetet är resurskrävande och det krävs en organisation med god kompetens inom 
dricksvattenområdet för att fullgöra uppgifterna. VA SYD har ett eget ackrediterat laboratorium för 
bland annat dricksvattenanalyser, vilket är en ovärderlig tillgång i händelse av problem med 
dricksvattenkvaliteten.  

 
 
Ett långsiktigt rekryteringsarbete. 
 
Konkurrensen om arbetskraften ökar. Statistik från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 78% 
av VA-branschens aktörer upplever att det är svårt att rekrytera nyckelkompetenser som till exempel 
ingenjörer, projektörer och driftspersonal i dagsläget. Behovet av nyrekrytering är också stort de 
kommande 10 åren. Arbetet med arbetsgivarvarumärket är en nyckelfråga för att lyckas rekrytera 
framgångsrikt. Det som en arbetsgivare kan erbjuda blir avgörande. De som VA SYD möter i 
rekryteringsprocesser nämner ofta VA SYDs miljöuppdrag och värdegrund som viktiga förutsättningar 
för att söka sig hit, men också möjligheten till flexibilitet och bra balans mellan arbete och fritid. 

 
Arbete med innovation, utveckling och forskning. 
 
För att nå VA SYDs mål krävs innovation utveckling och forskning. VA SYD driver och medverkar i mer än 
40 innovations- och utvecklingsprojekt inom områdena vatten, miljö och klimatanpassning. Dessutom 
finansieras forskning om vattenrelaterade frågor via bolaget Sweden Water Research AB som ägs 
gemensamt av NSVA, Sydvatten och VA SYD.  

 
Vad innebär en verksamhetsövergång till VA SYD för den enskilde medarbetaren. 
 
Frågor har uppkommit som rör exempelvis hur medarbetarnas arbetsuppgifter förändras, att de ska 
tvingas byta arbetsort, att verksamheten ska bli lidande av personalförflyttningar och för att geografiska 
avstånd inom VA SYD ska ge en ineffektiv drift av verksamheten. Detta är viktiga signaler som måste tas 
på största allvar och kommer att vara föremål för fortsatt arbete genom hela processen vid en eventuell 
organisationsövergång. 

Då en ny kommun går in i kommunalförbundet VA SYD hanteras medarbetarna genom 
verksamhetsövergång. Samtliga medarbetare som i huvudsak arbetar med VA-verksamheten erbjuds 
anställning i VA SYD. Verksamhetsövergången innebär att medarbetaren tar med sig de anställningsår 
man har sedan tidigare hos Lomma kommun.  

Lomma är en av de större VA-organisationerna i regionen med en tydlig VA-organisation. Med 
erfarenhet av det arbete som krävdes i tidigare medlemskommuner till att bli en del av organisationen 
tar VA SYD sig an en eventuell integration av Lomma med stor ödmjukhet och respekt.  
 
Utgångspunkten för VA-samverkan är att kunna använda medarbetarnas kompetens och få till stånd 
stordriftsfördelar så att effektivitetsvinster uppnås. Vid en eventuell integration mellan Lommas VA-
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verksamhet och VA SYD kommer medarbetarnas önskemål om arbetsställe att beaktas. Det kan dock 
inte ges några garantier för en enskild medarbetares önskemål att arbeta på en viss arbetsplats kan 
uppfyllas. 

En eventuell övergång till VA SYD kommer innebära att ingen VA-personal kommer att vara fast 
stationerad på kommunhuset i Lomma. Borgeby avloppsreningsverk kommer att fortsätta vara en 
arbetsplats. Det verkar inte troligt att arbetsplatsen på Koppargatan kommer att bibehållas även om 
lagret kvarstår. Arbetsuppgifterna i Lomma kommer att vara desamma som tidigare. 

 
 
Kostnader för en övergångsprocess till VA SYD. 
 
I det fall VA-verksamheten i Lomma kommun blir en del VA SYD krävs vid ingången att inte minst de IT 
verktyg som används i verksamheten görs tillgängliga i VA SYDs system. Budget 2019 innehåller ett 
antal poster som är av engångskaraktär vilka uppkommer när verksamheten och medarbetarna övergår 
till VA SYD. Engångskostnaderna består av konvertering av IT system inom ekonomi och fakturering, 
kartsystem och arkiv samt flytt (inklusive utrustning av arbetsplatser). Totalt är denna summa 
budgeterad till 920 Tkr. 

 
Förutom dessa faktiska kostnadsposter kräver en samverkan även ett fortsatt övergripande 
integrationsarbete. Kostnadernas omfattning för denna del är svårbedömd eftersom det inte minst 
handlar om att förbereda en personalövergång. 

 
 
Skuggbudgetens konsvenser för taxan i Lomma. 
 
Ekonomin för Lomma VA-kollektiv påverkas inledningsvis med ökade utgifter för att åtgärda behovet av 
förnyelse och förbättring av systemet men förväntas förbättras i takt med att stordriftsfördelar genom 
effektiviseringar och rationaliseringar kan uppnås. 

De kostnadsökningar som är budgeterade för 2019 hänför sig helt till ett utökat underhåll av VA-
systemet och till kostnader av en engångskaraktär vid övergången till VA SYD.  

Skuggbudgeten 2019 visar ett underskott uppgående till 2 989 tkr. En taxejustering som täcker 
budgeterat underskott innebär en ökning av taxan med 7,5 %. Av kostnadsökningen på 7.5 % utgör 
kostnader av en engångskaraktär 2.3 %. (920 Tkr)  

För en normalvilla ”typhus A” som omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, 
badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage (Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, 
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år) innebär justeringen en ökning av kostnaden med 37 
kr/månad. 

 
För ”Typhus B” som är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten (15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta och vattenförbrukning 2000 m3/år) innebär justeringen en ökning 
av kostnaden med 26 kr/lgh och månad. 
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Ekonomiska konsekvenser för kvarvarande verksamheteter vid en övergång till VA SYD. 
 
VA-verksamheten i Lomma kommun använder resurser inom kommunen som inte direkt sorterar under 
VA-verksamheten. Det rör sig främst om köp av olika stödfunktioner och tjänster. De ekonomiska 
konsekvenserna uppkommer när resurser inte köps eller finansieras på annat sätt längre av VA-
verksamheten och Lomma kommun mister då denna finansiering. På kort sikt blir konsekvensen en 
kostnadsökning för Lomma kommun på 1 690 tkr.  Vad konsekvensen blir på längre sikt är svårt att 
bedöma i nuläget beroende på alternativt utnyttjande av motsvarande resurser. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anges i den fördjupade utredningen att VA-frågorna inte längre är en lokal 
angelägenhet för varje enskild kommun, utan en betydande samordning och samverkan mellan 
kommuner erfordras för att skapa bra helhetslösningar som är hållbara i ett längre perspektiv.  

Bland de viktigare drivkrafterna för en VA-samverkan kan nämnas följande: 

 Genom en VA-samverkan blir samverkande kommuner bättre rustade för rekrytering och 
kompetensförsörjning. 
 

 VA-verksamheterna blir bättre rustade och får bättre förutsättningar för att möta framtida krav 
och klimathot. Kraven på samhällets infrastruktur förändras och skärps hela tiden. VA-systemen 
ställs inför stora utmaningar för att minska miljöbelastningen från samhället, för att medverka i 
utbyggnaden av tätorterna på grund av en kraftig expansion, för att ta hand om dag- och 
dräneringsvatten mot bakgrund av förväntade klimatförändringar och för att finna och bidra till 
hållbara helhetslösningar i vattenresursfrågorna. En större samlad VA- organisation ger 
väsentligt större förutsättningar att lyckas. 
 

 Genom samverkan skapas förutsättningar för en hög kvalitet i utförandet av erforderliga 
arbetsuppgifter inom VA-verksamheten genom tillgång till gemensamma resurser och 
kompetens. Med samlade gemensamma resurser och egen kompetens är det möjligt att svara 
för erforderliga arbetsuppgifter inom området genom att ha tillgång till fler specialister inom 
fler områden i den egna organisationen.  
 

 Större resurser kan skapas för att ta hand om störningar och avbrott vilket är en förutsättning 
för att ha en väl fungerade beredskap. 
 

 En ökad satsning på säkerhet, krisorganisation och krisberedskap kräver att en samverkan sker 
för att kunna mobilisera tillräckliga resurser. Det ställs krav på ökad säkerhet inom en rad olika 
områden efter hand som hoten mot samhället och dess verksamheter ökar. VA-systemet 
innehåller många känsliga funktioner och inte minst produktion och distribution av dricksvatten 
ställer stora krav på säkerhet och skalskydd. Detta kräver bättre planering och högre 
kompetens som kan finnas i en stor organisation men kan vara svårt att lösa för en mindre 
organisation. 
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 Genom en utvecklad VA-samverkan kan mer fokus skapas på VA-frågorna även politiskt. VA-
frågorna har vanligtvis svårt att fånga politikens intresse i de fall då VA-verksamheten är 
organiserad i en teknisk förvaltning tillsammans med fler verksamheter som har väsentligt 
större politisk uppmärksamhet. En renodlad VA-organisation har större möjligheter att ge fokus 
på VA-frågorna även politiskt, vilket ger ett bättre samspel och en bättre hantering av frågorna. 
 

 Genom en VA-samverkan skapas en kraftsamling vad gäller VA-frågor. Storleken på 
organisation har betydelse för VA-frågornas nuvarande och framtida lösningar. En större 
organisation innebär att VA-frågorna företräds av en aktör som är starkare i relationen med 
marknaden, med myndigheterna och med kunderna. 
 

 VA-frågorna kan synliggöras på ett bättre sätt genom en VA-samverkan. VA-systemet fungerar 
normalt utan störningar och systemet blir därför lätt anonymt för kunderna. Systemets funktion 
beror på kundernas kunskap om hur systemet fungerar och hur det ska användas. En aktiv 
kommunikation med kunderna ställer krav på gemensamma insatser och resurser men 
resulterar i en bättre användning av systemet och förhoppningsvis mer nöjda kunder. 
 

 En samverkan med en större organisation som VA SYD kan ge ytterligare förstärkning av 
resurser och kompetenser och att arbete med snävare ansvarsområden och mer specialisering 
möjliggörs. Detta ger större möjligheter att snabbt möta krav på omställningar och utökningar. 
Det blir dessutom lättare att fördela ansvar för bevakning och uppföljning av alla krav som  
lagar, tillstånd och myndigheter ställer på vår verksamhet och som ständigt ökar. 

 
Slutsatser 
 
Sammantaget kan konstateras att det i förstudien och den fördjupade VA-utredningen har framkommit 
flera motiv till att ansöka om medlemskap i VA SYD. VA-verksamheten är komplex och framtida 
utmaningar ställer höga krav på flexibilitet, effektivitet och kompetens. Sannolikt kommer det i 
framtiden krävas en mer utvecklad reningsteknik för att möta framtida reningskrav på exempelvis 
läkemedelsrester och mikroplaster. VA SYD, som en stor specialiserad organisation, bedöms ha bättre 
förutsättningar för en långsiktigt positiv kostnads- och kvalitetsutveckling av VA-verksamheten. Vidare 
bedöms VA SYD ha bättre förutsättningar att möta förväntade framtida ökade krav på rening av spill 
och dagvatten. 
 
Sannolikt finns det även förutsättningar för Lomma kommun att, i egen regi, driva VA-verksamheten 
men då med en större sårbarhet och känslighet för störningar och ökade myndighetskrav samt en 
långsammare förnyelsetakt med ökad risk för akuta underhållsbehov (vattenläckor mm).  
 
I det fall Lomma beslutar att låta VA-verksamheten stanna kvar i kommunen har, som nämnds i tidigare 
utredning, identifierats att det kommer krävas ett internt utvecklingsarbete för att nå en långsiktigt 
hållbar och stabil VA-verksamhet i Lomma, ett arbete som kommer att påbörjas omgående. Dessutom 
behöver vi sannolikt förnya vår fordons- och maskinpark. 
 
Underhållet av VA-infrastrukturen är eftersatt i Lomma kommun, precis som i övriga delar av landet. 
Detta medför, oavsett om verksamheten är kvar i kommunal regi eller överförs till VA SYD, att 
ekonomin för VA-kollektiv kommer att påverkas med ökade utgifter för att åtgärda behovet av 
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förnyelse och förbättring av systemet. Exakt hur denna utveckling kommer att se ut vet vi inte idag, för 
det krävs en ingående översyn av våra system och ledningar.  
Även om verksamheten övergår till VA SYD så har Lomma kommun fortsatt rådighet över VA-taxan. En 
föreslagen taxehöjning ska naturligtvis alltid föregås av en behovs- och åtgärdsutredning såsom VA-
plan, underhållsplan, saneringsplan för VA-nätet och övriga effektiviseringsåtgärder.  
 
Oavsett var verksamheten bedrivs i framtiden så är det angeläget att verksamheten arbetar fram 
underlag för ett politiskt ställningstagande om framtida behov av taxehöjningar för ett långsiktigt 
hållbart VA-system i Lomma kommun.  
 
 

Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden har tagit del av beslutsunderlag för en ansökan om inträde i VA SYD och ser positivt 
på ett samgående med VA SYD och föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
ansöka om inträde till VA SYD. 
 
Tekniska nämnden ser dock att ett antal frågeställningar behöver belysas ytterligare inför den fortsatta 
hanteringen av VA-frågan i kommunen: 
 

 Är det fortsatt motiverat att skattefinansiera den fortsatta VA-utvecklingen på landsbygden. 
 

 Vid en övergång till VA SYD bör belysas hur kommunen hanterar de kvarvarande kostnaderna 
för huvudsakligen intern service motsvarande ca 1 700 tkr. 

 

 Vid en övergång till VA SYD bör belysas hur kommunen hanterar eventuella kvarvarande 
överskott eller underskott inom VA-kollektivet. Tekniska nämndens uppfattning är att 
treårsregeln bör tillämpas. 

 
Bilagor 

 Fördjupad VA-utredning avseende för- och nackdelar med ett samgående med VA SYD inklusive 
bilagor (förstudie, beslut tekniska nämnden 2018-02-26 § 13, skuggbudgetens bilagor 2019). 

 Förslag intresseanmälan. 

 Förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv avseende Lomma kommuns 
inträde i VA SYD. 

 Förslag på förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma. 

 Förslag på reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 
Eslöv och Lomma. 

 Förslag på reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 
Eslöv och Lomma. 

 
 
 
Tommy Samuelsson   Katerina Katsanikou 
Samhällsbyggnadschef   Förvaltningsstrateg                       
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SAMMANFATTNING 

En färdig underlagsrapport, VA-samverkan mellan Lomma och VA SYD, 2018-05-21, har tagits fram av 
en arbetsgrupp för VA-samverkan mellan Lomma kommun och VA SYD. Lomma kommun har under 
perioden 2017-05-31 till 2017-10-31 genomfört en förstudie som kan beskrivas som en 
nulägesbeskrivning och konsekvensbeskrivning. 

Förstudien presenterades för tekniska nämnden i Lomma 2017-12-11 § 47. Vid tekniska nämndens 
möte 2018-02-26 § 13 beslutades om att gå vidare med att på ett mer detaljerat sätt undersöka vad 
ett samgående med VA SYD innebär för Lomma kommun och att ett arbete med att ta fram ett 
beslutsunderlag ska inledas. Detta har gjorts i form av en fördjupad VA-utredning vilket har resulterat 
i föreliggande underlagsrapport. 

I utformandet av ett beslutsunderlag har metodansatsen varit att ha förstudien som bas och att 
komplettera underlaget utifrån de frågeställningar på vad ett samgående med VA SYD skulle 
innebära som formulerades i förstudien. Förstudiens konsekvensbeskrivning pekade på att VA SYD 
har många styrkor men också att det finns frågor som kräver en mer fördjupad analys inför ett 
eventuellt samgående. 

VA SYD har sedan tidigare erfarenhet av att integrera nya kommuner i förbundet och för att 
demonstrera hur VA SYD fungerar i praktiken innehåller underlaget en ”skuggbudget 2019” där 
Lomma ingår som en del av VA SYDs budget för 2019 (drift och investeringsbudget). Samtliga 
kommuner särredovisas i VA SYDs budget och det är därmed möjligt för de ingående kommunerna 
att ha inflytande på såväl den egna kommunens ekonomi som VA SYDs ekonomi totalt. 

Den fördjupande VA-utredningen som har haft målet att ta fram ett beslutsunderlag samt 
skuggbudget har krävt ett aktivt och förtroendefullt samarbete mellan Lomma kommun och VA SYD. 
Inför framtagandet av underlaget och skuggbudgeten har fördjupningsgrupper bestående av 
medarbetare från Lomma kommun samt VA SYD bildats. Under arbetets gång sedan 2018-03-13 har 
förutom enskilda möten inom respektive fördjupningsgrupp även ett gemensamt avstämningsmöte 
hållits i form av frukostmöte 2018-04-19 med alla som medverkat i fördjupningsgrupperna och i 
framtagandet av skuggbudgeten. Vidare har samtliga medarbetare inom VA-verksamheten i Lomma 
samlats vid två tillfällen (2018-03-16 och 2018-04-24) för att få information kring hur arbetet med 
den fördjupande VA-utredningen fortskrider. 

I det nedanstående är den fördjupande utredningen sammanfattat i punktform. 

Lomma kommun erbjuds möjlighet att medverka i VA SYD för att utveckla hållbara regionala 
vattentjänster 

 VA SYD är en organisation för VA-samverkan utformad som ett kommunalförbund med 
förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnder. Kommunalförbundet är en 
sammanhållen juridisk person och beslutsrätten för verksamheten har överlämnats till 
kommunalförbundet från de enskilda kommunerna. Kommunalförbundet är huvudman för 
VA-verksamheten och även ägandet av VA-anläggningarna har övergått till förbundet.  
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 Under förbundsstyrelsen finns en gemensam regional organisation med samtliga personella, 
administrativa och materiella resurser, som svarar för all drift och förvaltning av i förbundet 
ingående VA-anläggningar. I organisationen har kommungränserna försvunnit och den 
bygger istället på ett renodlat ansvar för olika funktioner. 

VA-verksamheten i VA SYD, där Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv samverkar, omsätter drygt 
840 miljoner kronor per år. Investeringsvolymen för VA-verksamheten ligger på cirka 550 
miljoner per år. Hos VA SYD arbetar ca 360 medarbetare.  

 Storleken på organisation har betydelse för VA-frågornas nuvarande och framtida lösningar. 
En större organisation innebär att VA-frågorna företräds av en aktör som är starkare i 
relationen med marknaden, med myndigheterna och med kunderna och kan utnyttja 
stordriftsfördelar. Ett av huvudsyftena med bildandet av VA SYD är att begränsa den framtida 
kostnadsutvecklingen.  
 

 En samverkan med en större organisation som VA SYD kan ge ytterligare förstärkning av 
resurser och kompetenser och att arbete med snävare ansvarsområden och mer 
specialisering möjliggörs. Detta ger större möjligheter att snabbt möta krav på omställningar 
och utökningar. Det blir dessutom lättare att fördela ansvar för bevakning och uppföljning av 
alla krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på en VA-verksamhet och som ständigt 
ökar. 
  

Lokalt inflytande för Lomma garanteras genom samverkansformen i VA SYD 

 I förbundsordningen säkras inflytandet för enskilda kommuner genom att det finns en 
bestämmelse som anger att uppgifter som rör sådana frågor som hör till ägarnämndernas 
uppgiftsområden, ska så långt möjligt behandlas under fullt hänsynstagande till syftet med 
uppdelningen i särskilda verksamhetsområden. Om ägarnämnden anser att en fråga är av 
den digniteten att ställningstagande bör inhämtas från hemkommunen då är övriga organ i 
kommunalförbundet skyldiga att respektera detta. 
  

 Inom VA SYD finns flera VA-kollektiv avskilda från varandra ur ekonomisk synpunkt. De lokala 
ägarnämnderna i kommunalförbundet ska säkerställa det lokala inflytandet och som grund 
för ägarnämndernas ställningstaganden ligger de förhållanden som finns i den egna 
kommunen och de krav på verksamheten som ställs från olika intressenter där. 
Ägarnämndernas uppgift är att lämna förslag till investeringar och budget för verksamheten i 
respektive kollektiv, att lämna förslag till VA-taxa i respektive kollektiv, att lämna förslag till 
ändring av verksamhetsområdet i respektive kollektiv, att lämna förslag till 
brukningsbestämmelser (ABVA) i respektive kollektiv samt att bereda ärenden som avser 
ägarrelaterade strukturfrågor. 
 

En hantering av stadsbyggnadsprocessen som lyfter den långsiktiga vatten och VA-planeringen 

 VA SYD har utvecklat rutiner för stadsbyggnadsprocessen som lyfter vattenfrågorna. Ett 
förhållande som brukar framhållas vid en regionalisering av VA-verksamheten är att det blir 
en sämre bevakning av stadsbyggnadsprocessen i de samverkande kommunerna. Skälet till 
detta skulle vara att det geografiska avståndet mellan handläggande tjänstemän i den 
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regionala VA-organisationen och i de samverkande kommunerna ökar. Erfarenheterna visar 
dock att VA SYDs ambition att synliggöra VA-frågorna och att vara med att leda utvecklingen 
leder till ett generellt ökat intresse för vattenfrågor och hur dessa ska hanteras långsiktigt. 
VA SYDs verksamhet blir i detta perspektiv en viktig del av den övergripande 
vattenplaneringen i kommunen. 
 

 VA SYD har väl utvecklade rutiner för såväl förnyelseplanering som rörnätsförbättringar. 
Dessa rutiner är avgörande för att prioriteringen av olika åtgärder i ledningsnätet ska kunna 
utföras på ett effektivt sätt och görs bland annat utifrån historiska data och 
konsekvensbeskrivningar. Prioritering sätts tillsammans med driften men omprioriteringar 
sker ständigt utifrån att det tillkommer information i form av samordning med andra aktörer 
eller uppkomna driftstörningar. 
 

En specialiserad organisation för drift och underhåll av VA-systemet 

 En större organisation möjliggör nya sätt att arbeta med drift och underhållsfrågor. Vad 
gäller drift- och underhåll av ledningsnäten har VA SYD till exempel betydligt större resurser 
än vad Lomma har idag med egna spolbilar, möjligheter till filmning av ledningsnätet och att 
utföra ledningsnätsarbeten i egen regi. 
  

 VA SYDs beredskapsorganisation kan erbjuda Lomma en större flexibilitet jämfört med idag. 
En lokal förankring hos dem som ingår i beredskapen är viktig då kunskapen om de 
anläggningar som ska skötas under beredskap är mycket viktig för säkerheten, för 
verksamhetsresultatet och för medarbetarna.  
 

 Idag saknas ett markavtal avseende ledningsnätet i Lomma. Vid ett eventuellt samgående 
kommer VA SYD att medverka till att ett sådant avtal tas fram. Ett markavtal reglerar allt från 
vem som ansvarar för utbyte av däxlar, ledtider i tillståndsärenden till VA-verksamhetens rätt 
att förlägga ledningar i kommunens gator. Ett av syftena med ett markavtal är att skapa 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten 
samt god planering.  

Arbete med att förnya och förbättra den åldrande VA infrastrukturen inleds redan 2019 
  

 Det finns ett stort behov av förnyelse och förbättring även av Lommas VA-system och för att 
klara en offensiv investeringsbudget krävs såväl utökade resurser som förändrade arbetssätt. 

  
 I skuggbudget för 2019 föreslås en satsning på förnyelse och förbättring genom att 

investeringarna ökar och den tid som genereras inom investeringsprojekten ska belasta 
investeringarna. Total internfördelad tid (i Lomma benämns det projektarbete) i Lommas 
budget 2019 är 2 437 tkr. 
 

 Även posten för drift och underhåll föreslås ökas i skuggbudgeten. Budgeten för Borgeby 
reningsverk och pumpstationerna ökar med ca 400 tkr för analystjänster, reparation och 
underhåll samt service- och underhållsavtal. Budgeten för ledningsnät ökar med ca 2 500 tkr 
för kostnadsposter som underhåll av diken och dammar, asfaltläggning, anläggnings- och 
underhållsmaterial samt entreprenadarbeten.  
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Kommunikation och kundservice av VA-frågor 

 Inom VA SYD samordnas informationen för samtliga VA SYDs kommuner av kommunikatörer, 
som är specialiserade på dessa frågor. Servicen till medborgarna blir bättre genom att VA 
SYD har en kundtjänst som specifikt hanterar VA-frågor, vilket ger en ökad tillgänglighet för 
medborgarna och avlastar medarbetarna inom organisationen. 
 

En krishantering som har prövats i praktiken 

 VA SYD har dokumenterad erfarenhet av att kunna hantera krishändelser. Grunden är en väl 
inarbetad krisplan.  
 

 Dricksvattendistribution är en liten del av Lommas VA-verksamhet. Kraven på egenkontroll 
och uppföljning är höga vad gäller dricksvattenproduktion och distribution liksom kraven på 
säkerhet och beredskap. Arbetet är resurskrävande och det krävs en organisation med god 
kompetens inom dricksvattenområdet för att fullgöra uppgifterna. VA SYD har ett eget 
ackrediterat laboratorium för bland annat dricksvattenanalyser, vilket är en ovärderlig 
tillgång i händelse av problem med dricksvattenkvaliteten.  
 

Ett långsiktigt rekryteringsarbete 

 Konkurrensen om arbetskraften ökar. Statistik från branschorganisationen Svenskt Vatten 
visar att 78% av VA-branschens aktörer upplever att det är svårt att rekrytera 
nyckelkompetenser som till exempel ingenjörer, projektörer och driftspersonal i dagsläget. 
Behovet av nyrekrytering är också stort de kommande 10 åren. Arbetet med 
arbetsgivarvarumärket är en nyckelfråga för att lyckas rekrytera framgångsrikt. Det som en 
arbetsgivare kan erbjuda blir avgörande. De som VA SYD möter i rekryteringsprocesser 
nämner ofta VA SYDs miljöuppdrag och värdegrund som viktiga förutsättningar för att söka 
sig hit, men också möjligheten till flexibilitet och bra balans mellan arbete och fritid. 
 

Arbete med innovation, utveckling och forskning  

 För att nå VA SYDs mål krävs innovation utveckling och forskning. VA SYD driver och 
medverkar i mer än 40 innovations- och utvecklingsprojekt inom områdena vatten, miljö och 
klimatanpassning. Dessutom finansieras forskning om vattenrelaterade frågor via bolaget 
Sweden Water Research AB som ägs gemensamt av NSVA, Sydvatten och VA SYD.  

  
Vad innebär en verksamhetsövergång till VA SYD för den enskilde medarbetaren? 

 Frågor har uppkommit som rör exempelvis hur medarbetarnas arbetsuppgifter förändras, att 
de ska tvingas byta arbetsort, att verksamheten ska bli lidande av personalförflyttningar och 
för att geografiska avstånd inom VA SYD ska ge en ineffektiv drift av verksamheten. Detta är 
viktiga signaler som måste tas på största allvar och kommer att vara föremål för fortsatt 
arbete genom hela processen vid en eventuell organisationsövergång. 
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 Då en ny kommun går in i kommunalförbundet VA SYD hanteras medarbetarna genom 
verksamhetsövergång. Samtliga medarbetare som i huvudsak arbetar med VA-verksamheten 
erbjuds anställning i VA SYD. Verksamhetsövergången innebär att medarbetaren tar med sig 
de anställningsår man har sedan tidigare hos Lomma kommun.  
 

 Lomma är en av de större VA-organisationerna i regionen med en tydlig VA-organisation. 
Med erfarenhet av det arbete som krävdes i tidigare medlemskommuner till att bli en del av 
organisationen tar VA SYD sig an en eventuell integration av Lomma med stor ödmjukhet och 
respekt.  
 

 Utgångspunkten för VA-samverkan är att kunna använda medarbetarnas kompetens och få 
till stånd stordriftsfördelar så att effektivitetsvinster uppnås. Vid en eventuell integration 
mellan Lommas VA-verksamhet och VA SYD kommer medarbetarnas önskemål om 
arbetsställe att beaktas. Det kan dock inte ges några garantier för en enskild medarbetares 
önskemål att arbeta på en viss arbetsplats kan uppfyllas. 
 

 En eventuell övergång till VA SYD kommer innebära att ingen VA-personal kommer att vara 
fast stationerad på kommunhuset i Lomma. Borgeby avloppsreningsverk kommer att 
fortsätta vara en arbetsplats. Det verkar inte troligt att arbetsplatsen på Koppargatan 
kommer att bibehållas även om lagret kvarstår. Arbetsuppgifterna i Lomma att vara 
desamma som tidigare.  
  

Kostnader för en övergångsprocess till VA SYD  

 I det fall VA-verksamheten i Lomma kommun blir en del VA SYD krävs vid ingången att inte 
minst de IT verktyg som används i verksamheten görs tillgängliga i VA SYDs system. Budget 
2019 innehåller ett antal poster som är av engångskaraktär vilka uppkommer när 
verksamheten och medarbetarna övergår till VA SYD. Totalt är denna summa budgeterad till 
920 Tkr. 
 

 Förutom dessa faktiska kostnadsposter kräver en samverkan även ett fortsatt övergripande 
integrationsarbete. Kostnadernas omfattning för denna del är svårbedömd eftersom det inte 
minst handlar om att förbereda en personalövergång.  
 

Skuggbudgetens konsvenser för taxan i Lomma  

 Ekonomin för Lomma VA-kollektiv påverkas inledningsvis med ökade utgifter för att åtgärda 
behovet av förnyelse och förbättring av systemet men förväntas förbättras i takt med att 
stordriftsfördelar genom effektiviseringar och rationaliseringar kan uppnås. 

 

 De kostnadsökningar som är budgeterade för 2019 hänför sig helt till ett utökat underhåll av 
VA-systemet och till kostnader av en engångskaraktär vid övergången till VA SYD.  

 

 Skuggbudgeten 2019 visar ett underskott uppgående till 2 989 tkr. En taxejustering som 
täcker budgeterat underskott innebär en ökning av taxan med 7,5 %. Av kostnadsökningen 
på 7.5 % utgör kostnader av en engångskaraktär 2.3 %. (920 Tkr)  
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 För en normalvilla ”typhus A” som omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus 
omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage (Våningsyta 
150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år) Innebär justeringen 
en ökning av kostnaden med 37 kr/månad. 

 

 För ”Typhus B” som är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten (15 
lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta och vattenförbrukning 2000 m3/år) Innebär 
justeringen en ökning av kostnaden med 26 kr/lgh och månad. 

Ekonomiska konsvenser för kvarvarande verksamheteter vid en verksamhetsövergång till VA SYD 

 VA-verksamheten i Lomma kommun använder resurser inom kommunen som inte direkt 
sorterar under VA-verksamheten. Det rör sig främst om köp av olika stödfunktioner och 
tjänster. De ekonomiska konsekvenserna uppkommer när resurser inte köps eller finansieras 
på annat sätt längre av VA-verksamheten och Lomma kommun mister då denna finansiering. 
På kort sikt blir konsekvensen en kostnadsökning för Lomma kommun på 1 690 tkr.  Vad 
konsekvensen blir på längre sikt är svårt att bedöma i nuläget beroende på alternativt 
utnyttjande av motsvarande resurser. 

 

Den fördjupande VA-utredningen har påvisar de generella fördelarna och drivkrafterna med en VA-
samverkan utifrån ett omvärldsperspektiv. En konsekvensanalys specifikt för Lomma kommun visar 
på stora möjligheter men även på vissa utmaningar. Ekonomin för Lomma VA-kollektiv påverkas 
inledningsvis med ökade utgifter för att åtgärda behovet av förnyelse och förbättring av systemet 
men förväntas förbättras i takt med att stordriftsfördelar genom effektiviseringar och 
rationaliseringar kan uppnås. Bland utmaningarna kan nämnas de frågor från medarbetarna i 
Lommas VA-verksamhet avseende vad de förändringar som uppstår kan innebära samt att 
kvarvarande verksamhet i Lomma på kort sikt får ökade kostnader då VA-verksamheten övergår till 
VA SYD genom minskade täckningsbidrag och inköp av tjänster. Vad konsekvensen blir på längre sikt 
är svårt att bedöma i nuläget beroende på alternativt utnyttjande av motsvarande resurser. 
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAG 

Lomma kommun har under perioden 2017-05-31 till 2017-10-31 genomfört en förstudie (bilaga 1) 
som undersökt för- och nackdelar för Lomma kommun avseende VA-samverkan med VA SYD. 
Framtagen förstudie kan beskrivas som en nulägesbeskrivning och konsekvensbeskrivning. 

Förstudien presenterades för tekniska nämnden i Lomma 2017-12-11 § 47 och har även behandlats 
av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 14. Vid tekniska nämndens möte 2018-02-26 § 13 
beslutades (bilaga 2) om att gå vidare med att på ett mer detaljerat sätt undersöka vad ett 
samgående med VA SYD innebär för Lomma kommun och att ett arbete med att ta fram ett 
beslutsunderlag ska inledas. 

I det fall Lomma kommun beslutar att ansöka om medlemskap i VA SYD kommer ansökan och 
underlag därefter att presenteras även för VA SYDs förbundsstyrelse för ställningstagande. Om 
förutsättningar finns skickas underlaget på remiss till hemkommunerna inom VA SYD, som har att ta 
ställning till och godkänna underlaget med konsekvenser och förslag till ändring av förbundsordning, 
samarbetsavtal med mera. Efter ett positivt besked till den nya kommunen erfordras ett formellt 
beslut i den nya kommunen. Därefter följer en beredning av ärendet i VA SYDs förbundsstyrelse. 
Slutligen krävs ett beslut i förbundsfullmäktige för VA SYD. Efter ett politiskt beslut tar arbetet med 
överföringen av verksamheten i den nya kommunen vid. Sammantaget innebär detta att Lommas 
VA-verksamhet kommer att kunna överföras till VA SYD tidigast den 2019-01-01.  

Vid ett inledande möte mellan Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef i Lomma kommun, och 
Katarina Pelin, förbundsdirektör på VA SYD, 2018-03-05 beslutades att arbetet skulle inledas 
omgående och att det var önskvärt med en skyndsam process inte minst ur ett 
verksamhetsperspektiv. Avsikten var att ärendet skulle föreläggas till kommunfullmäktige i Lomma 
den 7 juni 2018, vilket sedan reviderades till den 6 september 2018. 

Henrik Aspegren har av VA SYDs förbundsdirektör Katarina Pelin utsetts som uppdragsledare för VA 
SYDS sida med uppgift att säkerställa samarbetet med Lomma kommun under processen gång. I 
övrigt består VA SYDs projektgrupp av Maria Nordblad Stålgard, som även medverkade i arbetet med 
förstudien, och Stefan Åkesson, VA SYDs ekonomichef. 

Tommy Samuelsson, har gett Katerina Katsanikou uppdraget att samordna kunskapsinsamlingen som 
VA SYD behöver från Lomma kommun för att tillsammans med VA SYD ta fram ett beslutsunderlag 
inom utsatt tid. En projektgrupp har bildats bestående av Mattias Persson, Katerina Katsanikou, 
Torvald Kullendorff och Roger Åberg. 

I den fördjupande VA-utredningen som har haft målet att ta fram ett beslutsunderlag har 
metodansatsen varit att ha förstudien som bas och att komplettera underlaget utifrån de 
frågeställningar kring ett samgående med VA SYD som formulerades i förstudien. Förstudiens 
konsekvensbeskrivning pekade på att VA SYD har många styrkor men också att det finns frågor som 
kräver en mer fördjupad analys inför ett eventuellt samgående.  

VA SYD har sedan tidigare erfarenhet av att integrera nya kommuner i förbundet och för att 
demonstrera hur VA SYD fungerar i praktiken innehåller underlaget en ”skuggbudget 2019” där 
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Lomma ingår som en del av VA SYDs budget för 2019 (drift och investeringsbudget). Samtliga 
kommuner särredovisas i VA SYDs budget och det är därmed möjligt för de ingående kommunerna 
att ha inflytande på såväl den egna kommunens ekonomi som VA SYDs ekonomi totalt. Skillnaden 
mellan VA SYDs budget för 2019 och skuggbudgeten är således att Lomma fiktivt är en del av VA SYD 
i det senare fallet. En fördel med arbetssättet är att resultatet direkt kan utnyttjas i det fall Lomma 
blir en del av VA SYD under 2019.  

Arbetet med att fram ett beslutsunderlag samt skuggbudget har krävt ett aktivt och förtroendefullt 
samarbete mellan Lomma kommun och VA SYD. Avsikten har varit att utnyttja kompetensen och 
redan uppbyggda rutiner inom Lomma kommun och VA SYD för att inom fastställd tid få fram ett 
beslutsunderlag som uppfyller vad som krävs i enlighet med beslutet från tekniska nämnden i 
Lomma.  

I den fördjupande VA-utredningen och inför framtagandet av underlaget har fördjupningsgrupper 
bestående av medarbetare från Lomma kommun samt VA SYD bildats inom nedanstående områden: 

 Övergripande ekonomi 
 

Lomma Kommun: Torvald Kullendorf och Mattias Persson 
VA SYD: Stefan Åkesson, Ingela Karlström och Jan Samuelsson,    
 

 Anläggningsdokumentation 

Lomma Kommun: Iris Behrens 
VA SYD: Leif Ståhl  
 

 Exploateringar, VA-utbyggnadsplaner och infrastruktursatsningar 

Lomma Kommun: Bengt Strengbom, Lovisa Liljenberg och Anders Nyqvist, 
VA SYD: Pär Hagstrand och Marianne Beckmann  

 Förnyelse och förbättring av ledningsnät 

Lomma Kommun: Roger Åberg  
VA SYD: Jimmy Andersson och Anna Marmbrandt 
 

 Drift av ledningsnät 
 
Lomma Kommun: Jimmy Olsson,  
VA SYD: Lennie Ringdell  

 

 Förnyelse och förbättring av yttre anläggningar och Drift av yttre anläggningar 

Lomma Kommun: Anders Sjöstrand 
VA SYD: Adam Ragdowski, Monica Erlandsson, Michael Kjellberg och Mikael Areskoug  

 



 

  

12 

 

 

Under arbetets gång sedan 2018-03-13 har förutom enskilda möten inom respektive 
fördjupningsgrupp även ett gemensamt avstämningsmöte hållits i form av frukostmöte 2018-04-19 
med alla som medverkat i fördjupningsgrupperna och i framtagandet av skuggbudgeten.  

Vidare har samtliga medarbetare inom VA-verksamheten i Lomma samlats vid två tillfällen (2018-03-
16 och 2018-04-24) för att få information kring hur arbetet med den fördjupande VA- utredningen 
fortskrider. 

Föreliggande dokument benämnt underlag till fördjupad VA-utredning mellan Lomma och VA SYD, 
kan sägas ta vid där förstudien slutade. Underlaget ger en fördjupad analys av utstående frågor som 
bland annat identifierades i förstudien inför ett eventuellt samgående. Inledningsvis beskrivs 
drivkrafter för samverkan och organisationen i Lomma respektive VA SYD.  Därefter utreds 
nedanstående i frågor i mer detalj: 

 POLITISK KONTROLL OCH STYRNING AV VA SYD  

 TILLÄMPNING AV EKONOMISKA FÖREDELNINGSNYCKLAR 

 EKONOMISKA EFFEKTER FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER I LOMMA 

 KOSTNADER FÖR ÖVERGÅNGSPROCESSER  

 ORGANISATORISKA KONSEKVENSER VID ETT SAMGÅENDE MED VA SYD 

 PROCESS FÖR ÖVERGÅNG AV MEDARBETARE VID ETT SAMGÅENDE MED VA SYD 

Slutligen beskrivs den fortsatta politiska handläggningen avseende en VA-samverkan mellan Lomma 
och VA SYD och vilka beslut som krävs i olika instanser. 
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2 DRIVKRAFTER FÖR VA-SAMVERKAN  

VA-frågorna är inte längre en lokal angelägenhet för varje enskild kommun utan en betydande 
samordning och samverkan mellan kommuner erfordras för att skapa bra helhetslösningar som är 
hållbara i ett längre perspektiv.  

Bland de viktigare drivkrafterna för en VA-samverkan kan nämnas följande: 

 Genom en VA-samverkan blir samverkande kommuner bättre rustade för rekrytering och 
kompetensförsörjning. 
 

 VA-verksamheterna blir bättre rustade och får bättre förutsättningar för att möta framtida 
krav och klimathot. Kraven på samhällets infrastruktur förändras och skärps hela tiden. VA-
systemen ställs inför stora utmaningar för att minska miljöbelastningen från samhället, för 
att medverka i utbyggnaden av tätorterna på grund av en kraftig expansion, för att ta hand 
om dag- och dräneringsvatten mot bakgrund av förväntade klimatförändringar och för att 
finna och bidra till hållbara helhetslösningar i vattenresursfrågorna. En större samlad VA- 
organisation ger väsentligt större förutsättningar att lyckas. 
 

 Genom samverkan skapas förutsättningar för en hög kvalitet i utförandet av erforderliga 
arbetsuppgifter inom VA-verksamheten genom tillgång till gemensamma resurser och 
kompetens. Med samlade gemensamma resurser och egen kompetens är det möjligt att 
svara för erforderliga arbetsuppgifter inom området genom att ha tillgång till fler specialister 
inom fler områden i den egna organisationen.  
 

 Större resurser kan skapas för att ta hand om störningar och avbrott vilket är en 
förutsättning för att ha en väl fungerade beredskap. 
 

 En ökad satsning på säkerhet, krisorganisation och krisberedskap kräver att en samverkan 
sker för att kunna mobilisera tillräckliga resurser. Det ställs krav på ökad säkerhet inom en 
rad olika områden efter hand som hoten mot samhället och dess verksamheter ökar. VA-
systemet innehåller många känsliga funktioner och inte minst produktion och distribution av 
dricksvatten ställer stora krav på säkerhet och skalskydd. Detta kräver bättre planering och 
högre kompetens som kan finnas i en stor organisation men kan vara svårt att lösa för en 
mindre organisation. 
 

 Genom en utvecklad VA-samverkan kan mer fokus skapas på VA-frågorna även politiskt. VA-
frågorna har vanligtvis svårt att fånga politikens intresse i de fall då VA-verksamheten är 
organiserad i en teknisk förvaltning tillsammans med fler verksamheter som har väsentligt 
större politisk uppmärksamhet. En renodlad VA-organisation har större möjligheter att ge 
fokus på VA-frågorna även politiskt, vilket ger ett bättre samspel och en bättre hantering av 
frågorna. 
 

 Genom en VA-samverkan skapas en kraftsamling vad gäller VA-frågor. Storleken på 
organisation har betydelse för VA-frågornas nuvarande och framtida lösningar. En större 
organisation innebär att VA-frågorna företräds av en aktör som är starkare i relationen med 
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marknaden, med myndigheterna och med kunderna. 
 

 VA-frågorna kan synliggöras på ett bättre sätt genom en VA-samverkan. VA-systemet 
fungerar normalt utan störningar och systemet blir därför lätt anonymt för kunderna. 
Systemets funktion beror på kundernas kunskap om hur systemet fungerar och hur det ska 
användas. En aktiv kommunikation med kunderna ställer krav på gemensamma insatser och 
resurser men resulterar i en bättre användning av systemet och förhoppningsvis mer nöjda 
kunder. 

 En samverkan med en större organisation som VA SYD kan ge ytterligare förstärkning av 
resurser och kompetenser och att arbete med snävare ansvarsområden och mer 
specialisering möjliggörs. Detta ger större möjligheter att snabbt möta krav på omställningar 
och utökningar. Det blir dessutom lättare att fördela ansvar för bevakning och uppföljning av 
alla krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på vår verksamhet och som ständigt 
ökar. 
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3 LOMMA KOMMUNS VA-ORGANISATION 

3.1 POLITISK STYRNING 

Grundläggande uppdrag för kommunen är att tillhandahålla service och välfärdstjänster av hög 
kvalitet till kommunens invånare samt att utveckla kommunen som geografisk plats för att 
understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. Kommunens verksamhet 
bedrivs till stor del på uppdrag av staten och regleras i lag men kommunen har också en hög grad av 
självstyre. Självstyre innebär att medborgare i Lomma kommun, genom kommunfullmäktige och 
utifrån lagstiftningens förutsättningar, avgör vad som ska prioriteras och uppnås. Förtroendevalda i 
Lomma kommun styr verksamheten genom att fastställa bland annat budget, övergripande mål och 
nämndsmål. 

Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens bygg-, anläggnings- och exploateringsverksamhet. 
Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, 
vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Tekniska nämnden består av elva 
ledamöter, elva ersättare och ansvarar för teknisk verksamhet (avgiftsfinansierad del), teknisk 
verksamhet (skattefinansierad del) och fastighetsverksamhet. 

 

Figur 1. Organisationsschema Lomma kommun 

3.2 TJÄNSTEMANNAORGANISATION 

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppdrag för tre olika nämnder. Tekniska avdelningen och 
fastighetsavdelningen sorterar under tekniska nämnden, planeringsavdelningen under 
kommunstyrelsen samt miljö- och byggavdelningen under miljö- och byggnadsnämnden. 

Med utgångspunkt i respektive nämndsplan upprättas en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen 
redovisas övergripande hur förvaltningen avser att uppfylla nämndernas beslutade mål. I 
verksamhetsplanen redovisas nuvarande organisation, uppdrag och värdegrund, 
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verksamhetsutveckling, förvaltningsmål samt förvaltningsövergripande åtgärder. Verksamhetsplanen 
fastställs av förvaltningschefen efter hörande av de berörda nämnderna. 

 

Figur 2. Organisationsschema Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunens VA-verksamhet ligger organisatoriskt under tekniska avdelningen. Inom tekniska 
avdelningen hanteras både skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter. Den avgiftsfinansierade 
verksamheten består av tre delar, VA-verksamhet, hamnverksamhet och 
renhållning/avfallshantering. Inom den skattefinansierade verksamheten ingår att svara för 
renhållning av våra gator, parker och stränder samt att verka för en god trafikmiljö och 
trafiksäkerhet, projektera, bygga och underhålla gator, vägar, parker och allmänna platser i 
kommunen. 

3.3 VA-VERKSAMHETEN 

3.3.1 Organisation 
Tekniska nämnden svarar för vatten- och avloppsförsörjning till 6 368 anläggningar (6 032 
abonnenter). Kärnverksamheten innefattar distribution av dricksvatten, avledning av avloppsvatten 
samt avloppsrening. Kommunen får 100% av sin vattenförsörjning från Sydvatten AB. 

Avloppsvattnet från kommunens norra delar, (Bjärred, Borgeby, Fjelie och Flädie inklusive omgivande 
landsbygd) hanteras på Borgeby avloppsreningsverk medan avloppsvattnet från den södra 
kommundelen avleds via ABMA till VA SYDs Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. 

VA-organisationen är budgeterad för 16 heltidstjänster varav 13 är tillsatta i dagsläget. 

VA-enheten är uppdelad i tre sektorer; Avloppsreningsverket [Borgeby], Drift och Anläggning 
[Koppargatan], samt Utredning, Planering, Administration och Projektering [Kommunhuset].  
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Figur 3. Organisationsschema över VA-enheten med budgeterade tjänster 

”Borgeby” ansvarar för driften av avloppsreningsverket, pump- och tryckstegringsstationer, LTA-
enheter samt initierar behovet av investeringar i dessa anläggningar. Provtagningar på slam samt 
dricks- och avloppsvatten hanteras också av medarbetare på avloppsreningsverket. 

”Koppargatan” hanterar driften på rörnätet inklusive planerade och akuta åtgärder. De är även 
behjälpliga mot andra förvaltningar inom kommunen. Exempel på uppdrag är nybyggnation av 
serviser och omläggning av dylikt, läcklagning, ventil- och brandpostbyten, funktionskontroller, 
inmätning av egna regiarbeten, hantering av spolning/slamsugning och tv-inspektioner och hantering 
av vattenmätare. 

”Kommunhuset” hanterar drift och underhåll samt förnyelse, förbättringar och utbyggnad av 
anläggningar och ledningsnät. Exempel på vad som hanteras är till exempel remisshantering, VA-
utredningar, planering av DUF, projektering, debitering och fakturering, kartering, projekt- och 
byggledning, anslutningsfrågor, upphandlingar/ramavtal samt deltar i ett nära samarbete med övriga 
avdelningar inom och utom Samhällsbyggnadsförvaltningen i VA-relaterade frågor. 

I samhällsplaneringens tidiga skede är VA-enheten en viktig funktion för att undersöka 
förutsättningarna för ledningsinfrastrukturen. I frågor som rör stadsbyggnadsprocesser är VA- 
enheten inblandad och delaktig i detaljplanearbetet i kommunen, mark och exploaterings frågor, 
gata/park samt vid miljöstrategiska arbeten. 

I Lomma lämnar VA-enheten synpunkter i bygglovsärenden om till exempel enbostadshus, 
flerbostadshus, tillbyggnader, vissa komplementbyggnader, skolor, industrier och andra stora lokaler 
samt i andra ärenden som kan misstänka påverkar ledningar och dylikt. Här har rutiner skapats 
mellan Byggenheten och VA-enheten för att säkerställa att åtgärder som ansöks i ett bygglov inte 
påverkar ledningsnätet. Mellan VA-enheten och Miljöenheten sker samordningsmöten kontinuerligt 
angående fastigheter som bör kopplas in till det kommunala VA-nätet enligt den tillsynskampanj på 
enskilda avlopp som skedde 2016.  
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I investeringsprojekt fungerar VA- enhet som tekniskt ansvariga inom sitt ansvarsområde. 

Inom VA-enheten upprätthålls beredskap på ledningsnät, reningsverket samt pumpstationer. 

3.3.2 Ekonomi  
Vatten och avloppsverksamheten i Lomma beräknas omsätta drygt 42 000 tkr år 2017. Antalet 
abonnenter uppgår till cirka 6 000. Investeringsvolymen är budgeterad till cirka 10 000 tkr per år.  

Verksamheten finansieras till 98% av avgifter och till 2% av skattemedel. Skattefinansiering medges 
genom särskilt KF-beslut för att täcka viss andel av kapitalkostnaderna för utbyggnad av enskilda 
avlopp på landsbygden.  

Verksamheten redovisas som en egen resultat- och balansräkningsenhet i kommunens 
årsredovisning sedan 2007. Ett eventuellt överskott eller underskott ska återställas inom 3 år. 
Underskott som inte återställts inom 3 år ska skattefinansieras.  

Lomma har under flera år präglats av hög befolkningstillväxt. Den utbyggnad som detta har krävt har 
framför allt utförts i extern regi och finansierats via exploateringsavtal. Förnyelsen av de befintliga 
anläggningarna har varit relativt låg.  

Lomma tillämpar rekommendationer och anvisningar utgivna av RKR (Rådet för kommunal 
redovisning). Anslutningsavgifter bokförs som långfristig skuld och upplöses över 33 år.  

VA-verksamheten belastas alternativt tillgodogörs internränta beräknad på anläggningarnas eller 
anslutningsavgifternas värde. Internräntan är den av SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
rekommenderade och utgör för 2017 1,75%.  

Sedan 2016 tillämpas komponentavskrivningar på nya anläggningar. Gamla anläggningar har inte 
komponentindelats.  

VA-organisationen utför mot ersättning drift- och underhållsarbeten inom kommunens gatu-, park- 
och fastighetsverksamhet. VA-verksamhetens belastas också med overheadkostnader som avser 
vissa kommungemensamma funktioner: lokalhyror, HR-stöd, IT-stöd, andel i administrativa system 
och annat.  

Lommas nuvarande taxa är framarbetad i samarbete med VASAM-kommunerna (Sydvästra Skåne) 
och följer Svensk Vattens basförslag. Taxan trädde i kraft 2007. Indexhöjning har tillämpats måttligt. 
Den senaste revideringen gjordes 2015. Månadskostnaden för en ”normalvilla” (Typhus A) låg 2016 
under genomsnittet jämfört med både Skåne och riket i övrigt. Trots de måttliga taxeförändringarna 
har intäkterna kunnat hållas uppe på grund av ökad bebyggelse och befolkningstillväxt. 
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4 ORGANISATION AV VA-VERKSAMHETEN I VA SYD 

4.1 POLITISK STYRNING 

VA SYD är en organisation för VA-samverkan utformad som ett kommunalförbund med 
förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnder. Kommunalförbundet är en sammanhållen 
juridisk person och beslutsrätten för verksamheten har överlämnats till kommunalförbundet från de 
enskilda kommunerna. Kommunalförbundet är huvudman för VA-verksamheten och även ägandet av 
VA-anläggningarna har övergått till förbundet. Vidare utför VA SYD på uppdrag av Malmö stads 
tekniska nämnd den löpande förvaltningen av avfallshanteringen i Malmö stad. Dessutom ingår 
motsvarande uppgifter i Burlövs kommun. Förtroendevalda i VA SYD styr verksamheten genom att 
fastställa bland annat budget och övergripande mål.   

Under hösten 2017 arbetade medarbetare och chefer vid VA SYD under olika former med att ta fram 
nya mål. Ett stort engagemang som resulterade i sex mål som antogs av förbundsfullmäktige den 6 
april 2017. Målen visar riktning mot VA SYDs vision om att vi ska vara en ledande aktör i det hållbara 
samhället för kunden och miljön. VA SYDs mål är att VA SYD ska: 

 
•Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030 
•Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025 
•Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025 
•Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025 
•Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030 
•Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025 

 

 
Figur 4. VA SYDs politiska organisation 
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Förbundsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och förbundsfullmäktige har, något 
förenklat beskrivet, övertagit de uppgifter rörande verksamheterna som tidigare legat på 
kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Beslut i vissa frågor är av den betydelsen att de kräver 
beslut även i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Hit hör frågor som påverkar hela 
förbundets organisation och som gäller strukturella förändringar i verksamheten, grunderna för 
avgiftsuttaget och grundläggande frågor om allmänna bestämmelser. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för den totala verksamheten i den mån ansvaret inte lagts på ägar-
nämnderna. Styrelsen ska bereda de ärenden som tas upp i förbundsfullmäktige och den har det 
sammanhållna ansvaret för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. 

En viktig förutsättning för kommunalförbundet är att ekonomierna för de samverkande 
kommunernas verksamheter ska hållas klart åtskilda och att det lokala inflytandet från delägar-
kommunerna säkerställs. Det innebär att det inom VA SYD finns flera VA-kollektiv avskilda från 
varandra ur ekonomisk synpunkt. De lokala ägarnämnderna i kommunalförbundet ska säkerställa det 
lokala inflytandet och som grund för ägarnämndernas ställningstaganden ligger de förhållanden som 
finns i den egna kommunen och de krav på verksamheten som ställs från olika intressenter där. 
Ägarnämndernas uppgift är att lämna förslag till investeringar och budget för verksamheten i 
respektive kollektiv, att lämna förslag till VA-taxa i respektive kollektiv, att lämna förslag till ändring 
av verksamhetsområdet i respektive kollektiv, att lämna förslag till brukningsbestämmelser (ABVA) i 
respektive kollektiv samt att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor. 

Modellen för VA SYD är generell, vilket innebär att den gäller för alla nya kommuner liksom den 
gällde för Malmö och Lund vid bildandet av VA SYD. Genom modellen är det möjligt att ansluta fler 
kommuner liksom det är möjligt att lämna VA-samverkan om så skulle önskas. 

I nedanstående tabell visas den principiella representationen i VA SYDs politiska organ och den 
faktiska fördelningen 2017. 

Tabell 1. Nuvarande representation i VA SYDs förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse 
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Tabell 2. Representation i VA SYDs politiska organ 

 

4.2 TJÄNSTEMANNAORGANISATION 

Under förbundsstyrelsen finns en gemensam regional organisation med samtliga personella, 
administrativa och materiella resurser, som svarar för all drift och förvaltning av i förbundet ingående 
VA-anläggningar. Uppbyggnaden av tjänstemannaorganisationen utgår från huvudprocesserna för 
verksamheten och den har skapats för att göra det möjligt att enkelt ansluta fler kommuner. I 
organisationen har kommungränserna försvunnit och den bygger istället på ett renodlat ansvar för 
funktioner. 

Figur 5. VA SYDs tjänstemannaorganisation 

4.2.1 Medarbetarna 
Hos VA SYD arbetar ca 360 medarbetare; ingenjörer, projektörer, maskinister, kemister, elektriker 
och ekonomer, för att nämna några. Gemensamt är att arbetsuppgifterna direkt eller indirekt rör 
hanteringen av dricksvatten, avloppsvatten och avfall. Karriärvägarna blir allt fler och leder ofta fram 
till specialisttjänster, chefspositioner och nationella och internationella engagemang. 
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4.2.2 Organisation, avdelningar, enheter 
För samordning på ledningsnivå finns en ledningsgrupp bestående av förbundsdirektör, vice 
förbundsdirektör samt avdelningscheferna för HR, IT och Juridik, Kund och Kommunikation, Ekonomi, 
Miljö, Strategi och Samordning, Dricksvatten, Avloppsvatten, Ledningsnät, Rörnät och Avfall.  

Medarbetarma i VA SYD är placerad vid olika arbetsställen.  

 Medarbetare i avdelningarna för Avfall, Ekonomi, HR IT & Juridik, Kund & Kommunikation, 
Ledningsnät, Miljö Strategi & Samordning är placerade på huvudkontoret i Malmö. 

 Dricksvatten är huvudsakligen samlad vid Bulltofta och Källby vattenverk 

 Avloppsvatten är till stor del samlad på Sjölunda ARV (avloppsreningsverk) men många 
medarbetare finns även vid Klagshamns, Källby och Ellinge ARV. 

 Rörnät är främst placerad i lokaler på Strömgatan i Malmö. Några medarbetare utgår från 
Ellinge ARV. 
 

En översiktlig beskrivning av arbetsuppgifterna för de olika avdelningarna ges i det följande. 

Miljö Strategi & Samordning ansvarar för VA SYDs gemensamma övergripande strategiska arbete. 
Avdelningen stöttar verksamheterna med att hantera de frågor som är verksamhetsövergripande 
inom följande områden; systematiskt uppströmsarbete, miljö, projektmetodik, innovation utveckling 
och forskning inklusive arbetet vid Sweden Water Research AB*, affärsplan, kvalitet, säkerhet och 
fastighet- och fordonskötsel. 

*Sweden Water Research AB ägs gemensamt av NSVA, Sydvatten och VA SYD och bedriver forskning 
om vattenrelaterade frågor. De forskare och doktorander som är anställda på VA SYD är utlånade till 
forskningsbolaget. Bolaget har som primära mål att medverka till att åtminstone två doktorer 
examineras årligen och att internationella vattenrelaterade konferenser arrangeras i västra Skåne 
minst vartannat år. 

Kund & Kommunikation ansvarar för kundservice och kommunikation där hemsida, sociala medier 
och press är viktiga kanaler för att nå ut med miljöbudskap för beteendeförändring. 
Kommunikationen ska även stärka varumärket och öka kännedomen och förtroendet om VA SYD som 
aktiv miljöaktör. Avdelningen ansvarar även för den interna kommunikationen och VA SYDs 
pedagogiska verksamhet 

HR, IT & Juridik har tre ansvarsområden. HR hanterar personalfrågor som handlar om relationen 
mellan arbetsgivare och medarbetare där arbetsrätten är en viktig del. Andra områden är till 
exempel ledarskap, kompetensutveckling, löneadministration och rekrytering. IT sköter drift, support 
och utveckling av allt från nätverk, datorer, telefoni, servrar till våra stora verksamhetssystem. Detta 
omfattar ca 600 klienter, 300 IT system samt 2 redundanta DataCenter samt underhåll av eget 
nätverk och en egen IT-plattform. Resurser har satsats på en hög säkerhetsnivå och tillgänglighet i 
processystem, databaser och kommunikation. Enheten upprätthåller även en beredskap. Juridik 
ansvarar för juridiska frågor. 

Ekonomi ansvarar för ekonomisk redovisning med fokus på att kvalitetssäkra redovisningar av drift 
och investeringar. I uppdraget ingår även controlling av verksamheten, det vill säga analys av utfall, 
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uppföljning, budget och prognos, nyckeltal med mera. Ekonomi ansvarar även för VA SYDs 
upphandlingsrutiner och uppföljning av gemensamma upphandlingar. 

Dricksvatten ansvarar för att VA SYD kan tillhandahålla ett dricksvatten som håller god kvalitet och 
som distribueras till kunderna med ett minimum av störningar. Verksamheten inom Dricksvatten är 
uppdelad i drift vatten och laboratorier. Dricksvattensystemet består av 6 vattenverk, ett 40 tal 
tryckstegringsstationer och 18 reservoarer på nätet. Det egenproducerade dricksvattnet uppgår till 
drygt 10% av den totala förbrukningen, resterande mängd köps från Sydvatten. 

Avloppsvatten ansvarar för avloppsvattenrening, slamhantering, biogashantering och 
avloppspumpstationer. Avloppssystemet består av drygt 250 pumpstationer och 19 
avloppsreningsverk (ARV). 

Ledningsnät förvaltar befintliga ledningsnät och bygger ut näten när och där det behövs. Omfånget 
av dricksvattenledningsnäten är 840 km i Malmö, 500 km i Lund, drygt 70 km i Burlöv och 200 km i 
Eslöv. Avloppsledningsnätets omfattning uppgår till 1400 km i Malmö, 900 km i Lund, cirka 150 km i 
Burlöv och 400 km i Eslöv. En väsentlig arbetsuppgift är att genom utredningar och modelleringar 
kompletterat med spolning och filmning identifiera kapacitetsproblem och förnyelsebehov i det 
befintliga nätet och när det behövs genomföra förbättringar. Byggnation av klimat- och 
kretsloppsanpassade VA-system i nya områden blir allt viktigare för framtiden. För närvarande läggs 
det mycket tid på frågor kring förnyelsetakt samt dagvattenhantering. 

Rörnät ansvarar för VA- och den akuta miljöberedskapen inom VA SYDs geografi. Basen i uppdraget 
utgörs av det löpande drift- och underhållsarbetet av ledningsnätet. Avdelningen hanterar även 
akuta driftstörningar och genomför entreprenader i ledningsnätet. Arbetsområdet är Malmö stad, 
Burlövs kommun samt Eslövs kommun. För Lund finns ett avtal med Markentreprenad i Lund som 
utför delar av avdelningens uppdrag. Avdelningen svarar även för den operativa hanteringen av 
vattenmätarbyten, avläsningar samt inrapportering av värdena till ekonomienheten. 

Avfall utför på uppdrag av Malmö stads tekniska nämnd den löpande förvaltningen av 
avfallshanteringen i Malmö stad. Dessutom ingår motsvarande uppgifter i Burlövs kommun. 
Avfallsfrågorna sköts av avfallsavdelningen. I uppdraget ingår löpande uppgifter som kundservice, 
informationsinsatser, att vara behjälplig på fältet samt planering, uppföljning, kontroll och styrning 
av avfallsinsamlingen. 

4.2.3 Beredskap och krishantering 
VA SYD upprätthåller beredskap i egen regi för samtliga funktioner och verksamheter inom VA SYD. 
Undantag är beredskap för ledningsnätet i Lund, som sköts av Markentreprenad i Lund i enlighet 
med ingånget samarbetsavtal vid starten av VA SYD. Beredskapsstyrkor finns för följande områden 
inom VA SYD: 

 Gemensamt  
- IT 

 Dricksvatten  
- Grevie/Bulltofta inkl. Malmö 
- mindre vattenverk i Lund/Eslöv 

 Avloppsvatten  
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- område Sjölunda 
- område Klagshamn 
- område Källby 
- område Ellinge 
- pumpstationer 
- elberedskap 

 Ledningsnät 
- Malmö/Burlöv 
- Lund 
- Eslöv 

I tillägg till beredskapen finns en krisledningsplan som aktiveras i händelse av kris. Denna plan 
medger att vi under ett krisförlopp effektivt och snabbt kan mobilisera kring en krishändelse. 

4.2.4 Ekonomisk styrning 

4.2.4.1 Allmänt 

VA-verksamheten i VA SYD omsätter drygt 840 miljoner kronor per år. Till detta kommer avfall, som 
hanteras på uppdrag av Malmö stad och Burlövs kommun med en omsättning av ytterligare cirka 215 
miljoner kronor per år. Investeringsvolymen för VA-verksamheten ligger på cirka 550 miljoner per år. 

VA-verksamheten bär sina egna kostnader utan tillskott av skattemedel. Redovisningen sker enligt 
god redovisningssed i enlighet med gällande lagstiftning. En allmän förutsättning för VA-
verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet 
är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. 

VA SYDs uppdrag är att ha en modell som tillgodoser behovet av att redovisa ekonomin både för den 
juridiska personen VA SYD och för varje medlemskommun, eftersom varje kommun är ett eget 
verksamhetsområde med egen taxa. Ekonomimodellen ska dessutom vara utformad så att nya 
medlemskommuner enkelt kan läggas till. 

Varje kommun har sin egen taxekonstruktion och sin egen nivå på taxan. Varje kollektiv redovisas för 
sig och de gemensamma resurserna (intäkter/kostnader) fördelas mellan våra medlemskommuner 
enligt vissa fördelningsnycklar. 

VA SYD har arbetat fram en modell för att fördela gemensamma intäkter och kostnader mellan 
kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader 
som fördelas är främst personalkostnader. VA SYD har en gemensam tjänstemannaorganisation för 
hela verksamheten. I organisationen har kommungränserna försvunnit och den bygger i stället på ett 
renodlat ansvar för funktioner. Detta innebär att kostnaderna för all personal utom avfalls 
personalstyrka betraktas som gemensam. Avfalls medarbetare redovisas direkt mot 
avfallsverksamheten. Övriga kostnader som fördelas är till exempel ledningsstöd, IT, kommunikation 
och kundservice, ekonomi, fakturering, HR, lokalkostnader samt kapitalkostnader för gemensamma 
investeringar. Alla intäkter och kostnader som kan hänföras direkt till respektive kollektiv belastar 
endast detta kollektiv. De gemensamma redovisningsprinciperna utgår från de regelverk som 
reglerar VA SYDs ekonomiska redovisning. Dessa regelverk är lagen om vattentjänster, kommunal 
redovisningslag samt rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) och Svenskt 
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Vatten i deras skrift ”Ekonomisk redovisning för VA-branschen”. Det ska vara tydligt för framtida 
medlemskommuner vilka principer VA SYD arbetar efter.  

Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt som successivt intäktsförs i samma takt 
som den tillgång den bidragit till att finansiera skrivs av. Periodisering av anläggningsavgiften görs i 
likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar, vilket innebär att 2 procent av anläggningsavgifterna 
intäktsförs varje år. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt.  

Verksamhetens överskott/underskott ska återföras/återhämtas inom tre år. När avgifterna överstiger 
kostnaderna ska dessa särredovisas i balansräkningen under gruppen upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter. 

Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. 
Finansieringsvillkoren ska så långt som möjligt vara överensstämmande hos de olika 
förbundsmedlemmarna. 

Kreditivränta belastar investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas 
i bruk. Kreditivräntan utgörs av genomsnittlig ränta genom generella lånearrangemang. Krav är att 
upplåning sker för anläggningens anskaffning. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp 
vid respektive månads utgång. 

Intern nedlagd tid ska redovisas som en del av en investering i den mån den är direkt hänförlig till 
investeringen som sådan. Med direkt hänförlig menas att arbetsinsatsen är direkt kopplad till 
investeringen som sådan, till exempel gäller detta projektering och arbete med ritningar, kalkylering, 
arbetsledning under byggnation etc. 

4.2.4.2 Kort om investeringar och taxeutveckling 

Generellt sett är VA-anläggningarna i Sverige eftersatta och i tillväxtregioner har anläggningarnas 
kapacitetstak i många fall nåtts. Detta betyder att investeringar kommer att behöva göras. Vatten 
och avlopp är en förutsättning för en kommuns tillväxt och utveckling. Stora delar av VA-
infrastrukturen i Sverige byggdes för över 50 år sedan. I exempelvis Malmö och Lundområdet har 
befolkningen under samma period i det närmaste fördubblats och de senaste 25 åren har 
befolkningstillväxten varit exceptionell. Generellt behöver vi investera mer i dricksvatten- och 
avloppsverksamheten och reinvesteringstakten behöver öka betydligt. Äldre anläggningar behöver 
ersättas, förnyas, utökas och ibland flyttas för att hantera den ökande befolkningen, 
klimatförändringar och ökande miljökrav. 

Investeringar kan göras över hela VA SYDs organisation, men utförs främst av ett fåtal enheter som 
till stor del endast arbetar med investeringsprojekt. Enheterna är uppdelade efter 
verksamhetsområde där varje enhet är expert på just sitt område. Givetvis arbetar enheter och 
avdelningar gränsöverskridande då de ofta har samband med varandra. Det är enheterna som i 
samråd med den avdelning de tillhör, samt övriga berörda avdelningar, som lämnar in förslag och 
prioriterar kommande investeringsprojekt. Urval av vad som ska genomföras kommande år beslutas 
av ledningsgruppen innan det går vidare till nämnder och styrelse. Innan ett projekt får starta ska de 
upp för beslut enligt delegationsordningen, där bakgrund, omfattning, utförande, effekter, kostnader 
och finansiering bland annat ska besvaras.  
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Samtliga investeringsprojekt grupperas på budgetrubriker för att möjliggöra summering av 
investeringar inom olika områden. Exempel på våra större budgetrubriker är: Avloppsvattenrening, 
Förnyelse, Rörnätsförbättringar, Exploateringar och Fastighet. 

Utöver denna gruppering indelas även investeringsprojekten avseende projekttyp. Vi arbetar med 
projekttyperna reinvesteringar, expansionsinvesteringar samt anpassningsinvesteringar.  

Investeringsprojekten upphandlas och projektleds av egna medarbetare och i vissa fall sker även 
projekteringen av egna medarbetare. 

För att kunna upprätthålla en beredskapsstyrka för akuta behov på ledningsnätet krävs en viss volym 
av intern entreprenadverksamhet. Historiskt de senaste fem åren har vår entreprenadverksamhet 
hanterat en investeringsvolym på runt 47 mkr årligen. Enheten ansvarar för entreprenadarbeten på 
ledningsnätet samt serviceåtgärder i anslutning till VA-beredskapen. Entreprenadenhetens 
omsättning är i genomsnitt 61,7 mkr, vilket innebär att 76% av deras omsättning beror på 
investeringsprojekt.  

I nedanstående bilder visas utfall, budget och investeringsgrad för VA Burlöv och VA Eslöv. I 
underlaget redovisa dessa två kommuner av följande anledningar: 

 Båda dessa kommuner har blivit nya förbundsmedlemmar efter VA SYDs bildande.VA Burlöv 
blev medlem 2011 och VA Eslöv blev medlem 2012. 

 Båda dessa kommuner ligger närmast Lomma rent storleksmässigt, se nedan fakta för 2017. 
 

Tabell 3. Kommunfakta Burlöv, Eslöv och Lomma 

Kommun Folkmängd Befolkningstäthet (inv/km2) 

Burlöv  18 073 956,2 

Eslöv  33 236 79,3 

Lomma  24 264 437,1 
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Tabell 4. Investeringar VA Burlöv och VA Eslöv 

 

Investeringsgraden som är baserad på hur mycket VA SYD investerar i förhållande till budgeter är 
bruten per år, vilket innebär att investeringsgraden försämras om ett projekt förskjuts en månad från 
december till januari påföljande år. De främsta orsakerna för lägre investeringsgrad beror i största 
omfattning på externa faktorer så som exploateringar som förskjuts, överklagade av ledningsrätter 
och upphandlingar. Interna faktorer beror oftast på omprioriteringar eller att en billigare lösning har 
hittats för budgeterat projekt.  

Föregående tabeller visar att investeringsvolymen har ökat, inte minst de två senaste åren. VA SYD 
har under senare år lagt ner stort arbete på att i större utsträckning genomföra de investeringar vi 
har planerat för under rätt år. 

De investeringar som har beskrivits i det ovanstående handlar främst om väl avgränsade projekt som 
kan beskrivas på objektsnivå inom de enskilda kollektiven. VA SYD arbetar även på regional nivå med 
översyner för att öka den yttre effektiviteten på systemnivå. Ett sådant scenario beskriver avseende 
utvecklingen av avloppvattenhanteringen i Malmö-Lund. Det är uppenbart att denna typ av 
investering, som inkluderar flera kollektiv och många interagerande objekt, kräver ett annat 
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arbetssätt och ny metodik för att kunna genomföras. VA SYD arbetar sedan en tid tillbaka med att 
utveckla och införa ett administrativt synsätt som bygger på portfölj-, program- och projektstyrning. 
När det gäller arbetet med utveckling av den regionala avloppsvattenhanteringen har detta arbete 
under hösten samlats i ett så kallat program där en programledare leder arbetet direkt under 
förbundsdirektören i en genomförandeorganisation som ligger utanför linjeorganisationen. Även det 
omfattande och långsiktiga arbetet med säkra upp dricksvattenförsörjningen i Eslövs har samlats i ett 
program.  

VA SYD skapades för att framgångsrikt kunna möta de förändrade krav som i framtiden kommer att 
ställas på VA-branschen. Erfarenheten visar att det inte går att långsiktigt styra en VA-verksamhet 
bara med inriktningen att minimera kostnaderna utan hänsyn till servicenivå eller framtida krav. Att 
medvetet eller omedvetet inte beakta omvärldskrav på service, kvalitet och långsiktigheten i 
verksamheten kan ge kortsiktiga kostnadsbesparingar, men sker otvetydigt på bekostnad av 
organisationens effektivitet i ett längre perspektiv. I de förarbeten som föregick bildandet av VA SYD 
togs nedanstående figur fram för att illustrera ett troligt scenario över hur kostnaderna kan tänkas 
komma att utvecklas vid en regionalisering av VA-verksamheten, jämfört med om denna fortsätter 
att drivas av varje enskild kommun. Generellt sett är VA-anläggningarna i Sverige eftersatta och som 
framgår av figuren förutsätts att det i ett inledningsskede av regionaliseringen för den nytillkomna 
kommunen får ökade kostnader. Dessa representerar bland annat kostnader för att uppgradera VA-
anläggningen till dagens krav. När uppgraderingsperioden är över kommer det regionala alternativet 
att få en mindre brant kostnadsutveckling än i det kommunala alternativet. Anledningen till 
skillnaden är enligt modellen att i det regionala alternativet skapas en organisation som har bättre 
beredskap att effektivt möta omvärldsförändringar och där underhållet för anläggningen är känt. 

 

  
Figur 6. Modell för kostnadsutveckling som enskild kommun eller som del av en regional organisation. 

Nedan presenteras taxeutvecklingen för de två kommuner som har blivit nya förbundsmedlemmar 
efter VA SYDs bildande (2008). 
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Tabell 5. Taxeutvecklingen för VA Burlöv efter att man blev medlem i VA SYD den 1 januari 2011. 

 

Tabell 6. Taxeutvecklingen för VA Eslöv efter att man blev medlem i VA SYD den 1 januari 2012. 

 

Det kan konstateras att kostnaderna steg inledningsvis för både Burlöv och Eslöv vid inträdet i VA 
SYD. Detta främst för att uppgradera anläggningarna till ”VA SYD-nivå”. Kostnadsutvecklingen är i 
bägge kommunerna lägre de senaste fyra åren. VA SYD eftersträvar en jämn resultat- och 
taxeutveckling för medlemskommunerna.  

Denna faktiska bild för både Burlöv och Eslöv harmoniserar med figur 6 över hur kostnader kan 
utvecklas vid en regionalisering av VA-verksamheten. 
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5 SÄRSKILDA FRÅGESTÄLLNINGAR 

Förstudiens konsekvensbeskrivning pekade på att ett medlemskap i VA SYD har många fördelar då 
VA SYD är en stor större organisation inom kärnverksamheten med bättre förutsättningar för att till 
exempel uppnå högre kris- och incidentberedskap för VA-försörjningen. Men förstudien visade också 
att det finns frågor som kräver en mer fördjupad analys inför ett eventuellt samgående. Dessa frågor 
belystes i förstudiens kapitel om Förslag på nästa steg. I det nedanstående är dessa frågeställningar 
sammanfattade under följande rubriker: 

 POLITISK KONTROLL OCH STYRNING AV VA SYD 

 TILLÄMPNING AV EKONOMISKA FÖRDELNINGSNYCKLAR 

 EKONOMISKA EFFEKTER FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER I LOMMA 

 KOSTNADER FÖR ÖVERGÅNGSPROCESSER  

 ORGANISATORISKA KONSEKVENSER VID ETT SAMGÅENDE MED VA SYD 

 PROCESS FÖR ÖVERGÅNG AV MEDARBETARE VID ETT SAMGÅENDE MED VA SYD 

5.1 POLITISK KONTROLL OCH STYRNING AV VA SYD 

Vid bildandet av VA SYD har en ordning med kommunalförbund med förbundsfullmäktige valts. Här 
gäller kommunallagens allmänna bestämmelser, som anger att när ett kommunalförbund har hand 
om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning ska den författningens 
bestämmelser om kommuner och landsting gälla för förbundet. Detta betyder att då det i lagen om 
allmänna vattentjänster talas om kommun ska detta i fall då kommunalförbund har hand om 
uppgiften istället avse kommunalförbundet. Även om kommunalförbundet tagit över uppgifterna 
från kommunerna finns vissa frågor som ska beslutas av hemkommunerna. Frågan om 
kommunalförbundets roll i förhållande till hemkommunerna har både rättsliga, styrningsrelaterade 
och organisatoriska aspekter. 

5.1.1 Rättsliga aspekter 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela föreskrifter om taxan. 
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder 
i kommunens taxeföreskrifter men kommunfullmäktige ska ta ställning till de normativa delarna i 
taxan. Bestämmelsen i 34 § andra stycket i lagen om allmänna vattentjänster är tillkommen för att 
klargöra skillnaderna mellan sådana normativa element som behörigt kommunalt organ måste fatta 
beslut om och sådana förvaltningsuppgifter eller räkneoperationer som kan överlåtas till ett 
privaträttsligt organ, till exempel ett kommunalt bolag. 

5.1.2 Styrningsrelaterade aspekter 
Det är viktigt att medlemskommunerna behåller inflytandet över vissa viktiga beslut i verksamheten. 
I förbundsordningen har lämnats föreskrifter som på olika sätt innebär att medlemskommunerna har 
att ta ställning till frågor av avgörande betydelse för förbundet, kommunerna och nyttjarna av 
förbundets tjänster. Varje kommun utgör ett eget verksamhetsområde. 
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Verksamheten ska vara taxefinansierad. Taxan bestäms för varje verksamhetsområde för sig. I den 
mån behov uppkommer av finansiellt stöd som inte täcks av taxan ska kommunerna lämna bidrag till 
den egna kommunens verksamhetsområde. 

Medlemskommunerna har satt vissa ramar för de beslut som kommunalförbundet på egen hand får 
besluta om. Om förbundet måste gå utanför dessa ramar måste förbundet först inhämta 
medlemskommunernas ställningstagande. Detta gäller i fråga om strukturella förändringar i 
verksamheten, grunderna för avgiftsuttaget, grundläggande frågor om allmänna bestämmelser och 
viktigare investeringsfrågor. 

Med strukturella förändringar i verksamheten menas bland annat olika förändringar som påverkar 
rådigheten över anläggningarna eller omfattningen av verksamheten till exempel att driften av 
anläggningarna lämnas ut på entreprenad eller att anläggningarna försäljs och återförhyrs. Det kan 
även avse förändrade principer för verksamhetsområdets utsträckning. Vidare kan det avse att 
förbundet organiserar om sin verksamhet så att svårigheter uppkommer att följa andra 
bestämmelser i förbundsordningen såsom punkten om samråd, som avser att säkerställa att 
förbundet inte utvecklas i en riktning som inte har stöd i medlemskommunerna, utan genom olika 
samhällsbyggnadsmål, miljömål, jämställdhetsmål, etc har förutsättningar att få genomslag i 
förbundets organisation. Till frågor som kan räknas till till strukturella förändringar måste 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar enligt förbundsordningen ta ställning. 

Till grunderna för avgiftsuttaget hör till exempel viktigare förändringar i fördelningen mellan 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter, viktigare förändringar i den principiella uppbyggnaden av 
avgiftsparametrarna, viktigare förändringar i principerna för fondering av kommande investeringar 
och viktigare avvikelser från taxeuppbyggnaden jämfört med vad som utgör branschnorm. 

Ett annat förhållande som kan inordnas under såväl strukturella förändringar som grunderna för 
avgiftsuttaget är förändringar som görs i organisation, redovisning, administrativa system etc, där 
förändringarna är av den karaktären att underlaget för avgiftsberäkning av varje verksamhetsområde 
för sig påverkas negativt i sådan utsträckning att avgiftsberäkningen blir svårgenomförbar och 
svårkontrollerbar. I sådana fall måste kommunfullmäktige i medlemskommunerna ta ställning i 
frågan eftersom förändringarna påverkar själva grunden för samgåendet, att varje kommun ska 
behandlas som ett verksamhetsområde. Förändringar i själva driftsorganisationen torde knappast 
höra hit eftersom möjligheterna till effektivisering, rationalisering och samordning också varit ett 
bärande element i förbundsbildningen. 

Grundläggande frågor om allmänna bestämmelser omfattas också av skyldigheten att inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Syftet är att säkerställa att förbundet inte fattar beslut om 
förändringar av allmänna bestämmelser som innebär avgörande avvikelser från sådana 
bestämmelser som utgör branschnorm, och där förändringarna kanske görs som kompensation för 
en utebliven avgiftshöjning utan att medlemskommunerna först fått tillfälle till ställningstagande. 
Förbundet ska också inhämta ställningstagande från medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar 
när det gäller viktigare investeringsfrågor. När det gäller investeringsmedel finns bestämmelser om 
att förbundet får ta upp lån för verksamhetens finansieringsbehov enligt redovisade 
budgetförutsättningar eller enligt vad förbundsmedlemmarna annars godkänt. Detta betyder att 
kommunalförbundet för egen del kan ta upp lån, där kommunernas finansieringsfunktioner är 
behjälpliga för att säkerställa villkoren i upplåningen. Inget hindrar att en medlemskommun själv 
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lånar ut medel till förbundet om kommunens lånevillkor av något skäl skulle vara förmånligare än 
förbundets. Konstruktionen faller tillbaka på att förbundet och kommunen utnyttjar samma 
skattekraft som underlag för belåningen. Detta betyder också att viktigare investeringar i förbundet 
som inte funnits med i budgetförutsättningarna i princip kan ha en undanträngningseffekt på andra 
investeringar i kommunen eftersom kommun och kommunalförbund utnyttjar samma 
skatteunderlag. Viktigare investeringsbeslut kan också påverka taxan och detta är ytterligare ett skäl 
till varför medlemmarnas kommunfullmäktige har att ta ställning till sådana investeringar där de inte 
redan funnits med i budgetförutsättningarna i kommunen. Det behövs också en finansiell planering i 
kommunerna. Detta är skälet till att viktigare investeringar som inte funnits med i 
budgetförutsättningarna ska bli föremål för prövning av medlemskommunerna. 

5.1.3 Organisatoriska aspekter 
Centrala politiska frågeställningar förekommer inte frekvent inom VA-verksamheten. Inte desto 
mindre har organisationen i förbundet byggts upp med ett förbundsfullmäktige. Skälet till detta är att 
organisationen anpassas för att kunna vara en organisation med flera medlemskommuner. För att 
förbundsfullmäktige inte ska behöva sammanträda så ofta har lämnats utrymme för 
förbundsfullmäktige att uppdra åt förbundsstyrelsen att vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige 
i frågor som annars skulle ha avgjorts av förbundsfullmäktige. Ordningen innebär att man kan få en 
ökad smidighet i hanteringen utan att hela förbundsfullmäktige behöver sammankallas. När ärenden 
hänskjuts från kommunalförbundet till medlemskommun är det den typ av frågor som har beretts av 
ägarnämnden i kommunalförbundet för att tillgodose det lokala inflytandet. 

I medlemskommunen bereds ärendet av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande samt av annan nämnd om kommunfullmäktige lämnar sådan anvisning. 
Organisatoriskt blir det en tung beslutskedja om ärendet ska behandlas av såväl ägarnämnd, 
förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige i förbundet och av facknämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i medlemskommun innan beslutet är genomförbart. Därför bör bestämmelsen 
om inhämtande av ställningstagande från medlemskommunerna enbart avse frågor som är av 
betydelse för medlemskommunerna från inflytandesynpunkt. Underlaget innehåller en väl avvägd 
sammanställning av frågor där medlemskommunernas egna fullmäktigeförsamlingar fortsatt har kvar 
inflytande. 

5.1.4 Möjlighet till stärkt ägarroll inom kommunalförbundets ram 
I kommunalförbundet har byggts in en institutionaliserad ordning för att garantera 
medlemskommunernas inflytande. Ägarnämnderna har väsentliga uppgifter från flera aspekter. 
Ägarnämnderna har uppgiften att dels säkerställa politisk representativitet i förbundet dels garantera 
inflytande för den i alla kommuner oavsett storlek. 

Ledamöter i nämnd får väcka ärenden i nämnden och denna bestämmelse är tillämplig även på 
kommunalförbund. Inom förbundet finns en ägarnämnd för varje kommun. Ägarnämndernas storlek 
bestäms av vederbörande kommuns fullmäktigeförsamling. Reglementet innehåller en riktnorm som 
innebär 5 ledamöter och 3 ersättare. Den enskilda kommunen kan genom att öka antalet ledamöter i 
ägarnämnden i förbundet bredda möjligheten för representation från fler partier i nämnden och på 
så sätt ge möjlighet för ledamöter från en breddad krets att väcka ärenden i nämnden. Härigenom 
har den politiska representativiteten säkerställts.  
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Inflytandet för enskilda kommuner har även beaktats. I förbundsordningen finns en bestämmelse 
som anger att uppgifter, som hanteras i kommunalförbundets organ och som rör sådana frågor som 
hör till ägarnämndernas uppgiftsområden, ska så långt möjligt behandlas under fullt hänsynstagande 
till syftet med uppdelningen i särskilda verksamhetsområden och att genom ägarnämnderna 
säkerställa det lokala inflytandet. Dessutom finns ett antal viktigare frågor som ska överlämnas till 
hemkommunerna för ställningstagande. Detta verkar oberoende av förbundsordningens punkt och 
säkerställer kommunens intressen. Om ägarnämnden anser att en fråga är av den digniteten att 
ställningstagande bör inhämtas från hemkommunen då är övriga organ i kommunalförbundet 
skyldiga att respektera detta. Det betyder att en medlemskommun genom möjligheten att själv, utan 
inblandning av annan förbundsmedlem, bestämma antalet ledamöter i ägarnämnden och genom den 
inbyggda mekanismen att ägarnämndens uppfattning i frågan om att inhämta ställningstagande från 
den egna kommunen blir av utslagsgivande betydelse i förbundet har en ordning tillskapats som gör 
förbundet lämpat för kommuner oavsett storlek. 

5.2 TILLÄMPNING AV EKONOMISKA FÖREDELNINGSNYCKLAR 

Inom förstudien gjordes ingen analys av hur den ekonomiska utvecklingen skulle kunna utvecklas i 
det fall Lomma kommun valde att gå med i VA SYD. Fördelningsnycklarna är viktiga instrument för 
fördelning av kostnader mellan de ingående kollektiven men för att i praktiken förstå hur ekonomin 
kommer att utvecklas inom VA SYD är det viktigt att en gemensam, långsiktig och kortsiktig 
behovsbild för VA-verksamheten tas fram och att såväl VA SYD som Lomma kommun får en 
förståelse för vad ett utökat samarbete innebär. 

Metoden för att ta fram en ”skuggbudget för Lomma” följer i princip den budgetprocess som årligen 
genomförs under första kvartalet på VA SYD. Här tar verksamhetens olika grenar fram 
verksamhetsuppgifter för de ingående kommunerna som sedan analyseras, värderas, prioriteras och 
sammanställs i ett dokument som anger en resurssatt viljeinriktning för VA SYD. I de fall där 
osäkerheten eller kunskapsläget är av sådan karaktär att ytterligare kunskapsinsamling krävs före det 
att aktiviteter genomförs för att uppställda mål ska uppnås resurssätts även detta. Samtliga 
kommuner särredovisas i VA SYDs budget och det är därmed möjligt för de ingående kommunerna 
att förstå och ha inflytande på såväl den egna kommunens ekonomi som VA SYDs ekonomi totalt.  

De lokala ägarnämnderna i kommunalförbundet ska säkerställa det lokala inflytandet och som grund 
för ägarnämndernas ställningstaganden ligger de förhållanden som finns i den egna kommunen och 
de krav på verksamheten som ställs från olika intressenter där. Ägarnämndernas uppgift är att lämna 
förslag till investeringar och budget för verksamheten i respektive kollektiv, att lämna förslag till VA-
taxa i respektive kollektiv, att lämna förslag till ändring av verksamhetsområdet i respektive kollektiv, 
att lämna förslag till brukningsbestämmelser (ABVA) i respektive kollektiv samt att bereda ärenden 
som avser ägarrelaterade strukturfrågor. 

Genom att ta fram en budget för 2019 där Lomma ingår demonstreras hur arbetsgången fungerar 
inom VA SYD med att ta fram en långsiktig finansiering av VA-verksamheten för de ingående 
kommunerna. Simuleringen av skuggbudget 2019 ger en bild av förhållandena baserad på den 
information som är känd vid simuleringstillfället.  
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5.2.1 Resultaträkning 
Tabell 7. VA Lommas budget för 2018 redovisas nedan i den struktur som gäller för Lomma. 

Enhet: tkr BUDGET 2018 

Anslutningsavgifter, periodiserade 1 010 

Brukningsavgifter, externa 37 412 

Brukningsavgifter, interna 2 052 

Brukningsavgifter totalt 39 464 

Dagvattenavgift intern 1 000 

Intern ränteintäkt förutbetalda ansl.avgifter 580 

Övriga interna intäkter 340 

Övriga externa intäkter 100 

SUMMA INTÄKTER 42 494 

  
Personalkostnader -9 101 

Projektarbete 752 

Avsättning till regresskrav översvämningar 0 

Sydvatten -7 703 

ABMA -5 974 

Drift och underhåll -8 605 

SUMMA EXTERNA KOSTNADER -30 631 

INTERNA KOSTNADER -2 793 

Avskrivningar -6 830 

Internräntor -2 800 

Avgår skattefinansierad del av Enskilda avlopp 1 500 

Summa kapitalkostnader -8 130 

SUMMA KOSTNADER -41 554 

ÅRETS RESULTAT 940 
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Tabell 8. Tabellen nedan visar en simulering av hur det kan se ut om Lommas VA-verksamhet blir en 
del av VA SYD från och med januari 2019. Lommas budget för 2018 är översatt till den struktur som 
gäller för VA SYD. 
Enhet: Tkr 

  Budget Budget Avvikelse 
Resultaträkning  2018 2019 B19-B18 

Brukningsavgifter 39 464 39 859 395 

Anläggningsavgifter 1 010 1 165 155 

Övriga intäkter 3 520 3 536 16 

Totala intäkter 43 994 44 560 566 

    
Personalkostnader -9 977 -11 924 -1 947 

Internfördelad tid 752 2 437 1 685 

Summa personalkostnader -9 225 -9 487 -262 

Övriga kostnader -24 199 -28 033 -3 834 

Avskrivningar -6 830 -7 761 -931 

Upplösning avsättning avskrivn 0 0 0 

Totala kostnader -40 254 -45 281 -5 027 

    
Nettokostnad 3 740 -721 -4 461 

    
Finansiella intäkter 0 317 317 

Finansiella kostnader -2 800 -2 585 215 

Finansiella poster -2 800 -2 268 532 

    

Resultat efter finansiella poster 940 -2 989 -3 929 

Tidigare överskott/Avsättning 0 0 0 

Årets resultat 940 -2 989 -3 929 

 
Skuggbudgeten 2019 visar ett underskott uppgående till 2 989 tkr. En taxejustering som täcker 
budgeterat underskott innebär en ökning av taxan med 7,5%.  
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Brukningsavgifter – taxan 
Idag är årskostnaden för ”typhus A” 5 877 kr/år och ”typhus B” 61 104 kr/år.  

Tabell 9. Nedan visas statistik från VASS 2017 och hur Lomma ligger till i förhållande till övriga 
kommuner i Sverige. 
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Taxa 2019 
Budgeten har räknats upp med 1% förväntad befolkningsökning för 2019. För Lomma innebär varje  
1% höjning att brukningsintäkterna ökar med 395 tkr.  

Kostnadsökning typhus A och typhus B 

Beräkningen visar ungefärlig kostnadsökning för de olika typhusen. 

Typhus A 

En normalvilla ”typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 
800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

7,5% taxeökning resulterar i följande årskostnad och höjning: 

   

Årskostnad 2018 Årskostnad 2019 Höjning/år Höjning/månad 
5 877 kr 6 318 kr 441 kr 37 kr 

 

Typhus B 

”Typhus B” är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Består av 15 
lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta och vattenförbrukning 2000 m3/år. 

7,5% taxeökning resulterar i följande årskostnad och höjning: 

 

Årskostnad 2018 Årskostnad 2019 Höjning/ år Höjning/ 
månad 

Höjning/ 

lgh/år 

Höjning 

/lgh/mån 
61 104 kr 65 687 kr 4 583 kr 382 kr 306 kr 26 kr 

 
 

Anläggningsavgifter 
En anläggningsavgift är en engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet. 
Ytterligare anläggningsavgift kan bli aktuell exempelvis vid tillbyggnad eller fastighetsreglering.  

Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt som successivt intäktsförs i samma takt 
som den tillgång den bidragit till att finansiera skrivs av. Periodisering av anläggningsavgiften görs i 
likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar vilket innebär att 2 procent (inom VA SYD) av 
anläggningsavgifterna intäktsförs varje år. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 
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Övriga intäkter 
Följande intäktsposter är redovisade under denna kategori (se även bilaga 3): 

Intäktspost       Belopp 
Dagvattenavgift (intern)   1 000 tkr 
Skattefinansierad del av Enskilda avlopp (intern) 1 500 tkr 
Ränteintäkt förutbetalda anläggn. avg. (intern)    580 tkr 
Övriga externa intäkter      100 tkr 
Del av VA SYDs gemensamma intäkter     356 tkr 
                                                                                                         3 536 tkr 

Gemensamma intäkter och kostnader 
VA SYD har arbetat fram en modell för att fördela gemensamma intäkter och kostnader mellan 
kollektiven. Huvudparametern för fördelningarna, är nivån på brukningsavgifter samt avfallsavgifter 
(avseende avfallsverksamheten). Intäkter som fördelas kommer till största delen från den externa 
försäljningen inom laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är främst personalkostnader. 
VA SYD har en gemensam tjänstemannaorganisation för hela verksamheten. I organisationen har 
kommungränserna försvunnit och den bygger i stället på ett renodlat ansvar för funktioner. Detta 
innebär att kostnaderna för all personal utom avfalls personalstyrka betraktas som gemensam. 
Avfalls medarbetare redovisas direkt mot avfallsverksamheten. Övriga kostnader som fördelas är till 
exempel ledningsstöd, IT, kommunikation och kundservice, ekonomi, fakturering, HR, lokalkostnader 
samt kapitalkostnader för gemensamma investeringar.  

Tabell 10. Fördelningen av VA SYDs gemensamma intäkter och kostnader i budget 2019, kommer 
enligt beräkningarna att vara som presenteras i nedan tabell om Lomma blir en del av VA SYD per 
1/1-2019.  

 VA BURLÖV VA ESLÖV VA LUND VA MALMÖ AVFALL VA LOMMA VA SYD 

Övriga intäkter 287 627 1 412 4 601 86 356 7 369 

Personalkostnader -8 370 -24 777 -49 546 -181 976 -10 150 -11 924 -286 743 

Internfördelad tid 1 658 4 809 7 879 35 318 718 2 337 52 719 

Övriga kostnader -2 676 -6 012 -15 294 -44 177 -8 393 -3 351 -79 903 

Avskrivningar -530 -1 260 -2 840 -9 258 -1 121 -681 -15 690 

Finansiella intäkter 27 59 133 431 76 34 760 

Finansiella kostnader -60 -132 -296 -963 -172 -74 -1 697 

Summa -9 664 -26 686 -58 552 -196 024 -18 956 -13 303 -323 185 
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Personalkostnader 

 I VA SYDs totala personalbudget, är 16 tjänster tillagda som idag tillhör VA-verksamheten i 
Lomma.  

 Av VA SYDs totala budget för gemensamma intäkter och kostnader på sammanlagt 323 185 
tkr uppgår personalkostnader till 286 743 tkr eller 88,7%.  

 Lommas del av VA SYDs totala personalbudget uppgår till 11 924 tkr eller 4,2%. 

 Personalkostnaderna 2019 är beräknade utifrån 2018 års lönenivå med en uppräkning om 
2,25% på årsbasis. 

Internfördelad tid 
Internfördelad tid motsvarar det som i Lomma kallas projektarbete det vill säga den tid som 
genereras inom investeringsprojekten och ska belasta investeringarna.  

Övriga kostnader 
Bland övriga kostnader är de största enskilda posterna kostnader för inköp av vatten samt kostnader 
mot ABMA. Posten övrigt i nedanstående tabell består till största delen av kostnader för drift och 
underhåll. Budgeten för Borgeby reningsverk och pumpstationerna ökar med ca 400 tkr för 
analystjänster, reparation och underhåll samt service- och underhållsavtal. Budgeten för ledningsnät 
ökar med ca 2 500 tkr för kostnadsposter som underhåll av diken och dammar, asfaltläggning, 
anläggnings- och underhållsmaterial samt entreprenadarbeten. Under 2019 tillkommer också 
kostnadsposter av engångskaraktär, se nedan.  

Tabell 11. Övriga kostnader av engångskaraktär. 

Övriga kostnader (tkr) Budget Skuggbudget Avvikelse  
2018 2019 B19-B18 

Sydvatten -7 703               -7 695                 8 

ABMA -5 974               -6 000               -26 

Övrigt  -10 522          -13 418   -2 896 

Kostnadsposter av engångskaraktär 2019 0                     -920 -920 

Totalt -24 199               -28 033            -3 834 

Kostnadsposter av engångskaraktär 
Budget 2019 innehåller ett antal poster som är av engångskaraktär vilka uppkommer när 
verksamheten och medarbetare övergår till VA SYD. 

Tabell 12. Kostnadsposter av engångskaraktär (verksamhets- och personalövergång) 

Beräknad kostnad (tkr) 

Konvertering av system inom ekonomi och fakturering 400 

Konvertering av kartsystem och arkiv 200 

Övrig flytt inklusive utrusta arbetsplatser 320 

Summa          920 
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Kapitalkostnader 

 Avskrivningar 

Avskrivningarna ökar med 931 tkr mellan budgetåren. Posten består av avskrivningar för befintligt 
anläggningsregister i Lomma, pågående och kommande investeringar i Lomma samt avskrivningar för 
VA SYDs gemensamma investeringar. 

 Räntekostnader 

En preliminär balansräkning per 2018-12-31 presenteras nedan. 
Den visar på de tillgångs- och skuldposter som VA SYD beräknas överta vid en verksamhetsövergång. 
Som ersättning för övertagandet på sammanlagt ca 132 952 tkr, utfärdar Lomma kommun en revers 
till VA SYD. Reversen löper och amorteras enligt beräkningarna på 33 år med en räntebindningstid på 
5 år. Räntan är beräknad utifrån den ränta som kommunen erbjuds för upplåning hos Kommuninvest 
med ett tillägg för omkostnader på 0,05%. Räntesatsen har för 2019 budgeterats till 1,75%. Utöver 
ovanstående räntekostnadsberäkningar ingår ränteberäkningar på upplåning för budgeterade 
investeringsnivåer på sammanlagt 21 050 tkr för 2019. 

5.2.2 Specificerad satsning i driftbudgeten 
Nedan presenteras en aktivitet samt dess konsekvens på taxan. 
VA SYD arbetar efter en modell mot våra VA-kollektiv, som innebär att ett budgetgrundförslag 
presenteras för politiken tillsammans med en eller flera aktiviteter som antingen innebär satsningar 
(kostnadsökningar) eller neddragningar (kostnadsminskningar) i förhållande till grundförslaget. I 
Lommas fall presenteras en aktivitet som skulle innebära ytterligare en satsning i förhållande till 
grundförslaget. 

Reparation och underhåll ledningar 

Budgetbelopp: 1 000 tkr motsvarar en taxeökning på ca: 2,5%. 
 
Syftet med en eventuell höjning är att kunna reparera och eller byta ut fler anordningar (ventiler, 
luftare och brandposter) än vad som görs idag. VA SYD ser även ett generellt ökat behov av underhåll 
av ledningsnätet. 

5.3.3 Balansräkning 
I nedanstående preliminära balansräkning per 31/12-2018, har vi förutsatt följande - VA SYD övertar 
följande balansposter vid verksamhetsövergången:  

 Samtliga anläggningstillgångar hänförliga till Lommas VA-verksamhet (registrerade i Lommas 
VA anläggningsregister).  

 Omsättningstillgången ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter”. 

 Ackumulerat resultat per 1/1-2019 = 0, dvs VA SYD förutsätter att det prognostiserade 
negativa ackumulerade resultatet per 31/12-2018 regleras av skattekollektivet i Lomma. 

 Långfristiga skuldposten ”Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter”  

 Kortfristiga skuldposterna ”Personalens källskatt”, ”Arbetsgivaravgifter.”, ”Upplupna löner” 
samt ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”.   
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Tabell 13. Balansräkning 

BALANSRÄKNING    
Enhet: Tkr    

 2017-12-31 PREL. FÖRÄNDRING PREL. 2018-12-31 

TILLGÅNGAR    
    

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 159 734 7 498 167 231 

därav mark, byggnader, tekn anläggningar 155 181 7 996 163 178 

maskiner och inventarier 4 552 -499 4 054 

                
Summa anläggningstillgångar 159 734 7 498 167 231 

    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 892 0 1 892 

    
Summa omsättningstillgångar 1 892 0 1 892 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 161 626 7 498 169 124 

    
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    

Eget kapital -1 621 770 0 

därav periodens resultat 863 770  

    
Långfristiga skulder 34 476 792 35 268 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 34 476 792 35 268 

    
Kortfristiga skulder 904 0 904 

Personalens källskatt 110 0 110 

Arbetsgivaravgifter 127 0 127 

Upplupna löner 501 0 501 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 165 0 165 

    
Summa skulder 35 379 792 36 172 

    
    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 33 758 1 562 36 172 

    
DIFFERENS TILLGÅNGAR - SKULDER INKL. EK 127 868 5 935 132 952 
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5.3.4 Investeringar 
Investeringsbudgeten på VA SYD är fördelad på olika budgetrubriker.  Budgetrubrikerna speglar 
avsikten med vad vi tänker använda budgeten till. 

Tabell 14. Investeringsbudgeten i Lomma för 2019 presenteras nedan.  
Enhet: tkr 

Budgetrubrik/Ansvarig avdelning Projekt Budget 2019 

Avloppsvattenrening Modernisering av HSP ställverk (nytt ställverkshus, nytt ställverk, ny 
10kV transformator) 

300 

Avloppsvattenrening Ombyggnad av befintlig reservkraft (automatisk start/stopp 
funktion)  

250 

Avloppsvattenrening Modernisering inkommande – ny rensgaller + ny renspress + ny el + 
ny elinstallation   

300 

Avloppsvattenrening Modernisering sandfång – ny vagn + el installation och automation    

Avloppsvattenrening Ny kompressor    

Avloppsvattenrening Ny blåsmaskin, genomgång styr och regler, genomgång 
luftarsystem, ny elinstallation, värmeåtervinning  

400 

Avloppsvattenpumpning  Modernisering pumpstationer (ett flertal pumpstationer måste 
renoveras, prioritering i samarbete med driften) 

1 000 

Avloppsvattenpumpning  Datakommunikation till samtliga PSTN 200 

Avloppsvattenrening + 
Avloppsvattenpumpning  

Ta över datahantering till VA SYDs datamiljö  500 

Fastigheter Ta prover på hållfastheten på betongen AV 150 

Fastigheter  Drift och underhåll fastigheter AV 500 

Fastighet Drift och underhåll fastigheter DV 200 

Fastighet Säkerhetsdörrar, Arx, Larm 600 

Fastighet Ta prover på hållfastheten på betongen i DV reservoar   

Dricksvattenavdelningen Bygga reservoarhus med filter 2 000 

Dricksvattenavdelningen Översyn pumpar, frekvensare 150 

Dricksvattenavdelningen Ta över datahantering till VA SYDs datamiljö  500 

Exploatering Flädie bensinstation 1 000 

Exploatering Bjärred centrum 5 500 

Rörnätsförbättringar Stationsområdet Ö ledningsomläggning 3 000 

Förnyelse Stationsområdet (etapp 2) 3 500 

Ledningsnätsavdelningen Dagvattendamm i Lommas tätort 1 000 

Summa 

 

 
21 050 
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5.3 EKONOMISKA EFFEKTER FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER I 
LOMMA 

VA-verksamheten i Lomma kommun använder resurser inom kommunen som inte direkt sorterar 
under VA-avdelningen. Det rör sig främst om köp av olika stödfunktioner och tjänster. De 
ekonomiska konsekvenserna för Lomma kommun uppkommer när resurser som VA-avdelningen köpt 
eller på annat sätt finansierat mister denna finansiering. I tabellen nedan presenteras de viktigaste 
posterna.  

Tabell 15. Jämförelse av kommunala stödfunktioner för tjänster med och utan VA-verksamheten. 

Resurs Kostnad idag (tkr) Kostnad utan VA 
(tkr) 

Overhead kommunledning 1100 1100 

IT-system 300 300 

Cirka 0,25 tjänst 
samhällsbyggnadsförvaltning 

150 150 

Lokaler* 540 140 

Övrigt?   

Summa 2090 1690 

*) under förutsättning att lokaler på Koppargatan hyrs utav VA SYD 

Kolumnen ”Kostnad idag” visar hur mycket VA-verksamheten idag ersätter övriga delar av 
kommunen med. Kolumnen ”Kostnad utan VA” visar vilka kostnader som inte direkt försvinner från 
Lomma kommun vid ett samgående med VA SYD och som kommunen då måste finna alternativa 
finansieringssätt för. Dessa kostnader kan inte på ett enkelt sätt rationaliseras bort. 

På kort sikt blir konsekvensen en kostnadsökning för Lomma kommun på 1 690 tkr.  Vad 
konsekvensen blir på längre sikt är svårt att bedöma i nuläget beroende på alternativt utnyttjande av 
motsvarande resurser. 

En annan konsekvens som är svår att kvantifiera är pensionsskulden för personal anställd före 1998. 
VA SYDs nuvarande medlemmar överförde inte denna skuld från respektive kommun till VA SYD. 
Med samma förfaringssätt innebär det att om VA-kollektivet försvinner från Lomma kommun 
försvinner även denna del av finansieringen vilket medför att skattekollektivet får ta denna kostnad. 
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5.4 KOSTNADER FÖR ÖVERGÅNGSPROCESSER 

I det fall VA-verksamheten i Lomma kommun blir en del VA SYD krävs att de IT-verktyg som används i 
verksamheten görs tillgängliga i VA SYDs system, till exempel kundhantering i Future och den digitala 
kartan. Budget 2019 innehåller ett antal poster som är av engångskaraktär vilka uppkommer när 
verksamheten och medarbetare övergår till VA SYD och ska betraktas som en del Lommakollektivets 
faktiska kostnader för en medverkan i förbundet. 

Tabell 16. Engångskostnader som uppstår till följd av ett samgående med VA SYD. 

Beräknad kostnad (tkr) 

Konvertering av system inom ekonomi och fakturering 400 

Konvertering av kartsystem och arkiv 200 

Övrig flytt inkl. utrusta arbetsplatser 320 

Summa          920 

 

Förutom dessa faktiska kostnadsposter kräver en samverkan även ett fortsatt övergripande 
integrationsarbete. Kostnadernas omfattning för denna del är svårbedömd eftersom det handlar om 
att förbereda en personalövergång. Större delen av detta arbete måste utföras tidsmässigt mellan 
det att Lomma ansöker om medlemskap och faktiskt inträder i förbundet. Härvid blir det naturligt att 
VA SYD och Lomma tar sina respektive kostnader för nedlagt arbete. Kostnader för till exempel 
medarbetare som uppkommer efter det att Lomma kommun har inträtt i förbundet kommer att 
hanteras av VA SYD och fördelas på medlemskommunerna i enlighet med fastställda styrdokument 
och är en del av förbundets gemensamma kostnader. I det fall den föreslagna tidplanen i underlaget 
ska hållas måste den typ av arbete som har förekommit under framtagandet av underlaget fortsätta 
(med annat innehåll) under 2018. Det krävs från båda organisationerna att tid avsätts för deltagande 
i gemensamma arbetsgrupper om bland annat: 

- Kunskapsöverföring mellan organisationerna 
- Inventering av anläggningar och fysiska resurser, fordon, förråd 
- Olika ställningstaganden till vad som ska behållas eller avvecklas alternativt 

återanskaffas 
- Eventuella utbildningsinsatser 
- Förberedelse för flytt 
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5.5 ORGANISATORISKA KONSEKVENSER FÖR LOMMA KOMMUN VID 
ETT EVENTUELLT SAMGÅENDE MED VA SYD 

I det fall Lomma kommun blir en del av VA SYD kommer Lomma att få tillgång till VA SYDs totala stöd 
vad gäller forskning, utveckling och innovation, strategiskt utvecklings- och förvaltningsarbete samt 
drifttjänster avseende VA-frågor inom en kontext för hållbar stadsutveckling.  

5.5.1 Stadsbyggnadsprocessen och samarbeten med hemkommunerna 
Ett förhållande som brukar framhållas vid en regionalisering av VA-verksamheten är att det blir en 
sämre bevakning av stadsbyggnadsprocessen i de samverkande kommunerna. Skälet till detta skulle 
vara att det geografiska avståndet mellan handläggande tjänstemän i den regionala VA-
organisationen och i de samverkande kommunerna ökar.  

Erfarenheterna visar dock att VA SYDs ambition att synliggöra VA-frågor och vilja att leda 
utvecklingen leder till ett generellt ökat intresse för vattenfrågor och hur dessa ska hanteras 
långsiktigt. Fördelningen av ansvar för vattenfrågor och även VA-frågor mellan kommunen i övrigt 
och VA-huvudmannen, VA-kollektivet, är komplicerad. Den övergripande planeringen för 
vattenfrågor och så även VA-försörjning inom kommungränsen åvilar kommunen i sin helhet. VA-
kollektivet är en del av detta arbete och ansvarar för den löpande förvaltningen av VA-anläggningen 
inom den av kommunen upprättade verksamhetsområdet. Utbyggnadsbeslut och beslut rörande 
kommunal markanvändning sker ytterst inom ramen för det kommunala planmonopolet och här är 
de kommunala vattentjänsterna och andra vattenrelaterade frågor sakfrågor som vägs mot andra 
intressen.  VA SYDs verksamhet är sett i detta perspektiv en del av den övergripande 
vattenplaneringen 

I nedanstående är exemplifierat hur VA SYD jobbar och samverkar med sina medlemskommuner i 
olika planfrågor för att på ett tidigt stadium få med VA-frågan i planläggningen. 

5.5.1.1 Planer och andra dokument som medlemskommunen beslutar 

Verksamhetsområdet 

VA-verksamheten är ett naturligt monopol som regleras av vattentjänstlagen. I vattentjänstlagen är 
det juridiska begreppet ”verksamhetsområde” som reglerar de delar av kommunen där kommunen 
enligt lag ska förse fastigheter med tillgång till kommunalt dricksvatten och avlopp. Inom detta 
område kan kommunen via sin VA-huvudman ta ut en rättvis och skälig avgift från samtliga 
fastighetsägare som ingår i området (VA-kollektivet) för att bekosta drift och investeringar av VA-
verksamheten. Verksamhetsområdet är därmed ett kommunalt beslut som innefattar en bedömning 
om skyldigheten att införa kommunalt vatten och avlopp i olika delar av kommunen. 
Verksamhetsområdet för varje enskild förbundskommun förändras kontinuerligt och fastställs efter 
behov av kommunfullmäktige i respektive kommun efter förslag från respektive ägarnämnd.  

Det verktyg som används för att beskriva och åskådliggöra den praktiska innebörden av 
verksamhetsområdet är den traditionella kartan där verksamhetsområdet ritas in. Denna karta är 
grunden för VA SYDs verksamhet. Kartan har digitaliserats och VA SYD använder idag dpWater som 
GIS-programvara.  
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I dpWater samlas all information om VA SYDs ledningsnät, som ledningarnas dimensioner, material 
och ålder. Här finns även uppgifter om driftstörningar på nätet, planerat underhåll och TV-
inspektioner. Genom spårning går det att följa vattnets väg upp- och nedströms i nätet. Programmet 
har kopplingar till våra digitala arkiv och man kan lätt få fram uppgifter om den enskilda fastighetens 
VA-installationer. Uppgifterna i dpWater ligger också till grund för all projektering och modellering av 
ledningsnätet.  

Om Lomma kommun går med i VA SYD kommer en konvertering att göras av ledningsdatabasen med 
tillhörande karta från Lomma kommuns GIS-system (Geosecma) till dpWater. Konvertering av 
databas och karta kommer att vara en prioriterad fråga för förbundet för att kunna uppdatera och 
säkerställa anläggningsinformation inom Lomma kommun omedelbart vid samgåendet.  

Det fysiska VA-arkivet som finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lomma kommun kommer att 
flyttas till VA SYDs arkiv på Bulltofta. Arkivmaterialet kommer att digitaliseras och göras tillgängligt 
via dpWater på samma sätt som för övriga kommuner i VA SYD. I Lomma kommuns bygglovsarkiv 
finns akter för samtliga fastigheter inom kommunen.  

Hantering av bygglov 

VA SYD är ingen formell remissinstans i bygglovsprocessen. VA SYD inhämtar däremot viss 
information för samtliga sökta bygglov digitalt från hemkommunernas databaser för att göra ett 
urval av vilka bygglov som kan tänkas beröra VA SYDs verksamhet. Därefter skickas det ut brev till 
sökanden där den sökande ombeds kontakta VA SYD för att bli informerad om hur VA-frågorna ska 
hanteras samt vad som eftersöks från VA SYDs sida. Denna hantering sker i regel parallellt med 
bygglovsprocessen och innefattar vanligtvis frågor om servisanmälningar, vattenmätarabonnemang, 
eventuella besiktningar och avgiftsfrågor. 

Exploatering  

VA SYD jobbar kontinuerligt med framtagande av nya detaljplaner inom medlemskommunerna. 
Arbetet innebär att VA SYD tillsammans med övriga aktörer inom kommunen försöker hitta bästa 
möjliga lösningar på de utmaningar som uppstår inom varje detaljplan.  

Arbetet kan till exempel se ut på följande sätt; ett större planeringsprojekt för nytt planprogram har 
påbörjats i hemkommunen. I detta arbete har kommunen tillsammans med VA SYD handlat upp en 
utredning för dagvatten och skyfall för planprogrammet. Det övergripande målet för uppdraget är att 
klargöra vad som behövs inom hela området i form av höjdsättning och utbyggnad av 
dagvattensystem för att möjliggöra exploatering av aktuellt planprogram. Vidare ska resultatet ligga 
till grund för detaljprojektering av VA-system och allmän plats (inklusive höjdsättning) inom 
detaljplaneområdet. Utredningens uppdrag i detalj:  

 En preliminär höjdsättning av gator, kvartersmark och grönområden ska utföras till stöd för 
planprogrammet som ska uppdateras efter samrådet och för kommande detaljplaner som 
ska upprättas. 

 Massberäkning som ska kunna ligga till grund för bedömning om en massdatabank ska 
inrättas inom området. Området som ska höjdsättas och massberäknas är ca 90 ha stort. 
Redovisningen ska vara uppdelat för kvartersmark och allmän plats-mark.  
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 Placering i plan och höjd av nya dagvattenledningar/stråk samt läge och storlek på 
fördröjningsmagasin inom hela området.  

 Öppen dagvattenhantering ska tillämpas där det är möjligt/lämpligt.  

 Utredning ska visa hur planområdet ska säkras mot oacceptabla ekonomiska förluster, 
olägenheter och risker i samband med skyfall. 

Dagvattenstrategi /Dagvattenplan  

Dagvattenstrategi för VA SYDs medlemskommuner initieras av kommunen och arbetas sedan fram 
och förnyas som ett kommunövergripande projekt. Strategin är framtagen av en arbetsgrupp 
respektive styrgrupp sammansatt av representanter som arbetar med planering, genomförande, 
kontroll och underhåll av dagvattenanläggningar inom kommunen. Syftet med dagvattenstrategin är 
att hitta ett gemensamt arbetssätt för att uppnå en hållbar dagvattenhantering genom en tydlig 
samverkan mellan kommunen och VA SYD kring dagvattenfrågor, framförallt vid nybyggnation. I 
planen skapas också gemensamma arbetssätt och rutiner för att säkerställa att VA-frågorna kommer 
med tidigt i planeringsarbetet. Strategin som antas av kommunfullmäktige är en viktig grund för 
samtliga kommunala aktörer i det framåtriktade planeringsarbete som bedrivs inom kommunen. 

Vidare kan dagvattenstrategin kompletteras med en dagvattenplan med fokus på att skapa en hållbar 
dagvattenhantering i befintlig miljö. I dagvattenplanen sammanställs underlag för att undersöka var 
dagvattenåtgärder gör mest nytta för recipienten och tillför ekosystemtjänster, ekologiska och 
rekreativa värden, föreslår ytor i den befintliga miljön där dagvattenåtgärder kan genomföras och 
visar på bra exempel på hållbar dagvattenhantering anpassad till kommunens förutsättningar. 

Översvämningsplan 

Översvämningsplan för VA SYDs medlemskommuner initieras av kommunen och arbetas sedan fram 
och förnyas som ett kommunövergripande projekt och antas av kommunfullmäktige. Strategin är 
framtagen av en arbetsgrupp respektive styrgrupp sammansatt av representanter som arbetar med 
planering, genomförande, kontroll, säkerhet och beredskap. Syftet med översvämningsplanen är att 
kartlägga kommunens eventuella svagheter vid extrema regnhändelser, tydliggöra övergripande 
strategier och riktlinjer för att säkra samhällsviktiga funktioner, människors liv och hälsa samt minska 
de negativa konsekvenserna vid skyfall samt medvetandegöra frågan så att skyfallsplanering blir en 
självklar del av samhällsplaneringen.  

Vattenförsörjningsplan  

Vattenförsörjningsplan är en kommunal plan som redogör för kommunens vattenresurser och behov. 
Det handlar alltså om vattenförsörjning i ett bredare perspektiv än den kommunala VA-försörjningen 
(som sköts av VA SYD). Syftet är att ordna en långsiktigt tryggad, effektiv och hållbar 
vattenförsörjning. Planen krävs inte enligt lag och Lund är den enda av våra kommuner som tagit 
fram en sådan. 

VA-utbyggnadsplan  

En kommuns VA-utbyggnadsplan tas fram i ett förvaltningsövergripande arbete med deltagare från 
VA, bygglov, översiktsplan och miljö, och har som syfte att klargöra var kommunen har en skyldighet 
att lösa VA-försörjning. Grunden är vattentjänstlagens §6, som reglerar när skyldigheten inträder. VA-
utbyggnadsplanerna har ofta fokuserats på att minska utsläpp från enskilda avlopp, men det kravet i 
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vattentjänstlagen gäller alla vattentjänster – alltså även dricksvatten och dagvatten. Det innebär att 
Lomma kommun, som beslutat om att hela kommunens yta ingår i verksamhetsområdet för 
spillvatten, ändå kan ha behov av en VA-utbyggnadsplan för övriga vattentjänster samt för att 
prioritera ordningen för hur de kvarvarande cirka 40 enskilda avloppen i kommunen ska hanteras. 

Projekt initierade av stat där kommunens markanvändning påverkas  

Större förändringar i infrastrukturen som till exempel utbyggnad av stambanan kan skapa förändrade 
förutsättningar för framförallt ledningsnätet i VA SYDs medlemskommuner med omfattande 
ledningsomläggningar som följd. VA SYD för i dessa projekt en aktiv dialog med både kommunen och 
Trafikverket för att säkerställa att den kommunala VA-försörjningen kan garanteras under hela 
byggtiden och att de förändringar på ledningsnätet som behöver göras med anledning av detta 
resulterar i en bra lösning för framtiden. Förutom ledningstekniska åtgärder kan frågor som 
dagvattenkvalitet, påverkan på recipienten och fördröjningsåtgärder även påverkas. 

5.5.1.2 Planer och andra dokument som VA SYD beslutar 

Förnyelseplanering av ledningsnätet  

Förnyelseplanering görs av VA SYD på lång sikt med hjälp av Svenskt Vattens bedömningsverktyg för 
förnyelse som tar i beaktande material och ålder på ledningar. Detta ligger sen till grund för beslut 
om förnyelsetakt och budgetering. På kort sikt är förnyelseplanen ett levande dokument där 
prioriteringen av ledningsförnyelse görs utifrån historiska läckor och konsekvens vid framtida läckor. 
Prioritering sätts tillsammans med driften på Rörnät men omprioriteringar sker ständigt utifrån att 
det tillkommer information i form av samordning med andra aktörer eller uppkomna driftstörningar. 

Åtgärdsplan för avloppsvattenätet  

I Lomma kommun finns i dagsläget ingen åtgärdsplan utan en åtgärdslista med föreslagna åtgärder 
redovisade.  Det huvudsakliga syftet med åtgärdsplanen är att minska tillskottsvatten i ledningsnätet. 
Tillskottsvatten orsakar källaröversvämningar, bräddningar och belastar pumpstationer och 
reningsverk. Tillskottsvatten utgör ett omfattande problem för avloppssystemet samt en ökad 
miljöpåverkan. I åtgärdsplanen inventerar VA SYD befintliga avloppsförhållanden och sammanfattar 
de undersökningar som tidigare utförts. Utifrån dessa utarbetas förslag på nya åtgärder och utförda 
åtgärder granskas för att kontrollera om önskat resultat erhållits. Åtgärdsplanen utgör ett 
beslutsunderlag för investeringsbehovet av förbättringar på ledningsnätet under kommande 
treårsperiod samt förslag till åtgärder på längre sikt. Åtgärdsplanen uppdateras och revideras årligen.  

VA SYD planerar att påbörja arbetet med att ta fram en åtgärdsplan i de fall Lomma kommun går 
med i VA SYD. Det huvudsakliga syftet med denna första åtgärdsplan är att inventera befintliga 
avloppsförhållanden samt att sammanfatta de undersökningar som tidigare gjorts. Efter de stora 
översvämningarna 2014 och 2016 finns utredningar på översvämningsdrabbade områden som 
utförts av externa konsulter. Det finns även utredningar angående tillskottsvatten i Flädie och Fjelie. 
Dessa utredningar tillsammans med Lomma kommuns framtagna åtgärdslista kommer ligga till grund 
för denna första åtgärdsplan.  
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Skadeståndskrav  

Dimensionerande flöde i spillvattenledning ska kunna avledas utan att ledningen går fylld. Om 
spillvattenledning dämmer över källargolvsnivå föreligger skadeståndsansvar om inte 
bygglovshandling meddelar att fastigheten ska skyddas mot översvämning. Huvudmannen ska 
ersätta en översvämningsskada på en fastighet om vatten som är avsett att tillhandahållas eller ledas 
bort genom huvudmannens VA-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på fastigheten. De 
stora marköversvämningarna som bildas vid skyfall är inte avsedda att ledas bort genom 
huvudmannens VA-anläggning. I de fall fastigheten påverkas av marköversvämning men även 
dämning genom golvbrunnar finns förutsättningar att jämka skadeståndet.  

Skadekrav från Lomma kommun bearbetas av VA SYD från och med det datumet som Lomma 
kommun går med i VA SYD. Krav ställda tidigare färdigställs av kommunen. Det har förekommit två 
större regn, 2014 och 2016, som orsakat flertal skadekrav då fastigheter har översvämmats. 
Skadekrav från översvämningen 2014, både regresskrav och från fastighetsägarna, är reglerade. Från 
översvämningen 2016 är alla krav på självrisker från fastighetsägare reglerade. Följande kvarstår.  

 If har begärt 209 000 kr avseende en fastighet. Detta krav utreds fortfarande.   

 Länsförsäkringar har begärt 116 700 kr för en fastighet med skadedatum 2016-06-24 och 7 
500 kr för en fastighet med skadedatum 2017-07-04. Där inväntas mer underlag från 
Länsförsäkringar. 

Drift och underhåll av öppna anläggningar 

Varje dagvattenanläggning ska tas i drift och underhållas så att dess hydrauliska, biologiska, 
rekreativa och renande funktioner kan upprätthållas och utvecklas. VA SYD ansvarar för 
anläggningens hydrauliska funktion och hemkommunerna ansvarar för anläggningens biologiska och 
rekreativa funktion. I samråd mellan VA SYD och respektive hemkommun tas en objektsbeskrivning 
fram för varje anläggning. Objektsbeskrivningen är en allmän information kring anläggningen, 
ansvarsfördelning, driftplan med mera. Underhållsåtgärder på anläggningar samråds mellan VA SYD 
och hemkommunerna före igångsättande. För att en effektiv skötsel av anläggningarna sköts båda VA 
SYDs och hemkommunens delar av samma entreprenör. Hemkommunerna står som beställare av 
denna skötsel och fakturerar vidare till VA SYD efter utfört arbete. 

5.5.2 Konsekvenser för drift och underhåll VA-systemet 
När en ledning ska grävas ner i en gata eller annan allmän plats, måste såväl kommunens, 
allmänhetens som övriga ledningsägares intressen och behov beaktas och i möjligaste mån 
tillgodoses. Kommunen måste därför ställa krav på den som nyttjar marken. Detta sker genom ett så 
kallat markavtal. Idag saknas ett sådant avtal avseende VA-verksamheten i Lomma. Ett markavtal 
reglerar allt från vem som ansvarar för utbyte av däxlar, ledtider i tillståndsärenden till VA-
verksamhetens rätt att förlägga ledningar i kommunens gator. Ett av syftena med ett markavtal är att 
skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt 
god planering. Eftersom alla tätorter förändras uppkommer behov att flytta ledningar. Avtalet 
innebär en absolut rätt för kommunen att få till stånd nödvändiga flyttningar. Kostnaderna för 
flyttning ska dock fördelas mellan parterna med beaktande av vilken typ av ledning det rör sig om 
och hur länge ledningen legat på platsen. 
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Det är angeläget att ett markavtal upprättas vid ett eventuellt samgående med VA SYD.  Detta arbete 
bör inledas direkt efter det att en eventuell intresseanmälan har beslutats i Lomma. Förslagsvis tas 
det fram enligt ett tidigare utarbetat arbetssätt och process som grundlägger en bred förankring och 
som borgar för ett gott samarbete parterna emellan i det dagliga arbetet. Konstruktionen utgår från 
ett övergripande huvudavtal med ett antal underavtal. Framtagandet sker genom att medarbetare 
för respektive organisation möts inom sina specialområden för att utforma huvud- och underavtalens 
texter under överinseende av en partsammansatt huvudgrupp med en adjungerad juridisk 
kompetens.  Det framtagna huvudavtalet kan sedan beslutas politisk på nämndsnivå eller på 
direktörsnivå. 

5.5.2.1 Daglig drift och underhåll 

Det finns ett stort behov av förnyelse av Lommas VA-system och för att klara en ökad 
investeringsbudget kommer det att krävas såväl utökade resurser som förändrade arbetssätt.  

Vid en eventuell övergång till VA SYD ansvarar Avloppsvatten för tillsyn, tillståndsbaserat och 
förebyggande underhåll för Borgeby ARV samt tillhörande pumpstationer på Lommas avloppsnät. 
Avloppsvatten sköter även kommunens dagvattenstationer mot ekonomisk ersättning på uppdrag av 
hemkommunen där så har överenskommits. Detta är en fråga som bör behandlas under arbetet med 
att upprätta ett markavtal med tillhörande underavtal mellan Lomma kommun och VA SYD. 
Dricksvatten ansvarar för tillsyn och förebyggande underhåll för tryckstegringsstationer och 
reservoarer på Lommas dricksvattenledningsnät.  
  
Dricksvattendistribution är en mindre del av Lommas VA-verksamhet. Kraven på egenkontroll och 
uppföljning är höga vad gäller dricksvattenproduktion och distribution liksom kraven på säkerhet och 
beredskap. Arbetet är resurskrävande och det krävs en organisation med god kompetens inom 
dricksvattenområdet för att fullgöra uppgifterna. VA SYD har ett eget ackrediterat laboratorium för 
bland annat dricksvattenanalyser, vilket är en ovärderlig tillgång i händelse av problem med 
dricksvattenkvaliteten. 
 
Vid en eventuell övergång till VA SYD ansvarar Rörnät för det dagliga drift och underhållsuppdraget 
för ledningsnätet liksom anordningar ute på ledningsnätet som till exempel fördröjningsmagasin och 
in- och utlopp i dagvattenlösningar. Vad gäller drift- och underhåll av ledningsnäten har VA SYD 
betydligt större resurser än vad Lomma kommun har idag med egna spolbilar, möjligheter till 
filmning av ledningsnätet och att utföra ledningsnätsarbeten i egen regi. 
  
Rörnät hanterar även VA SYDs grävande aktiviteter och fungerar för hemkommunerna som vilken 
grävande entreprenör som helst. Detta betyder att alla grävningar anmäls, respektive hemkommuns 
grävningsbestämmelser följs och att grävanmälan samt TA-plan (Trafikavstängning) upprättas. VA 
SYD svarar för garantitiden för sina grävningar avseende utförandekvalitet och återställningar. Hittills 
har VA SYD inte utfört grävningar inne på fastigheter, varken kommunala eller privata. Finns sådana 
önskemål från Lomma kommun bör VA SYD agera pragmatiskt och öppna för ett framtida gott 
samarbete.  
  
Centralt på Rörnät finns organiserat ett VA-materiel- och småmaskinslager. Förväntas det även 
fortsättningsvis att VA-verksamheten ska tillhandahålla nya däxlar med Lommaemblem kommer 
arbetet administreras härifrån. För att korta inställelsetider till VA-arbetena i Lomma bör även 
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fortsättningsvis möjligheten till viss lagerhållning av VA-materiel samt avhämtning av schakt- och 
fyllnadsmassor finnas på Koppargatan även om VA-verksamheten övergår till VA SYD. 

5.5.2.2 Beredskap 

Generellt liknar förutsättningarna för beredskapen varandra, i grunden är det motsvarande 
arbetsuppgifter där inställelsetiden om en timme är lika i båda organisationerna. Både Lomma 
kommun och VA SYD har sin beredskap uppdelad mellan verk och ledningsnät med ett antal olika 
beredskaper inom ramen för verksamheten. VA SYDs beredskapsorganisation kan dock dessutom 
erbjuda Lomma en större flexibilitet jämfört med idag. En lokal förankring hos dem som ingår i 
beredskapen är fortsatt viktig då kunskapen om de anläggningar som ska skötas under beredskap är 
mycket viktig för säkerheten, för verksamhetsresultatet och för medarbetarna. Avdelningarna 
Dricksvatten och Avloppsvatten håller beredskap för de producerande verken samt för 
tryckstegrings- och pumpstationer. IT-enheten har beredskap så att det digitala informationsflödet 
fungerar. Rörnät svarar för beredskapen kring ledningsnätet, det vill säga läckor, avloppsstopp och 
ras samt miljöakuten som är tänkt att förhindra utsläpp till recipient genom dag- och kombinerade 
ledningar.  
 
Det finns av praktiska skäl vissa skillnader mellan beredskaperna mellan Lomma kommun och VA SYD 
som till exempel hur mindre nedfallna träd hanteras eller hur döda djur tas omhand. Det finns idag 
inga åtaganden utöver vad som inryms inom VA-kollektivets lagstadgade åtaganden för VA SYDs VA-
beredskap. Åtaganden i form av upprensning av nedfallna träd eller hantering av påkörda lyktstolpar 
kan eventuellt under en begränsad period ingå som ett externt sidouppdrag som därefter överförs till 
en upphandlad beredskap inom Lomma kommun. 
  
Normalt verkar inte VA SYD inne på kvartersmark eller i fastigheter och det är i princip inte avsikten 
att göra så i framtiden heller. Om det finns önskemål från Lomma kommun om hjälp vid specifika VA-
relaterade områden som till exempel offentliga toaletter där stopp kan uppstå eller stopp och läckor 
på servisledningar på kommunens fastigheter och förväntas ingå i VA-beredskapen är det 
arbetsuppgifter som får bli föremål för en djupare diskussion inom arbetet med att upprätta 
ett markavtal med tillhörande underavtal mellan Lomma kommun och VA SYD. 
  

5.5.3 Kommunikation och kundservice 
Inom VA SYD samordnas informationen för samtliga VA SYDs kommuner av kommunikatörer, som är 
specialiserade på dessa frågor. Servicen till medborgarna blir bättre genom att VA SYD har en 
kundtjänst som specifikt hanterar VA-frågor, vilket ger en ökad tillgänglighet för medborgarna och 
avlastar medarbetarna inom organisationen. 

Alla som använder VA SYDs tjänster och produkter är kunder, cirka 500 000 idag. Kundernas 
förväntningar på rådgivning, kommunikation och hög tillgänglighet ökar hela tiden. VA SYD har en väl 
fungerande verksamhet för kundservice och kommunikation där vasyd.se, sociala medier och press 
är de viktigaste externa kanalerna. Även den interna kommunikationen och VA SYDs pedagogiska 
verksamhet och kriskommunikationen är en prioriterad verksamhet som löpande utvecklas.  

Vasyd.se är VA SYDs huvudkanal för kundnära service och för kommunikation till VA SYDs kunder. 
Där finns bland annat tjänsten Mina sidor där kunden får en enkel överblick över sina abonnemang, 
sin vattenförbrukning och kan lämna sin vattenmätarställning. På hemsidan syns även driftstörningar 



 

  

52 

 

 

och i händelse av kris är alltid vasyd.se huvudkanal. Vid kris sker samarbete med berörd hemkommun 
och VA SYDs hemsida länkas samman där vasyd.se står för VA-kommunikationen. Extern information 
och kommunikation är även viktig för VA SYDs arbete för en attityd- och beteendeförändring hos 
kunderna. 

Förutom vasyd.se finns även pappersbaserade kommunikationskanaler som har olika syften och 
målgrupp: 

 Fakturabilagan – blad som följer med fakturan 

Syfte: att förklara VA SYDs olika abonnemang och berätta nyheter på ett enkelt sätt. Stärka 
varumärket och miljöprofilen. Bilagan görs i fyra olika editioner, en till varje kommun och alla 
villakunder får en 12 ggr/år. 

 Hållbart – A-4-blad som går ut som samhällsinformation i medlemskommunerna 

Syfte: att långsiktigt förändra kunders beteende och stärka varumärket och miljöprofilen. Om 
att öka kunskapen om dricksvatten och sprida praktisk information om bland annat VA och 
avfallshantering. Informationsbladet går ut till hushåll (lägenheter, villor) inom 
medlemskommuner.  

VA SYDs Kundservice finns fysiskt samlad på VA SYDs huvudkontor och är bemannad för att möta 
kunder via telefon, SMS, sociala medier eller e-post mån-fre kl 08.00-16.30. I händelse av kris 
förlängs dessa öppettider om behov finns. Efter kontorstid vidarekopplas telefonsamtal till SOS Alarm 
för vidare hänvisning till medarbetare i beredskap. Vanliga VA-frågor till Kundservice handlar om 
fakturan, vattenmätare, förändring av abonnemang och rådgivning generellt.  

Kommunikation och pedagogisk verksamhet har en nyckelroll i arbetet med att fasa ut miljögifter i 
samhället och att bidra till att avfall hanteras på optimalt sätt. Med studiebesök av skolelever och 
lärare till Kretseum, VA SYDs pedagogiska nav i Hyllie, arbetar VA SYD med att berätta hur vatten, 
avlopp och avfall hanteras i den hållbara staden.  

Intern information är viktig för att hela organisationen ska verka mot gemensamma mål. Grunden i 
den interna informationen är VA SYDs intranät, som kan nås av samtliga medarbetare. Intranätet har 
snabbvägar till vanligt använda funktioner samt direktlänkar till VA SYDs hemsida och hemsidorna för 
Burlövs, Eslövs, Lunds och Malmö kommuner. Intranätet innehåller information om verksamheten 
som alla medarbetare bör känna till och det är under ständig utveckling för att förbättra nyttan. 

5.5.4 IT 
IT-systemen inom VA SYD är i huvudsak centraliserade där VA SYD har stor kontroll på datalagring 
och dess integrationer sinsemellan. Detta omfattar system som måste fungera i realtid utan 
driftstörningar, ett flertal olika tekniska system för varierande arbetsuppgifter samt administrativa 
system för dokumenthantering, arkivering. Undantag är ekonomisystem samt personalsystem som 
fortfarande är system som hyrs från Malmö stad (SaaS - Software as a Service). VA SYD har tidigt tagit 
ett strategiskt beslut att själva förvalta och administrera hårdvara (server/lagring) samt 
kommunikationsutrustning. Det finns två moderna datacenter för att uppnå full driftsäkerhet 
(redundans) där VA SYDs administrativa system är installerat i en modern, virtualiserad datamiljö för 
att motsvara dagens höga säkerhets- och driftkrav.  
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Systemen är sammankopplade i ett stort nätverk med enhetlig kommunikation mellan olika system 
och olika geografiska platser inom verksamheten.  
 
Inom VA SYD finns en IT-organisation med ett övergripande ansvar för samtliga IT-funktioner som 
behövs för verksamheterna. Verksamheterna bestämmer funktionskrav, verksamhetssystem och 
innehåll. IT-organisationen tillhandahåller, utifrån verksamheternas krav, basfunktionalitet som 
plattform, säkerhetslösningar och support enligt tydligt beskrivna kundlöften. IT-organisationen 
tillämpar en global standard för IT-rutiner (ITIL) som innefattar beskrivna processer och rutiner för: 

 IT-ärenden (Incidenter och allmänna IT-ärenden) 

 IT-beställningar 

 IT-förändringar (önskemål om nya system, förändringar i befintliga system, projekt etc) 

 IT-systemförvaltning (framtagen tjänstekatalog där samtliga system tilldelas systemförvaltare 
från linjeorganisation samt uttalad IT-kontakt från IT-enheten till assistans för 
systemförvaltare) 

 SPOC (Single Point Of Contact) – en gemensam kontaktyta (telefon, mejl, ärendeportal för 
samtliga typer av ärenden) 

 
IT-organisationen sköter driften av samtliga system och bistår som experter i förvaltningsgrupper och 
upphandlingar av systemen. VA SYD arbetar idag med moderna IT-lösningar som uppfyller ställda 
funktions- och säkerhetskrav. IT-organisationen har en beredskapsstyrka som är tillgänglig året om 
dygnet runt 24/7/365 för verksamhetskritiska system. Tydliga överenskommelser (SLA) tecknas med 
verksamheten där beredskapsärenden ska återkopplas inom 30 min från att beredskapshavare 
kontaktats. 
 
En extra service som IT-organisationen och Servicedesk bidrar med är IT-rondering där IT-tekniker 
enligt utlagt schema besöker samtliga bemannade verksamhetsställen (8 st) i samtliga kommuner 
inom VA SYD. Besök görs på respektive plats en gång i veckan för att hjälpa till med IT-relaterade 
vardagsproblem samt eventuella leveranser eller frågor. 
 
Säkerhetsfrågor har idag alltid hög prioritet och verksamheten styrs av ett omfattande regelverk som 
samordnas inom VA SYD. De största hoten idag är mänskliga misstag och brist på dokumentation och 
processer. Det räcker inte med att skapa nödvändiga tekniska grundskydd utan det krävs även en bra 
förvaltning av skydden. En uppdatering av skydden, utbildning av och information till egen personal 
och kontinuerliga omvärldsanalyser krävs för att förhindra att obehöriga kan manipulera systemen. 
 
Då omvärldskrav ständigt ökar med både nationella och europeiska direktiv (GDPR, NIS mm) gällande 
IT drift- och informationssäkerhet har ledningsgruppen på VA SYD initierat ett tvärorganisatoriskt IT-
säkerhetsprojekt i syfte att tillmötesgå de krav som ställs i framtiden. Detta projekt drivs gemensamt 
av IT-organisation och linjeorganisation och är planerat att fortgå under 2018-2019 för att ytterligare 
förstärka IT-säkerheten och ge användare flexibilitet och skapa effektivitet för framtida arbete. 
 

5.5.5 Krishantering 
VA SYD har framtagna processbeskrivningar och mallar för krishantering. För VA SYD är en kris en 
händelse, eller hot om händelse, som hotar någon eller några av VA SYDs verksamheter och/eller 
verksamhetens förtroende. Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret under normala 
förhållanden har också ansvaret vid en kris. En kris innebär dock en sådan påfrestning att den 
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ordinarie organisationen behöver anpassas och förstärkas för att kunna hantera den uppkomna 
händelsen, därför aktiveras en gemensam krisledning med tillhörande krisorganisation. 
Krisledningens arbete ska präglas av en stor flexibilitet, påbörjas snabbt och ha en hög kunskapsnivå 
för att hantera situationen.  

5.5.6 Rekrytering 
Konkurrensen om arbetskraften ökar. Statistik från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 
78% av VA-branschens aktörer upplever att det är svårt att rekrytera nyckelkompetenser som till 
exempel ingenjörer, projektörer och driftspersonal i dagsläget. Behovet av nyrekrytering är också 
stort de kommande 10 åren. Arbetet med arbetsgivarvarumärket är en nyckelfråga för att lyckas 
rekrytera framgångsrikt. De VA SYD möter i rekryteringsprocesser nämner ofta VA SYDs miljöuppdrag 
och värdegrund som viktiga förutsättningar för att söka sig till VA SYD, men också möjligheten till 
flexibilitet och bra balans mellan arbete och fritid. 
 

5.5.7 Innovation utveckling och forskningsmiljöer 
För att nå VA SYDs mål krävs innovation utveckling och forskning. VA SYD driver och medverkar i mer 
än 40 innovations- och utvecklingsprojekt inom områdena vatten, miljö och klimatanpassning. 
Dessutom finansieras forskning om vattenrelaterade frågor via bolaget Sweden Water Research AB 
som ägs gemensamt av NSVA, Sydvatten och VA SYD.  
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5.6 ÖVERGÅNGSPROCESS AV PERSONELLA RESURSER VID EN 
EVENTUELL ÖVERGÅNG 

Som framgår av konsekvensbeskrivningen i förstudien finns frågor bland Lomma kommuns 
medarbetare om vad en övergång till VA SYD skulle innebära för den enskilde. Frågorna rör 
exempelvis hur medarbetares arbetsuppgifter förändras, för att de ska tvingas byta arbetsort, för att 
verksamheten ska bli lidande av personalförflyttningar och för att geografiska avstånd inom VA SYD 
ska ge en ineffektiv drift av verksamheten. Det är viktiga signaler som måste tas på största allvar och 
som kommer att vara föremål för fortsatt arbete genom hela processen vid en eventuell 
organisationsövergång. Medarbetarna på VA SYD har sedan bildandet 2008 varit med om tre tidigare 
integrationsprocesser. Lomma är en av de större VA-organisationerna i regionen med en tydlig VA-
organisation. Med erfarenhet av det arbete som krävdes i tidigare medlemskommunerna för att bli 
en organisation tar VA SYD sig an en eventuell integration av Lomma kommun med stor ödmjukhet 
och respekt.  

Samarbetet mellan VA-verksamheten och flera av de övriga kommunala verksamheterna är viktigt i 
alla VA SYDs medlemskommuner. Nya former för samarbete och behov för att formalisera detta 
kommer därmed att krävas. Utgångspunkten för VA-samverkan är att kunna använda medarbetarnas 
kompetens och stordriftsfördelarna så att förväntade effektivitetsvinster uppnås. Vid en eventuell 
integration mellan Lommas VA-verksamhet och VA SYD kommer medarbetarnas önskemål om 
arbetsställe att beaktas. Det kan dock inte ges några garantier för att en enskild medarbetares 
önskemål att arbeta på en viss arbetsplats kan uppfyllas. Denna princip gäller redan inom VA SYD 
som helhet. 

En eventuell övergång till VA SYD kommer att innebära att ingen VA-personal kommer att vara fast 
stationerad på kommunhuset i Lomma. Borgeby avloppsreningsverk kommer att fortsätta vara en 
arbetsplats. Det verkar inte troligt att arbetsplatsen på Koppargatan kommer att bibehållas även om 
lagret måhända kvarstår. Oavsett detta kommer arbetsuppgifterna i Lomma att vara desamma som 
tidigare.   

En VA-samverkan kan ge möjligheter till utveckling av både medarbetare och verksamhet. Att arbeta 
i en större gemensam driftorganisation för VA-verksamheten i VA SYD skapar fler möjligheter till 
kompetensutveckling och bredare och mera stimulerande arbetsuppgifter. VA SYD ser positivt på 
medarbetare som engagerar sig i sin kompetensutveckling och intresserade medarbetare ges 
möjlighet till att specialisera sig inom sina områden. 

Då en ny kommun går in i kommunalförbundet VA SYD hanteras medarbetarna genom 
verksamhetsövergång. Samtliga medarbetare som arbetar i huvudsak med VA-verksamheten erbjuds 
anställning i VA SYD. Verksamhetsövergången innebär att medarbetaren tar med sig de 
anställningsår man har sedan tidigare hos Lomma kommun. Om någon tackar nej till erbjuden 
anställning i VA SYD kvarstår anställningen inom Lomma kommun. Det är då troligt att det uppstår en 
arbetsbrist eftersom kommunen inte längre har behov eller ekonomi för tjänsten. I sådana fall 
kommer kommunen att varsla om uppsägning och inleda en process kring omplacering och 
eventuellt uppsägning.  
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Lomma kommun och VA SYD har samma pensionsavtal, KAP-KL och AKAP-KL. Från och med 
övergångsdatumet börjar VA SYD betala den avgiftsbestämda delen i KAP-KL (4,5%) samt 
pensionsavgiften för de som lyder under AKAP-KL och Lomma kommun betalar till sista 
anställningsdag i Lomma kommun. När det gäller FÅP (förmånsbestämd pension) får Lomma 
kommun betala alla pensionskostnader som har inarbetats fram till övergångsdatumet (en livränta 
beräknas). Från och med övergångsdatumet betalar VA SYD in FÅP-premie. Totalt sett blir det för 
medarbetaren inte någon skillnad när pensionen en dag ska betalas ut.  

Gällande sparad semester, kompsaldo och flexsaldo får medarbetarna välja om saldona ska överföras 
till VA SYD eller om de vill ha dem utbetalda i samband med slutlön från Lomma. I det fall saldona 
förs över till VA SYD, får Lomma betala den uppkomna skulden till VA SYD. 

Tabell 17. Aktivitetslista inklusive tidplan inför ev verksamhetsövergång 2019-01-01  

Aktivitet Klar  Tilldelad Beskrivning 

SAMVERKAN OCH FÖRHANDLING LOMMA KOMMUN 
Information om tekniska 
nämndens beslut 
avseende VA 
verksamheten 

30 maj 2018 Tommy Samuelsson Om beslut blir att föreslå en 
övergång till VA SYD kommer det 
att kallas till MBL enligt 19 § 

Förhandling avseende 
förslag till övergång av VA-
verksamheten till VA SYD 

14 juni 2018 Tommy Samuelsson MBL avseende förslag på 
övergång till VA SYD enligt 11§ 

KOMMUNIKATION 
Muntlig Informationsmöte 
med medarbetare på VA-
enheten om tekniska 
nämndens beslut och den 
fortsatta processen 

19 juni 2018 Tommy 
Samuelsson/Mattias 
Persson 

Det första informationsmötet 
efter tekniska nämndes beslut 
kommer att följas av löpande 
informationsmöte efter 
respektive nämnds/KF:s beslut i 
frågan  

Skriftlig information till 
samtliga medarbetare 
inom förvaltningen om 
tekniska nämndens beslut 
och den fortsatta 
processen 

20 juni 2018 Tommy 
Samuelsson/Katerina 
Katsanikou 

Löpande skriftlig information 
efter nämndens beslut 

Berörda medarbetare ska 
få löpande skriftlig och 
muntlig information om 
pågående process. 

Löpande 

 

Mattias Persson Lomma kommun och VA syd 
kommer att samordna 
kommunikationsfrågorna. 

SAMVERKAN OCH FÖRHANDLINGAR VA SYD 
Information om 
verksamhetsövergång 

7 maj 2018 Henrik Aspegren Information enl MBL 11, 19 §§. 
Hanteras i samverkan 

Beroende på Beslut 
Samverkan om 
verksamhetsövergång 

14 juni 2018 Katarina Pelin Förhandling enl MBL 11 §. 

Hanteras i samverkan. (FS15/6, FF 

18/6) 

Inrangeringsförhandling 30 nov 2018 Elin Lund Pedersen Petra 

Bondesson 

Förhandling enligt LAS 6B§ med 

Lommas fackliga org. 
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Ev. samverkan om 
organisationsförändring 

30 nov 2018 Elin Lund Pedersen Petra 

Bondesson 

Om vi ändrar i organisationen 

som en följd av ny kommun. 

KOMMUNIKATION    

Information till VA SYDs 
medarbetare 

Juni 2018 Henrik Aspegren Information om vad som kommer 

att hända 

Informationsmöte 1 med 
berörda medarbetare i 
Lomma 

31 aug 2018 Elin Lund Pedersen 
Petra Bondesson 

Information om VA SYD och vårt 

arbetsgivarerbjudande samt 

praktisk information 

Informationsmöte 2 med 
berörda medarbetare i 
Lomma 

31 okt 2018 Elin Lund Pedersen 
Petra Bondesson 

Utdelning av 

övergångsblanketter. Detaljerad 

tidplan för 

verksamhetsövergången. 

Skriftlig information till 
berörda medarbetare i 
Lomma 

31 okt 2018 Elin Lund Pedersen 
Petra Bondesson 

Motsvarande det som lämnas på 

informationsmöte 2. 

Individuella 
introduktionsprogram 

30 nov 2018 Berörda 

avdelningschefer 

Alla som tackat ja till att gå över 

till VA SYD får ett. 

”VA SYDs roll i samhället” 31 jan 2019 Joanna Lindwall Eget tillfälle med anpassad 

agenda 

 

Aktivitet Klar  Tilldelad Beskrivning 

INHÄMTNING AV INFORMATION FRÅN LOMMA 
Etablera kontakt med HR-ansvarig i 
Lomma  

31 maj 2018 Petra Bondesson Kontakt för att få tillgång 

till nödvändig information 

Nödvändig information 31 aug 2018 Petra Bondesson  

 Lokala förmåner 

 Lokala kollektivavtal 

 Anställnings- och personuppgifter  

 Personligt avtalade förmåner t ex löneväxling 

 Vem som har flex, fast tid, schema 

 Vem som har beredskap 

 Tjänstledigheter, sjukskrivna, föräldralediga. 

 Partiellt lediga, orsak, omfattning, period, 
schema. 

 Kommande ledigheter (t ex studier och FörL) 

 Semesterdagar, komp. 

ADMINISTRATION    

Skapa övergångsblanketter 30 sept 2018 Petra Bondesson Erbjuda enl LAS 6b § 

Beslut om inplacering i 
organisationen 

30 nov 2018 Henrik Aspegren  

Registrering av anställda i HR-
system och pensionssystem 

31 dec 2018 Petra Bondesson  

Beställning av ID-kort 31 jan 2019 Petra Bondesson  

Inbjudan till gemensamt 
introduktionstillfälle 

31 jan 2019 Joanna Lindwall  

Ev. förändring av organisationsträd 
i HRutan 

31 dec 2018 Petra Bondesson  

Inhämtning av personalakter 31 jan 2019 Petra Bondesson  
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Rekrytering till ev. vakanta tjänster 
från Lomma 

 Sara Ärlebäck T ex om någon tackar nej 

eller en vakans redan 

finns. 

 



 

  

59 

 

 

6 FORTSATT POLITISK HANDLÄGGNING 

Ett schema för den fortsatta handläggningen av VA-samverkan mellan Lomma kommun och VA SYD 
har sammanställts nedan. Här framgår vilka dokument som ligger till grund för beslut eller 
ställningstagande och vilket politiskt organ som har att besluta eller ta ställning. Dessutom har 
förslag till tidpunkt för ställningstagande eller beslut angetts och här ska understrykas att schemat är 
ett förslag. 

Tabell 18. Schema för fortsatt handläggning av VA-samverkan mellan Lomma kommun och VA SYD. 

Dokument Beslut eller ställningstagande Tidpunkt 

Beslutsunderlag och nya 
styrdokument (preliminära) 

Internt ställningstagande Lomma 2/5 

 Beredning Tekniska nämndens 
arbetsutskott Lomma 

28/5 

 Ärende i Tekniska nämnden Lomma 18/6 

Beslutsunderlag och nya 
styrdokument 

Information Förbundsstyrelse VA SYD 8/5 

 Beredning KS Lomma 20/6 

 Information, VA SYD ÄN Malmö 16/5 

 Information, VA SYD ÄN Lund 17/5 

 Information, VA SYD ÄN Burlöv 18/5 

 Information, VA SYD ÄN Eslöv 18/5 

 Information, VA SYD del 1 1/6 

   

 Beslut KF Lomma 6/9 

 Beslut förbundsstyrelsen VA SYD och 
hemställan till nuvarande 
medlemskommuner 

15/6  

Hemställan om att godkänna 
Lommas medlemskap och 
godkänna styrdokumenten 

Beredning i KS och beslut i KF  

 Malmö KS 15/8 

 Malmö KF 30/8 

 Lunds KS 15/8 

 Lunds KF 30/8 

 Burlövs KS 3/9 

 Burlövs KF 17/9 

 Eslövs KS 4/9 

 Eslövs KF 24/9 

Alla dokument och beslut Beslut i VA SYDs förbundsstyrelse att 
erbjuda Lomma medlemskap i VA SYD 

Extra möte den 
26/9 kl 13.00 

 Beredning i KS i Lomma 
Beslut i KF i Lomma 

KS 26/9 KF 15/10 
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Förbundsstyrelsens handling Beslut i VA SYDs förbundsfullmäktige att 
godkänna Lomma medlemskap i VA SYD 

26/10 
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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning 
Denna förstudie har på ett översiktligt plan undersökt för- och nackdelarna kring ett samgående med 
VA SYD. Studien har utgått från fyra olika områden för analys där projektgruppen, utifrån underlag, 
gjort en analys utifrån tre olika perspektiv, medarbetarperspektivet, organisationsperspektivet och 
abonnentperspektivet. 
 
Studien har kantats av ett antal faktorer som försvårat analysarbetet. Bland annat är kommunen och 
VA SYD organiserade på olika vis där de skiljer sig åt kring strukturer, storlek och målbilder. VA SYD är 
en organisation, specialiserad i sin natur till VA- frågor, medan kommunens VA-enhet är mer generell. 
Dessa förutsättningar har ibland gjort det svårt att specificera renodlade för- och nackdelar och 
analyserna har ibland begränsats till snarare belysa likheter- och skillnader mellan organisationerna.  
 
Studien har, inom ramen för ovanstående begränsningar, på ett övergripande plan identifierat ett 
antal för- och nackdelar kring ett samgående med VA SYD:  
 
En nackdel kopplad till ett samgående handlar om risken att förlora befintlig VA-kompetens i 
organisationen. Det nära samarbete som idag finns mellan kommunens VA-enhet och övriga 
avdelningar kan dessutom påverkas vid ett samgående, vilket kan leda till förlorad kontroll över 
kritiska processer så kallade ”beröringspunkter” där VA-enheten är en essentiell del i 
samhällsutvecklingen. VA-enheten är idag en liten verksamhet som arbetar nära sina kunder och har 
därmed stor lokalkännedom. En nackdel kring ett samgående kan vara att detta påverkas och det blir 
en större distans till kunderna. Mål tagna av fullmäktige och nämnd kommer ersättas av VA SYDs mål 
och även detta kan vara en nackdel då det kan vara svårt att föra fram lokala mål och ambitioner i ett 
större sammanhang där flera kommuner ingår.  
 
VA SYD å andra sidan bedöms genom att vara en större organisation inom kärnverksamheten ha 

bättre förutsättningar för att uppnå högre kris- och incidentberedskap för VA-försörjningen än vad 

som är möjligt för Lomma kommun. VA SYD bedöms även kunna samla större personella resurser än 

Lomma kommun vilket borgar för större uthållighet för situationer då incidenter pågår under längre 

tidsperioder. Det har i studien framkommit att det troligtvis finns ett behov av ökad förnyelsetakt och 

förutsättningarna för att uppnå detta bedöms vara bättre inom VA SYD. Som en större organisation 

kan VA SYD även lättare överbrygga de glapp som kan uppstå vid vakanser och generationsväxlingar. 

VA SYDs mål är dessutom mer specialiserade till sin art och kan därmed även upplevas som mer 

relevanta att arbeta mot. Bland annat finns mål kopplat till forskning- och utvecklingsprojekt vilket 

möjliggör för Lomma kommun att ingå i dessa projekt.  
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1.2 Förstudiens uppdrag 
Arbetet kring förstudien har genomförts som ett projekt och drivits av Lomma kommun. Projektet 

startade 31 maj 2017 då projektgruppen mottog beställningen på uppdraget och slutdatum var satt till 

den 31 oktober 2017. Projektgruppens uppdrag enligt beställning: ”utreda fördelarna- och 

nackdelarna med ett samgående med VA SYD och följa redan framtagen metod för översynen av VA-

verksamheten”.  

Författaren och projektgruppen kommer i slutet av rapporten lämna förslag på möjliga nästa steg. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar i förstudien har gjorts till analys av för- och nackdelar, för Lomma kommun, med ett 

samgående med VA SYD. 

Denna studie tar inte ställning för det ena eller andra alternativet utan presenterar ett underlag för 

läsaren att fatta beslut kring.  

På grund av en begränsad tidsperiod har förstudien valt att göra en överskådlig jämförelse mellan 

Lomma kommun och VA SYD. En fullständig processgenomgång eller djupdykningar i respektive 

verksamhet har det inte funnits utrymme för.  

1.4 Källor 
Som underlag för jämförelse och analys har projektgruppen använt sig av:  

Skriftlig dokumentation 

 Ekonomiska redovisningar såsom årsredovisning och delårsrapport från både VA SYD och 

Lomma kommun. I dessa redogörs också uppföljning av mål och resultat.  

 Svenskt vattens VA- statistiksystem (VASS).  

 Egna skriftliga redogörelser från både VA SYD och Lomma kommun.  

 Undersökningar såsom Svenskt vattens hållbarhetsundersökning, Statistiska centralbyrån 

(SCB) medborgarundersökning samt medarbetarenkät.  

 Rutiner från både Lomma kommun och VA SYD kopplat till arbetsmiljö och krishanteringar.  

 Tidigare förstudier från Eslöv och Kävlinge kommun.  

 Studie av Svenskt vatten-  Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet 

 

Intervjuer, möten o.d. 

 Workshop med VA-enheten i Lomma kommun.  

 Studiebesök Hos Kävlinge kommun och träffat representant för Eslövs kommun hos VA SYD 
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1.5 Faktorer som påverkat förstudien 
Studien har för avsikt att jämföra två verksamheter med samma uppdrag men med två olika 

förutsättningar och utgångspunkter. Verksamheterna verkar under olika målbilder och olika 

verksamhetsstrukturer. Målbilderna skiljer sig i detaljnivå, tidsperspektiv och innehåll mellan de båda 

verksamheterna. Samtidigt är de organiserade på olika vis där den ena är mycket specialiserad till sin 

art (VA SYD) och den andra mer generell (Lomma VA verksamhet) 

De är två organisationer med olika ägarstrukturer. Ägarstrukturen i VA SYD fördelas mellan olika 

kommuner som ingår i ett förbund med varandra medan i Lomma ligger huvudmannaskapet på 

tekniska nämnden.  

Sammantaget har detta försvårat analysen:  

 Begränsad till den information som funnits tillgänglig och varit möjlig att ta fram med tanke på 

uppdragets längd och resurser 

 I vissa fall har statistik avseende VA SYD redovisats per kommun och inte som organisation. 

Detta gör det svårt att göra en helhetsbedömning av VA SYD i relation till Lomma kommun då 

kommunerna inom VA SYD har olika utmaningar inom olika områden.  

 Direkta jämförelser har i vissa fall inte varit ändamålsenliga, rättvisa och i flera fall heller inte 

möjliga då de baseras på subjektiva bedömningar. I vissa fall har studien därför varit tvungen 

att göra jämförelser av skillnader och likheter snarare än att påvisa för- och nackdelar. 

 

Denna projektrapports syfte är att ”analysera fördelar/nackdelar med ett samgående med VA SYD” är 

av kvalitativ art, dvs inte kvantitativ. Detta har inte varit möjligt med tanke på de punkter son ovan 

redovisas samt den korta tiden för denna rapports framställande. 

I sammanfattning: Detta arbete skall beskriva för och nackdelar med ett samgående. Detta görs givet 

de begränsningar som ovan beskrives. 
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1.6 Projektorganisation 

 
Projektorganisationen ser ut enligt nedan:  

 

Elin Westerberg (verksamhetsutvecklare, kommunledningskontoret) har varit projektledare för 

förstudien. I projektgruppen har följande personal från Lomma kommun ingått; Mattias Persson 

(teknisk chef), Roger Åberg (VA- ingenjör), Per Larsson (förvaltningsstrateg), Torvald Kullendorff 

(förvaltningsekonom), VA-expert Henrik Brink (Sweco) och organisationskonsult Anders Holmquist (do-

be consulting). Konsult från både do- be consulting och Sweco har deltagit vid på förhand bestämda 

datum och ej varit med kontinuerligt på samtliga projektmöten. Henrik Aspegren (vice 

förbundsdirektör VA SYD) har deltagit vid på förhand bestämda datum och ej varit med kontinuerligt 

på samtliga projektmöten. I övrigt har projektgruppen träffats regelbundet en gång per vecka, ca 2 

timmar per gång.   

Projektledaren har rapporterat till styrgruppen som bestått av Tommy Samuelsson 

(samhällsbyggnadschef samt beställare av förstudien), samt Marcus Nilsson (ekonomichef). 

Styrgruppen har träffats ungefär var tredje vecka á en timme per gång.  
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1.7 Process och metod 
Projektgruppen har arbetat enligt nedanstående projektprocess. Processen har arbetats fram 

tillsammans med konsult från do-be consulting. Processen går igenom ett antal faser före analys av 

för-och nackdelar. Nedan kommer en närmre förklaring av processen och det arbete som skett inom 

varje område. 

 

1.7.1 Nuläge och målbild 
Projektgruppen har gjort en nulägesanalys bestående av bland annat en SWOT- analys, framtagande 

av gällande mål, ekonomi, kartläggning av organisationsstruktur och styrande dokument. Utöver detta 

har en projektplan (med kommunikationsplan, riskanalys, budget mm) tagits fram för att driva 

förstudien som ett projekt. Det har även genomförts en workshop tillsammans med VA-enheten och 

stab som arbetar direkt mot VA-enheten. Under workshopen diskuterades vad som fungerar bra idag 

inom VA-enheten och vad som kan bli bättre. Underlag från workshopen har sammanställts och 

skickats ut till samtliga som deltog.   

1.7.2 Omvärldsanalys och behovsbild 
Inom ramen för en omvärldsanalys har projektgruppen bland annat tittat på tidigare förstudier från 

Kävlinge och Eslövs kommun. Projektgruppen har intervjuat både tjänstemän och politik från 

respektive kommun för att få insyn i vilka faktorer som avgjorde varför kommunen valde att gå 

samman med VA SYD (Eslövs kommun) eller inte gå samman med VA SYD (Kävlinge kommun). 

Projektgruppen har även hämtat in underlag och statistik från VASS (Svenskt Vattens VA- Statistik 

System) för jämförelse av Lomma med andra kommuner och nationella genomsnitt. Utöver detta har 

projektgruppen bland annat bearbetat rapporter från Svenskt vatten, tidigare granskningar, 

medarbetarenkäter, kundundersökningar och även genomfört Svenskt vattens 

Hållbarhetsundersökning (HBI- undersökning). HBI- undersökningen är ett index som Svenskt vatten 

utvecklat för att analysera och utveckla den kommunala VA-verksamheten på kort- och långsikt. 

Lomma kommun har tidigare inte deltagit i undersökningen. Projektgruppen har därefter identifierat 

en bruttolista på olika områden för analys och jämförelse. Utifrån bruttolistan gjorde projektgruppen 

avgränsningar till nedanstående områden:  

Kap 5-Målbilder 
Jämförelser av mål och resultat 

 
Kap 6-Kundnöjdhet, arbetsmiljö och beredskap 
Jämförelse av kundundersökningar, arbetsmiljö och rutiner vid kriser och beredskap.  

 
Kap 7-Hållbarhet och utveckling 
Jämförelser av ändamålsenliga investeringar och investeringstakt samt jämförelser av ett hållbart och 
långsiktigt arbete med VA-verksamheten.  

 
Kap 8-Ekonomi och effektivitet 
Jämförelser av taxeutveckling, förnyelsetakt, kostnader, avskrivningar och skuldsättningar.  
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1.7.3 VA SYDs erbjudande och lösning 
VA SYD har, utifrån fastställda områden för analys tagit fram underlag och material för jämförelse. VA- 

SYD har även bidragit med beskrivande texter och underlag samt deltagit på förhand bestämda 

avstämningsmöten.  

1.7.4 Analys för- och nackdelar 
Projektgruppen har utifrån relevant underlag gjort en analys av för- och nackdelar för Lomma 

kommun kring ett samgående med VA SYD. Analysen har tagit avstamp i de utvalda områdena och i de 

fall det går, gjort en analys utifrån tre olika perspektiv; medarbetarperspektivet, abonnentperspektivet 

och organisationsperspektivet.  

Definition av medarbetare: VA- verksamhetens personal samt stab som arbetar direkt mot VA-
verksamheten. 
 
Definition av abonnent: Fastighet som är ansluten till och brukare av allmän (kommunal) VA-
försörjning. 
 
Definition av organisation: Lomma kommun som organisation.  

  

1.7.5 Slutdokumentation 
Resultat avseende både Lomma kommun och VA SYD samt tillhörande analys har sammanställts i 

denna projektrapport.  

 

1.8 Disposition av projektrapporten 
Kap 1: Inledning, uppdrag och projektprocess 

Kap 2–3: Bakgrundsbeskrivning av både Lomma kommun och VA SYD.  

Kap 4–8: Genomgång av områden för analys. Varje område avslutas med en analys kring för- och 

nackdelar alternativt likheter och skillnader. 

Kap 9–10: Sammanställning av fördelar/möjligheter samt nackdelar/risker kring ett samgående med 

VA SYD. 

Kap 11: Förslag på nästa steg 

Kap 12: Ordlista 

Kap 13: Källor 
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2 Lomma kommun  

2.1 Politisk styrning 
Grundläggande uppdrag för kommunen är att tillhandahålla service och välfärdstjänster av hög kvalitet 

till kommunens invånare samt att utveckla kommunen som geografisk plats för att understödja tillväxt, 

ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. Kommunens verksamhet bedrivs till stor del på 

uppdrag av staten och regleras i lag men kommunen har också en hög grad av självstyre. Självstyre 

innebär att medborgare i Lomma kommun, genom kommunfullmäktige och utifrån lagstiftningens 

förutsättningar, avgör vad som ska prioriteras och uppnås. Förtroendevalda i Lomma kommun styr 

verksamheten genom att fastställa bland annat budget, övergripande mål och nämndsmål.   

Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och 

verkställande organ avseende kommunens bygg-, anläggnings- och exploateringsverksamhet. 

Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, 

vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Tekniska nämnden består av elva 

ledamöter, elva ersättare och ansvarar för teknisk verksamhet (avgiftsfinansierad del), teknisk 

verksamhet (skattefinansierad del) och fastighetsverksamhet.   

 

2.2 Tjänstemannaorganisation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppdrag för tre olika nämnder. Tekniska avdelningen och 

fastighetsavdelningen sorterar under tekniska nämnden, planeringsavdelningen under 

kommunstyrelsen samt miljö- och byggavdelningen under miljö- och byggnadsnämnden.  

Med utgångspunkt i respektive nämndsplan upprättas en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen 

redovisas övergripande hur förvaltningen avser att uppfylla nämndernas beslutade mål. I 

verksamhetsplanen redovisas nuvarande organisation, uppdrag och värdegrund, 

verksamhetsutveckling, förvaltningsmål samt förvaltningsövergripande åtgärder. Verksamhetsplanen 

fastställs av förvaltningschefen efter hörande av de berörda nämnderna. 

Kommunens VA-verksamhet ligger organisatoriskt under tekniska avdelningen. Inom tekniska 

avdelningen hanteras både skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter. Den avgiftsfinansierade 

verksamheten består av tre delar, VA-verksamhet, hamnverksamhet och renhållning/avfallshantering. 

Inom den skattefinansierade verksamheten ingår att svara för renhållning av våra gator, parker och 
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stränder samt att verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet, projektera, bygga och underhålla 

gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen. 

 

Organisationsschema Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

2.3 VA-verksamheten 
Tekniska nämnden svarar för vatten- och avloppsförsörjning till 6368 anläggningar (6 032 abonnenter). 

Kärnverksamheten innefattar distribution av dricksvatten, avledning av avloppsvatten samt 

avloppsrening. Kommunen får 100 % av sin vattenförsörjning från Sydvatten AB.  

Avloppsvattnet från kommunens norra delar, (Bjärred, Borgeby, Fjelie och Flädie inkl. omgivande 

landsbygd) tas omhand på Borgeby reningsverk medan avloppsvattnet från den södra kommundelen 

avleds via ABMA till Sjölunda reningsverk i Malmö.  

VA-enheten är uppdelad i tre sektorer; Avloppsreningsverket [Borgeby], Drift och Anläggning 

[Koppargatan], samt Utredning, Planering och Projektering [Kommunhuset]. Administrativa tjänster 

köps internt inom den kommunala organisationen varav 2 heltidstjänster från Staben på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

”Borgeby” ansvarar för driften av avloppsreningsverket, pump- och tryckstegringsstationer, LTA-

enheter samt initierar behovet av investeringar i dessa anläggningar. Provtagningar på slam samt 

dricks- och avloppsvatten hanteras också av personalen på avloppsreningsverket.  

”Koppargatan” hanterar driften på rörnätet inklusive planerade och akuta åtgärder. De är även 

behjälpliga mot andra förvaltningar inom kommunen. Exempel på uppdrag är nybyggnation av serviser 

och omläggning av dito, läcklagning, ventil- och brandpostbyten, funktionskontroller, inmätning av 

egna regiarbeten, hantering av spolning/slamsugning och tv-inspektioner och hantering av 

vattenmätare. 
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”Kommunhuset” hanterar drift och underhåll samt förnyelse, förbättringar och utbyggnad av 

anläggningar och ledningsnät. Exempel på vad som hanteras är t.ex. remisshantering, VA-utredningar, 

planering av DUF, projektering, kartering, 

projekt- och byggledning, 

anslutningsfrågor, upphandlingar/ramavtal 

samt deltar i ett nära samarbete med 

övriga avdelningar inom och utom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i VA-

relaterade frågor.  

I samhällsplaneringens tidiga skede är VA-

enheten en viktig funktion för att 

undersöka förutsättningarna för 

ledningsinfrastrukturen vid bland annat 

exploateringar. 

I investeringsprojekt fungerar VA- enhet 

som tekniskt ansvariga inom sitt 

ansvarsområde. 

Inom VA-enheten upprätthålls beredskap 

på ledningsnät, reningsverket samt 

pumpstationer. 

    Organisationsschema VA-enheten 

2.4 Vision och mål  
Lomma är en kommun i stark tillväxt. Det är också en kommun med uttalade ambitioner att erbjuda 

sina medborgare en god livsmiljö och en kommunal service av högsta kvalitet. Visionen visar 

färdriktningen för all kommunal verksamhet och beskriver ett önskat framtida tillstånd.  

Vår vision 

Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara - såväl ekonomiskt 

och socialt som ekologiskt - och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv. Varje invånare 

upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Lomma är Sveriges tryggaste 

kommun att leva i. 

Visionen är nerbruten i fyra områden; kvalitet, hållbarhet, service och trygghet. Varje område 

innehåller 4–5 övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om år 2015 och sträcker sig fram 

till år 2019.  Dessa mål konkretiserar visionen och anger riktningen för arbetet inom olika 

målområden. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger 

kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen. Respektive nämnd 

utformar mål som syftar att ange inriktningen på arbetet inom nämndens ansvarsområde och tar även 

hänsyn till rådande lagar. Förvaltningarna ska sedan förverkliga de förtroendevaldas beslut och 

kommunicera tillvägagångssättet i verksamhetsplaner.  

VA verksamheten har olika politiska mål kopplade till sig. Nationella miljömål som bryts ner av 

fullmäktige och nämndsmål som är beslutade av tekniska nämnden. Dessa mål ska verksamheten 

arbeta kontinuerligt och systematiskt med. I bilaga 1 redovisas de mål som VA-verksamheten arbetar 

mot och resultat utifrån den senaste uppföljningen. 

 

VA-chef 
 

VA Ingenjörer 
3 stycken (varav en vakant)           

Staben  
2,0 i tjänster     

 

Driftledare  
Reningsverket 

 

Driftledare  
Ledningsnät 

 

Drifttekniker ( 4 stycken) 
 Anläggare (4 stycken varav en vakant) 
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2.5 Ekonomi 
 
Vatten och avloppsverksamheten i Lomma beräknas omsätta drygt 42 000 tkr år 2017. Antalet 
abonnenter uppgår till cirka 6 000. Investeringsvolymen är budgeterad till cirka 10 000 tkr per år.   
 
Verksamheten finansieras till 98 % av avgifter och till 2 % av skattemedel. Skattefinansiering medges 
genom särskilt KF-beslut för att täcka viss andel av kapitalkostnaderna för utbyggnad av enskilda 
avlopp på landsbygden. 
 
Verksamheten redovisas som en egen resultat- och balansräkningsenhet i kommunens årsredovisning 
sedan 2007. Ett eventuellt överskott eller underskott ska återställas inom 3 år. Underskott som inte 
återställts inom 3 år skall skattefinansieras.  
 
Lomma har under flera år präglats av hög befolkningstillväxt. Den utbyggnad som detta har krävt har 
framför allt utförts i extern regi och finansierats via exploateringsavtal. Förnyelsen av de befintliga 
anläggningarna har varit relativt låg.  
 
Lomma tillämpar rekommendationer och anvisningar utgivna av RKR (Rådet för kommunal 
redovisning). Anslutningsavgifter bokförs som långfristig skuld och upplöses över 33 år. 
 
VA-verksamheten belastas alternativt tillgodogörs internränta beräknad på anläggningarnas eller 
anslutningsavgifternas värde. Internräntan är den av SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
rekommenderade och utgör för 2017 1,75 %. 
 

Sedan 2016 tillämpas komponentavskrivningar på nya anläggningar. Gamla anläggningar har inte 
komponentindelats. 
 
VA-organisationen består av cirka 16 personer. VA-organisationen utför mot ersättning drift- och 
underhållsarbeten inom kommunens gatu-, park- och fastighetsverksamhet. VA-verksamhetens 
belastas också med overheadkostnader som avser vissa kommungemensamma funktioner: lokalhyror, 
HR-stöd, IT-stöd, andel i administrativa system och annat. 
 
Lommas nuvarande taxa är framarbetad i samarbete med VASAM-kommunerna (Sydvästra Skåne) och 
följer Svensk Vattens basförslag. Taxan trädde ikraft 2007. Indexhöjning har tillämpats måttligt. Den 
senaste revideringen gjordes 2015. Månadskostnaden för en ”normalvilla” (Typhus A) låg 2016 under 
genomsnittet jämfört med både Skåne och med riket i övrigt.  Trots de måttliga taxeförändringarna 
har intäkterna kunnat hållas uppe på grund av ökad bebyggelse och befolkningstillväxt.  
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3 VA SYD 

3.1 Politisk styrning  
VA SYD är en organisation för VA-samverkan utformad som ett kommunalförbund med 

förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnder. Kommunalförbundet är en sammanhållen 

juridisk person och beslutsrätten för verksamheten har överlämnats till kommunalförbundet från de 

enskilda kommunerna. Kommunalförbundet är huvudman för VA-verksamheten och även ägandet av 

VA-anläggningarna har övergått till förbundet. Vidare utför VA SYD på uppdrag av Malmö stads 

tekniska nämnd den löpande förvaltningen av avfallshanteringen i Malmö stad. Dessutom ingår 

motsvarande uppgifter i Burlövs kommun. 

FIGUR 3 VA SYDS POLITISKA OCH TJÄNSTEMANNAORGANISATION 

 

Förbundsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och förbundsfullmäktige har, något 

förenklat beskrivet, övertagit de uppgifter rörande verksamheterna som tidigare legat på 

kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Beslut i vissa frågor är av den betydelsen att de kräver 

beslut även i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Hit hör frågor som påverkar hela 

förbundets organisation och som gäller strukturella förändringar i verksamheten, grunderna för 

avgiftsuttaget och grundläggande frågor om allmänna bestämmelser. Förbundsstyrelsen ansvarar för 

den totala verksamheten i den mån ansvaret inte lagts på ägarnämnderna. Styrelsen ska bereda de 

ärenden som tas upp i förbundsfullmäktige och den har det sammanhållna ansvaret för den 

ekonomiska förvaltningen i förbundet. 

 

En viktig förutsättning för kommunalförbundet är att ekonomierna för de samverkande kommunernas 

verksamheter ska hållas klart åtskilda och att det lokala inflytandet från delägar-kommunerna 

säkerställs. Det innebär att det inom VA SYD finns flera VA-kollektiv avskilda från varandra ur 

ekonomisk synpunkt. De lokala ägarnämnderna i kommunalförbundet ska säkerställa det lokala 

inflytandet och som grund för ägarnämndernas ställningstaganden ligger de förhållanden som finns i 

den egna kommunen och de krav på verksamheten som ställs från olika intressenter där. 

Ägarnämndernas uppgift är att lämna förslag till investeringar och budget för verksamheten i 
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respektive kollektiv, att lämna förslag till VA- taxa i respektive kollektiv, att lämna förslag till ändring av 

verksamhetsområdet i respektive kollektiv, att lämna förslag till brukningsbestämmelser (ABVA) i 

respektive kollektiv samt att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor. 

 

Modellen för VA SYD är generell, vilket innebär att den gäller för alla nya kommuner liksom den gällde 

för Malmö och Lund vid bildandet av VA SYD. Genom modellen är det möjligt att ansluta fler 

kommuner liksom det är möjligt att lämna VA-samverkan om så skulle önskas. Tabell 1 nedan visar den 

principiella representationen i VA SYDs politiska organ, tabell 2 visar den faktiska fördelningen 2017. 

 

Tabell 1 Nuvarande representation i VA SYDs förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse 

 
 

Tabell 2 Representation i VA SYDs politiska organ 

 
 

 

3.2 Tjänstemannaorganisationen 
Under förbundsstyrelsen finns en gemensam regional organisation med samtliga personella, 

administrativa och materiella resurser, som svarar för all drift och förvaltning av i förbundet ingående 

VA-anläggningar. Uppbyggnaden av tjänstemannaorganisationen utgår från huvudprocesserna för 

verksamheten och den har skapats för att göra det möjligt att enkelt ansluta fler kommuner. I 

organisationen har kommungränserna försvunnit och den bygger istället på ett renodlat ansvar för 

funktioner. 

Hos VA SYD arbetar ca 360 medarbetare; ingenjörer, projektörer, maskinister, kemister, elektriker och 

ekonomer, för att nämna några. Gemensamt är att arbetsuppgifterna direkt eller indirekt rör 

hanteringen av dricksvatten, avloppsvatten och avfall. Karriärvägarna blir allt fler och leder ofta fram 

till specialisttjänster, chefspositioner och nationella och internationella engagemang. 

3.2.1 Organisation, avdelningar, enheter 
För samordning på ledningsnivå finns en ledningsgrupp bestående av förbundsdirektör, vice 

förbundsdirektör samt avdelningscheferna för funktionerna nedan. En översiktlig beskrivning av 

arbetsuppgifterna för de olika avdelningarna ges i det följande. 
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 Avdelningen för Miljö Strategi och Samordning ansvarar för VA SYDs gemensamma 

övergripande strategiska arbete.  

 Avdelningen för Kund och Kommunikation ansvarar för kundservice och kommunikation. 

 Avdelningen för HR, IT och Juridik hanterar personalfrågor, ledarskap, kompetensutveckling, 

löneadministration och rekrytering. IT sköter drift, support och utveckling av allt från nätverk, 

datorer, telefoni, servrar till våra stora verksamhetssystem. Enheten upprätthåller även en 

beredskap. 

 Ekonomiavdelningen ansvarar förutom för ekonomisk redovisning och upphandlingsrutiner 

även controlling av verksamheten, det vill säga analys av utfall, uppföljning, budget och 

prognos, nyckeltal med mera. 

 Dricksvattenavdelningen verksamheten är uppdelad i drift vatten och laboratorier. 

Dricksvattensystemet består av 6 vattenverk, ett 40 tal tryckstegringsstationer och 18 

reservoarer på nätet. Det egenproducerade dricksvattnet uppgår till drygt 10% av den totala 

förbrukningen, resterande mängd köps från Sydvatten. 

 Avloppsvattenavdelningen ansvarar för avloppsvattenrening, slamhantering, biogashantering 

och avloppspumpstationer. Avloppssystemet består av drygt 250 pumpstationer och 19 

avloppsreningsverk. 

 Ledningsnätsavdelningen förvaltar befintliga ledningsnät och bygger ut näten när och där det 

behövs. En väsentlig arbetsuppgift är att identifiera kapacitetsproblem och förnyelsebehov i 

det befintliga nätet och när det behövs. Byggnation av klimat- och kretsloppsanpassade VA-

system i nya områden blir allt viktigare för framtiden.  

 Rörnät ansvarar för VA- och den akuta miljöberedskapen inom VA SYDs geografi. Basen i 

uppdraget utgörs av det löpande drift- och underhållsarbetet av ledningsnätet. Avdelningen 

svarar även för den operativa hanteringen av vattenmätarbyten, avläsningar samt 

inrapportering av värdena till ekonomienheten. 

 Avfallsavdelningen utför på uppdrag av Malmö stad och Burlövs kommun. 

 

3.3 Vision och mål för VA SYD 
VA Syd beskriver sin vision och mål på nedan vis: 

Affärsplanen utgör den del som pekar mot framtiden och vart vi ska. VA SYD är certifierade enligt ISO 

9001 och 14001. Det finns kundlöften avseende våra leveranser för vad vi lovar kunden utifrån vår 

kvalitetscertifiering. När VA SYD bildades togs vår värdegrund fram och under 2015 kompletterades 

den med interna kommunikationslöften. 

Med Affärsplan 2016-2019 har politiken beslutat om VA SYDs vision och affärsidé och vilka 

inriktningsmål och resultatmål som är politiskt prioriterade under perioden 2016-2019. VA SYDs 

Affärsplan pekar således ut riktningen för verksamheten, Grunden är VA SYDs vision och affärsidé där 

affärsidén beskriver vad vi ska göra och visionen utmanar: 

VA SYD ska vara en ledande aktör i det hållbara samhället, för kunden och miljön. 

Visionen måste brytas ner för att bli operationell och i Affärsplan 2016–2019 finns två politiskt 

beslutade nivåer på mål för att ytterligare förtydliga uppdraget. Våra inriktningsmål är en förlängning 

av visionen och uttrycker de huvudområden som är prioriterade av politiken. Målen är övergripande 

formulerade och långsiktiga med ett perspektiv på 8–10 år. 

Inriktningsmålen bryts sedan ner till resultatmål och utgör de prioriterade målen under perioden och 

kommer att följas upp och redovisas i alla våra bokslut. Resultatmålen anger en mätbar nivå som ska 
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uppnås och är tidsbestämda på fyra år eller kortare. Dessa och verksamhetens övriga resultatmål 

hamnar i sin tur i verksamhetsplanerna som respektive avdelning tar fram för att ytterligare bryta ner 

målen till aktiviteter på avdelningsnivå. VA SYD arbetar mot resultat utifrån den senaste uppföljningen. 

3.4 Ekonomi 
VA SYD beskriver ekonomin enligt nedanstående:  

VA-verksamheten i VA SYD omsätter runt 800 miljoner kronor per år. Till detta kommer avfall, som 

hanteras på uppdrag av Malmö stad och Burlövs kommun med en omsättning av ytterligare cirka 200 

miljoner kronor per år. Investeringsvolymen för VA-verksamheten ligger på drygt 400 miljoner per år. 

VA-verksamheten bär sina egna kostnader utan tillskott av skattemedel. Redovisningen sker enligt god 

redovisningssed i enlighet med gällande lagstiftning. VA-verksamhetens egna kapital beräknas. VA 

SYDs uppdrag är att ha en modell som tillgodoser behovet av att redovisa ekonomin både för den 

juridiska personen VA SYD och för varje medlemskommun, eftersom varje kommun ska ha en egen 

taxa. Ekonomimodellen ska dessutom vara utformad så att nya medlemskommuner enkelt kan läggas 

till. Varje kommun har sin egen taxekonstruktion och sin egen nivå på taxan. Varje kollektiv redovisas 

för sig och de gemensamma resurserna (intäkter/kostnader) fördelas mellan våra medlemskommuner 

enligt vissa fördelningsnycklar. 

VA SYD har en gemensam tjänstemannaorganisation för hela verksamheten. I organisationen har 

kommungränserna försvunnit och den bygger i stället på ett renodlat ansvar för funktioner. Detta 

innebär att kostnaderna för all personal för vatten- och avloppsverksamheten samt gemensamma 

resurser är gemensamma. Avfalls personalkostnader redovisas direkt mot avfallsverksamheten. 

VA SYD har arbetat fram en modell för att fördela gemensamma intäkter och kostnader mellan 

kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader 

som fördelas förutom personalkostnader är övriga gemensamma kostnader som t ex ledningsstöd, 

Sweden Water Research AB, IT, kommunikation och kundservice, ekonomi, fakturering, HR, 

lokalkostnader samt kapitalkostnader för gemensamma investeringar. 

Alla kostnader som kan hänföras direkt till respektive kollektiv belastar endast detta kollektiv. De 

gemensamma redovisningsprinciperna utgår från de regelverk som reglerar VA SYDs ekonomiska 

redovisning. Dessa regelverk är lagen om vattentjänster, kommunal redovisningslag samt 

rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) och Svenskt Vatten i deras skrift 

”Ekonomisk redovisning i VA-verksamhet”. Det ska vara tydligt för framtida medlemskommuner vilka 

principer VA SYD arbetar efter. Följande redovisningsprinciper bör förtydligas: 

Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt som successivt intäktsförs i samma takt 

som den tillgång den bidragit till att finansiera skrivs av. Periodisering av anläggningsavgiften görs i 

likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar, vilket innebär att 2 procent av anläggningsavgifterna 

intäktsförs varje år. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Verksamhetens 

överskott/underskott ska återföras/återhämtas inom tre år. Vid överskott redovisas resultatet som en 

skuld till kunderna och en minskad intäkt - och tvärtom vid underskott. 

Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. Kreditivräntan 

belastar investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. 

Kreditivräntan utgörs av genomsnittlig ränta genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning 

sker för anläggningens anskaffning. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid 

respektive månads utgång. 
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4 Områden för jämförelse och analys 
I kommande fyra kapitel redogörs för de områden som projektgruppen valt ut för jämförelse och 

analys. Varje kapitel startar med redogörelse av underlag och avslutas med analys utifrån tre olika 

perspektiv; medarbetaren, organisationen och abonnenten.  

5 Målbild 
En organisations mål anger riktningen framåt och hur en organisation avser att utvecklas. Detta 

område har därför ansetts som viktigt att ta hänsyn till vid en jämförelse med VA SYD. För den enskilda 

kunden kan det vara viktigt att få insyn i målarbetet men målarbetet har större kraft internt på den 

egna organisationen och på medarbetarna som behöver målen för en framtida riktning. Resultatet av 

ett gott arbete ger dock effekt för slutanvändaren dvs abonnenten. Det har dock under projektets 

gång varit svårt att redogöra för- och nackdelar kopplat till kommunens och VA SYDs målarbete 

eftersom målen ser annorlunda ut och kommunen och VA SYD därmed har olika fokus. Därför har 

projektgruppen även gjort en jämförelse av hur kommunen står sig i förhållande till VA SYDs mål (se 

bilaga 1) och har i nedanstående kapitel gjort en analys utifrån detta.  

5.1 Målstruktur 
Visionen som anger riktningen har ett långsiktigt perspektiv i båda organisationerna. Denna bryts 

sedan ner i kommunens fall till övergripande mål eller i VA SYDs fall till inriktningsmål. Kommunens 

övergripande mål har ett fyraårigt fokus (under en mandatperiod) medan VA SYDs inriktningsmål 

sträcker sig 8–10 år framåt. Övergripande mål i kommunen bryts i sin tur ner till nämndsmål som är 

mätbara. Hos VA SYD bryts inriktningsmålen ner på ett liknande sätt till resultatmål som är mätbara. 

Både kommunen och VA SYD följer upp mål i samband med delårs- och årsbokslut och i båda fallen 

bryts nämndsmålen/resultatmålen ner i verksamhetsplaner, avdelningsplaner och i vissa fall 

enhetsplaner. Detta är ett systematiskt och organiserat sätt för att arbeta med implementering av 

målen i respektive verksamheter.   

VA SYDs mål går i linje med det arbete som redan sker inom kommunen. Kommunen arbetar med 

liknande områden och har kommit ungefär lika långt i sitt arbete avseende VA SYDs mål kopplat till 

dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Där det skiljer sig åt handlar om forskningsprojekt, där VA SYD 

har som uttalat mål att arbeta med 20 projekt kopplat till miljö och klimatanpassning. Denna kapacitet 

har inte Lomma kommun även om kommunen ingår i forskningssamarbeten. Andra områden där 

kommunen skiljer sig från VA SYD avser förnyelsetakt och taxa där VA SYD har uttalade mål kring detta 

arbete. Lomma har inget uttalat mål för hur förnyelsearbetet eller taxan ska utvecklas. VA SYD har 

även uttalat mål att kunder ska känna förtroende för dem och se dem som en miljöaktör. Detta 

uttalade mål finns heller inte inom kommunen, även om det arbetas aktivt med kundnöjdhet och 

miljöfrågor.  
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5.2 Analys - Målbild 

5.2.1 Utifrån ett medarbetarperspektiv 
I samband med workshop med kommunens VA-enhet och även via medarbetarenkäten framkom det 

att anställda inte är riktigt insatta i vilka politiska mål som gäller för VA-verksamheten. Det fattas en 

insyn i vilka mål som VA-enheten ska arbeta utefter och hur de bryts ner så att det blir klart för den 

enskilda och enheten vad man jobbar mot. Framförallt behövs tydligare uppföljning och utvärdering. 

Ett arbete med att ta fram avdelningsplan sattes igång förra året med fokus på aktiviteter och denna 

upplevdes som väldigt tydlig och bra att arbeta utefter. Det är inte möjligt att kartlägga för- och 

nackdelar då det inte gjorts någon djupare analys av hur insatta VA SYDs anställda är i målarbetet. VA 

SYDs medarbetarenkät anger 57% att ledare/chefer har klara och tydliga mål för verksamheten.  

5.2.2 Utifrån ett organisationsperspektiv 
VA SYD, som arbetar direkt med VA- och avfallsfrågor, har av naturliga skäl fler spetsade mål direkt 

riktade mot VA-verksamheten. Inom Lomma kommun har politiken ett bredare perspektiv då andra 

avdelningar (ex gata/park, projektenhet, fastighetsverksamhet mm) ingår inom deras 

ansvarsområden. Målen satta för VA-verksamheten är därför mer generella för att kunna passa flera 

verksamheter inom den tekniska nämnden.  

Fördelen med VA SYDs mål är att de är direkt riktade och specificerade mot deras VA-organisation. Vid 

eventuellt samgående kan det tänkas att målbilderna blir tydligare för medarbetarna då VA Syds 

målbilder är mer handfasta VA mål och skapar en tydlighet vad som förväntas (eller inte) av VA 

verksamheten. 

Vid ett eventuellt samgående med VA SYD kommer kommunövergripande mål, nämndsmål, 

verksamhetsmål och miljömål att bytas ut mot VA SYDs vision, inriktnings- och resultatmål. Detta kan 

vara en nackdel då lokala mål och ambitioner byts ut mot andra mål, satta av VA SYD.  Kommunen bör 

därför, vid ett eventuellt samgående, fundera på vilka målbilder som är viktigast att prioritera och om 

VA SYDs vision och mål går i linje med detta. Lokala mål och ambitioner kan även vara svårare att föra 

fram i ett större sammanhang där flera kommuner ingår. Mandatfördelningen vid ett samgående med 

VA SYD skulle innebära att Lomma kommun får en ordinarie plats i fullmäktige (samt en ersättare) och 

en plats i styrelsen (plus en ersättare). Det rekommenderas 5 platser i respektive ägarnämnd men det 

är upp till varje kommun hur platsfördelningen ska se ut. Detta kan sättas i relation med Malmö som 

har nio platser i fullmäktige och fyra i styrelsen; Lund som har fyra platser i fullmäktige och två platser i 

styrelsen; Burlöv med en plats i fullmäktige och en plats i styrelsen, samt Eslöv med två platser i 

fullmäktige och en plats i styrelsen.  

Ernst & Young skrev 2015 en revisionsrapport på uppdrag av Lunds kommun där man, var för sig, 

granskade kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbunden Räddningstjänst Syd och VA SYD. 

Rapportens generella slutsatser gällande Lunds kommuns uppsikt och insyn i VA SYD var vikten av att 

ha insyn i de beslut som fattas inom VA SYD och att verksamheten inom VA SYD rapporteras tillbaka till 

de politiska styrorganen. Rapporten varnar för risken med att VA-verksamheten blir ”bortglömd” då all 

verksamhet och kompetens försvunnit från kommunen och att styrningen och kontrollen över 

verksamheten, via VA SYD, blir lidande.  Rapporten pekar även på vikten av att kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige följer utvecklingen, inte bara genom personunion (dvs. samma personer har plats 

i både politiska organ i kommunen och VA SYDs ledningsorgan) utan genom löpande rapportering och 

delaktighet i beslut rörande verksamheten. 
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5.2.3 Utifrån ett abonnentperspektiv 
Utifrån ett abonnentperspektiv visar målen vilken riktning organisationen siktar på och vart den vill nå. 

VA SYD och Lomma kommun har båda mål som rör kunder men liksom de övriga målen är VA SYDs mål 

spetsade och direkt riktade mot sina kunder. Bland annat vill VA SYD profilera sig som en miljöaktör 

och vill att deras kunder ska känna förtroende för dem medan Lommas mål är mer av den generella 

karaktären som fokuserar på effektivitet, god kvalitet och bemötande. 
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6 Kundnöjdhet, arbetsmiljö och beredskap 
Detta kapitel tittar närmare på tre olika områden. Dels undersöks hur nöjda kunderna är inom 

respektive organisation, dels arbetsmiljön inom kommunen och VA SYD samt hur respektive 

organisation arbetar då incidenter uppstår.   

 

6.1 Nöjd kundindex 
Lomma kommun och VA SYD genomför regelbundet olika typer av kundundersökningar och 

underlagen från dessa egna undersökningar visar generellt på nöjda kunder, både hos Lomma 

kommun och VA SYD. Någon direkt jämförelse mellan VA SYDs och Lomma kommuns egna 

kundundersökningar är inte möjliga främst eftersom de är upplagda på olika sätt och mäter olika 

saker. Se bilaga 2 för redogörelse av dessa undersökningar och resultat.  

 

Den enda gemensamma undersökningen som genomförts såväl för Lomma kommun som kommuner 

som ingår i VA SYD är statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 

Medborgarundersökningen beställs av kommuner och är en attitydundersökning som utgör ett sätt att 

mäta invånares nöjdhet eller upplevelse kring bland annat VA-frågor. Resultaten har satts in i ett 

flerårsperspektiv för att urskilja trender och undersöka om det finns stora skillnader mellan 

kommunerna. Viktigt i sammanhanget är att resultatet för VA SYD redovisas per kommun, inte VA SYD 

som organisation (då det enbart är kommuner som kan beställa undersökningen). Utav kommunerna 

som ingår i VA SYD har Burlöv, Eslöv, samt Lund deltagit i medborgarundersökningen, dock verkar inte 

Malmö kommun deltagit i medborgarundersökningen, vilket innebär att det inte går att få ett 

helhetsperspektiv. Betygsättningen omvandlas till ett index, där gränsen för godkänt går vid 55 och 

mycket nöjd vid 75. Det bör påpekas att VA-verksamheterna i kommuner brukar ha förhållandevis 

goda resultat i SCBs medborgarundersökningar vid jämförelse med andra kommunala tjänstegrenar. 

Vid analysen är det viktigt att ta med sig följande:  

2008:  VA SYD bildas (Malmö/Lund bildar VA SYD) 

2011:  Burlövs kommun ansluter sig till VA SYD 

2012:  Eslövs kommun ansluter sig till VA SYD 

  2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Nöjd Medborgar-Index - Vatten och 
avlopp  Burlöv 76 76   76 75 75 78 77 

  Eslöv   70   73   73 76 76 

  Lomma     77   80 80 81 82 

  Lund 76   77     78   81 

  Malmö               - 

 Nationellt genomsnitt 78 78 77 78 78 78 78 79 

      Siffror från kolada.se 

 
Vid en jämförelse före och efter inträde i VA SYD har det skett en viss höjning av betygsindex hos 
Burlöv, Eslöv och Lund. Resultaten från undersökningen visar att varken (kommunerna inom) VA SYD 
eller Lomma kommun har haft stora skiftande resultat från år till år utan snarare en jämn och konstant 
förbättring av resultaten. Kunderna i respektive kommuner har angett betyg ”mycket nöjd” kring 
frågor kopplat till VA. Utifrån resultatet i medborgarundersökningen har invånarna i Eslöv, Burlöv och 
Lund inte blivit märkbart missnöjda sedan respektive kommun anslutit sig till VA SYD. Resultatet tyder 
på att kundnöjdheten är något större i Lomma kommun än för Burlöv och Eslöv. Lund befinner sig i 
ungefär samma nivå som Lomma.   
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6.2 Arbetsmiljö  

6.2.1 Central organisation för arbetsmiljöfrågor 
Både Lomma kommun och VA SYD har centrala organisationer i egen regi för att hantera 

personalfrågor (HR-organisationer). HR-organisationerna ansvarar bland annat för att upprätta 

grundläggande rutiner och dokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Både VA SYD och 

Lomma kommun har genom samverkansavtal med arbetstagarreprentanter säkerställt att 

arbetsmiljöfrågor regelbundet hanteras i särskilda möten. Vid kontroll av erhållna dokument och 

information om HR-organisationerna kan det konstateras att det finns stora likheter mellan VA SYDs 

och Lomma kommun när det gäller det grundläggande arbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Den största skillnaden bedöms ligga i att Lomma kommuns centrala HR-organisation har ett bredare 

spektrum av personalfrågor att hantera än HR-organisationen på VA SYD eftersom VA SYD enbart 

arbetar med VA- och avfall medan HR-organisationen i Lomma kommun har alla de tjänstesektorer 

som finns inom en kommunal verksamhet inom sitt ansvarsområde. Som följd av detta ansvarar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lomma kommun själva för teknik-/VA-specifika arbetsmiljöfrågor, 

dock med stöd av den centrala HR-organisationen.  

6.2.2 Stickprovsfrågor rörande arbetsmiljöarbetet 
Att genomföra en total genomlysning av respektive organisations arbetsmiljöarbete är inte möjligt 

inom ramen för aktuellt uppdrag. För att ändå kontrollera några mer konkreta och teknikspecifika 

arbetsmiljöfrågor har jämförelser mellan VA SYD och Lomma kommun gjorts av nedanstående utvalda 

punkter, vilket kan ska betraktas som stickprovskontroller av det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

Frågeställning Lomma kommun VA SYD 

Finns dokument och rutiner 
fastställda för följande? 

- Arbetsplatsmöten. 
- Medarbetarsamtal. 
- Rapportering 

tillbud/olyckor. 
- Ledarskapsutveckling. 

Svar: Ja Svar: Ja 

Finns rutiner fastställda för 
utförande och uppföljning av 
regelbundna skyddsronder? 

Svar: Ja. Hanteras inom ramen 
för samverkansavtal. 

Svar: Ja. Hanteras inom ramen för 
samverkansavtal. 

Finns rutiner för hur kränkande 
särbehandling ska hanteras enligt 
AFS 2015:14? 

Svar: Ja Svar: Ja 

Finns rutiner för utförande av 
riskanalyser inför planerade 
arbetsmoment av kortare 
karaktär? 

Svar: Rutiner finns men 
behöver uppdateras enligt 
handlingsplan fastställd 2016.  

Svar: VA SYD har upprättat sk 
”arbetsmiljörutiner” för totalt 12 VA-
specifika arbetsmoment vilka 
omfattar riskanalysmoment.  

Finns rutiner för utförande av 
riskanalyser vid oplanerade 
arbetsmoment? (Exempelvis av 
beredskapspersonal utanför 
ordinarie arbetstid.) 

Svar: Riskanalys finns. 
Problembild som föreligger är 
att arbetsledning saknas under 
beredskapstid.  

Svar: Samma rutiner gäller här som 
för planerade kortvariga 
arbetsmoment enligt cell ovan. Bör 
påpekas att arbetsledare även finns 
tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. 

 

En översiktlig jämförelse tyder på stor likvärdighet mellan Lomma kommun och VA SYD men att VA 

SYD har kommit något längre i upprättandet av rutiner kring riskanalyser för planerade och oplanerade 

kortvariga arbetsmoment än Lomma kommun. 
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6.2.3 Medarbetarundersökning 

6.2.3.1 Medarbetarundersökning i Lomma kommun 

Lomma kommun genomför årliga en medarbetarundersökning som omfattar samtliga medarbetare 

med tillsvidaretjänst eller långtidsvikariat. Enkäten mäter 7 områden; motivation, ledarskap, styrning, 

arbetsförhållanden, arbetsklimat, samarbete och samverkan samt information. Respektive område har 

tre stycken frågor kopplade till sig. De första tre områdena (motivation, ledarskap, styrning) ingår i det 

som kallas för Hållbart Medarbetar Engagemang (HME- index) framtaget av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Resultaten för Lomma kommun ingår i en nationell mätning och används vid 

jämförelse av andra kommuner i Sverige. Utfall av medarbetarenkäten från tjänstemän tillhörande VA-

enheten kan inte urskiljas i resultatet eftersom det krävs ett kritiskt antal för att uppnå anonymitet. 

Däremot kan resultat urskiljas för kollektivanställda tillhörande VA-enheten. Då svarsfrekvensen från 

senaste medarbetarenkäten enbart uppgick till drygt 50% är det högst tveksamt om resultatet av 

denna kan ses som representativ vilket läsaren får ha i åtanke.  

Resultatet från medarbetarenkäten visar att VA-enheten genomgående har ett sämre genomsnitt på 

samtliga områden i medarbetarenkäten i jämförelse med både samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Lomma kommun i övrigt.  På frågan om personalen ”skulle rekommendera vänner och bekanta att 

arbeta i Lomma kommun?” uppgav VA- enheten ett index på 59 vilket kan jämföras med 

samhällsbyggnadsförvaltningen (index 63) och Lomma kommun totalt sett (index 76). Som åtgärd sker 

för närvarande en arbetsmiljöinsats inom VA-enheten.  

6.2.3.2 Medarbetarundersökning VA SYD 

VA SYD använder sig av en internationellt vedertagen modell benämnd Great Place To Work (GPTW) 

för medarbetarundersökningar. Modellen är använd av ett stort antal privata och offentliga 

organisationer i dels Sverige men även i andra delar av världen, vilket möjliggör jämförelser med 

”Sverige Index” samt ”Kund index”. Sverige-index är ett index som ska ge en benchmark mot Sveriges 

arbetsmarknad generellt. Detta index får GPTW fram genom att be ett representativt urval av 

personer i arbetsför ålder i Sverige svara på enkäten. Kund-index är det genomsnittliga resultatet för 

samtliga organisationer i Sverige som använder GPTW för sina medarbetarenkäter. Great Place to 

Work-modellen utgår från dimensionerna: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet respektive 

kamratskap vilka tillsammans med kommunikation, kompetens och konsekvens utgör underlag för 

analys.   

Resultaten från medarbetarundersökningen visar att VA SYD har vid senaste medarbetarenkät 

generellt ett bättre resultat än ”Sverige index” men något lägre än ”Kund index”. På frågan om 

personalen ”skulle rekommendera min arbetsgivare till andra” angav 78% att de skulle det, vilket kan 

jämföras med Sverige index (55%) och Kundindex (82%).  

 

6.3 Rutiner för händelse av krissituation, översvämningar och otjänligt dricksvatten 
Inom ramen för uppdraget har organisationernas beredskap för mer allvarliga incident- och 

krissituationer belysts. Analysen / jämförelsen har begränsats till följande: 

- Övergripande krisledningsplanering 

- Rutiner för att hantera översvämningshändelser  

- Rutiner vid problem med otjänligt dricksvatten  
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6.3.1 Lomma kommun 

6.3.1.1 Lomma kommuns övergripande krisledningsplan 

Lomma kommun har en kommunövergripande krisledningsplan som beskriver hur kommunen ska 
hantera extraordinära händelser och övriga typer av kriser och händelser som avviker från 
kommunens normala verksamhet. Krisledningsplanen är uppdelad i tre olika nivåer där nivå 1 och 2 
hanteras på tjänstemannanivå av kommundirektör och/eller berörd förvaltningschef tillsammans med 
”Tjänsteman i beredskap”. Nivå 3 beslutas av kommunstyrelsens ordförande. Med utgångspunkt i den 
centrala krisledningsplanen har därefter Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en egen 
krisledningsplan. Krisledningsplanerna omfattar bland annat krisledningsorganisationer på olika nivåer, 
aktiverings/avslutsrutiner, ansvarsfördelningar och kommunikations/rapporteringsrutiner. 
 

6.3.1.2 Lomma kommuns incidentberedskap för översvämningshändelser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat dokumentationsrutin åt egen personal för kontakter och 

besök hos översvämningsdrabbade fastighetsägare. Rutinen säkerställer att erforderlig information 

inhämtas och dokumenteras i samband med kontakt/besök.  

6.3.1.3 Lomma kommuns incidentberedskap för händelser med otjänligt/förorenat dricksvatten  

Med anledning av att det kommunala dricksvatten som distribueras i Lomma kommun produceras 

genom Sydvattens försorg så har Lomma kommun inga egna vattenverk. Lomma kommun distribuerar 

dock dricksvattnet i egna VA-ledningar och övriga anläggningar såsom tryckstegringsstationer och 

lågvattenreservoar. Lomma kommun har inte någon egen specifik plan eller förbestämda rutiner 

särskilt riktade mot händelser av förorenat dricksvatten utan åberopar kommunens och 

samhällsbyggnadsförvaltningen generella krisledningsplan och Sydvattens ”krisplan”. Lomma kommun 

har däremot upprättat en nödvattenplan för utplacering av nödvattentankar i händelse av att det 

kommunala dricksvattnet är förorenat eller att den kommunala dricksvattenförsörjningen är helt ur 

funktion. 

6.3.2 VA SYD  

6.3.2.1 VA SYDs övergripande krisledningsplan 

VA SYD har upprättat en övergripande krisledningsplan som huvudsakligen syftar till att hantera en  
krissituation i egen verksamhet, men som även har en ambition att kunna bistå ägarkommunernas 
krishanteringsfunktioner även för icke VA-relaterade krissituationer. Viss anpassning har i övrigt även 
skett gentemot ägarkommuners krisledningsplaner. Krisledningsplanen är uppdelad i fyra olika 
krisledningslägen och anger rutiner för revidering av krisledningsplan, dokumentation, 
krisledningsorganisationer, ansvarsfördelningar, intern/extern kommunikation, information till 
allmänheten och inlarmning. 
 

6.3.2.2 VA SYDs incidentberedskap för översvämningshändelser 

VA SYD har upprättat en särskild ”rutin för hantering av källaröversvämningar i det akuta skedet” som 
beskriver rutiner för anmälningar, hur information ska kanaliseras samt hur personella resurser ska 
organiseras.  
 

6.3.2.3 VA SYDs incidentberedskap för händelser med otjänligt/förorenat dricksvatten  

VA SYD har upprättat rutin för ”försämrad dricksvattenkvalitet” som huvudsakligen beskriver rutiner 
då analysresultat från egna provtagningar tyder på att det kan förekomma eller förekommer otjänligt 
vatten. Denna rutin berör dock inte situationer där upptäckten av otjänligt vatten i dricksvattennätet 
sker på annat sätt, tex större sjukdomsutbrott i samhället. VA SYD har inte något ytterligare samlat 
dokument eller gemensam rutin särskilt riktad för händelser av förorenat dricksvatten utan åberopar 
den generella krisledningsplanen. VA SYD förefaller inte heller ha upprättat någon nödvattenplan. 
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VA SYD har dock med viss regelbundenhet drabbats av händelser med otjänligt dricksvatten i 
ledningsnät och därmed samlat på sig erfarenheter som man använt för att förfina sina rutiner och 
ansvarsroller.   
 

6.4 Analys - Kundnöjdhet, arbetsmiljö och beredskap 

6.4.1 Utifrån ett medarbetarperspektiv 

6.4.1.1 Medarbetarenkät 

Lomma kommun och VA SYD använder sig av olika modeller för medarbetarenkäter och några direkta 

jämförelser mellan dem är därför inte möjliga. Det faktum att tjänstemän tillhörande VA-enheten av 

anonymitetsskäl inte kan urskiljas och den låga svarsfrekvensen av kollektivanställda på VA-enheten 

försvårar jämförelsen ytterligare.  En högst övergripande tolkning av resultaten från de båda 

medarbetarenkäterna tyder på något mer positivt resultat från VA SYDs senaste medarbetarenkät än 

VA-enheten i Lomma kommun. 

6.4.1.2 Arbetsplatskultur 

VA SYD kan ur ett medarbetarperspektiv betraktas som ett stort företag med tydligt avgränsade 

ansvarsområden och arbetsuppgifter. Den enskilde medarbetaren får möjlighet att fördjupa sin 

kompetens på just sina arbetsuppgifter och blir då mer specialiserad men får å andra sidan mindre del 

av ansvaret för helheten. 

VA-enheten i Lomma kommun kan däremot betraktas som det lilla arbetslaget som ska lösa den stora 

uppgiften. Medarbetarna blir mer av generalister som snarare med hjälp av engagemang än med 

spetskompetens löser förekommande arbetsuppgifter.  

Baserat på intryck från genomförd workshop med personalen på Lomma kommuns VA-enhet, 

förefaller det som att medarbetarna i viss utsträckning sökt sig till en arbetsplats med större bredd på 

arbetsuppgifterna och till det mindre arbetslaget. Det finns en uppenbar risk att några av 

medarbetarna från Lomma kommuns VA-enhet kommer söka annan arbetsgivare vid ett eventuellt 

anslutande till VA SYD. Vid ett beslut om samgående måste för- och nackdelar ur de andra 

perspektiven – abonnent och organisation – väga tyngre än konsekvenserna av 

medarbetarperspektivet - för att motivera ett sådant beslut.  

I Lomma kommun är det fysiskt närmre till andra avdelningar inom kommunen. Detta kan innebära att 

beslutsprocesser blir kortare och ett starkare samarbete men även risk för att uppdrag dyker upp utan 

att gått genom en formell beslutsväg. Inom VA SYD är det ett fysiskt avstånd mellan organisationen 

och kommunernas övriga avdelningar och detta kan tyda på att beslutsvägarna därför blir längre, 

vilket kan ses som en nackdel vad gäller närhet och snabba beslut. Vid ett eventuellt samgående kan 

det därför vara av vikt att ha kvar en intern VA-kompetens i kommunen.  

6.4.1.3 Arbetsmiljö 

För merparten av förekommande arbetsmiljöfrågor bedöms likvärdiga förhållanden råda och 

likvärdiga förutsättningar gälla för fortsatt utveckling av arbetsmiljöfrågorna i Lomma kommun och VA 

SYD.  

I en nulägesanalys förefaller VA SYD ha kommit något längre i upprättandet av rutiner kring 

riskanalyser för planerade och oplanerade kortvariga arbetsmoment än Lomma kommun. 

Förutsättningar bedöms finnas för Lomma kommun att uppnå samma nivå som VA SYD för 

arbetsmoment under ordinarie arbetstid.  
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Att VA SYD även har arbetsledare i beredskap under icke ordinarie arbetstid, vilket Lomma kommun 

inte har, innebär att det blir enklare för VA SYD att genomföra dokumenterade riskanalyser även inför 

oplanerade arbetsmoment utanför ordinarie arbetstid än det är för Lomma kommun.  

Vid eventuell anslutning av Lomma kommuns VA-verksamhet till VA SYD kommer det innebära en 

utmaning för VA SYD som arbetsgivare att på ett positivt sätt införliva medarbetare från Lomma 

kommun i den företagskultur som finns på VA SYD. Samtidigt innebär det att Lomma kommun kan 

komma att behöva hantera medarbetare som väljer att inte bli en del i VA Syd, dvs hoppar av 

integreringsprocessen. 

 

6.4.2 Utifrån ett organisationsperspektiv 
Stora likheter föreligger mellan de båda organisationernas övergripande/centrala krisledningsplaner. 

Det finns även likvärdiga rutiner för att hantera översvämningsärenden dock med den skillnaden att 

VA SYD bedöms bättre kunna hantera situationer då ett stort antal fastigheter drabbas av 

översvämningar samtidigt än vad Lomma kommun har möjlighet till. 

Den samlade bedömningen är att VA SYD har bättre förmåga att hantera situationer med otjänligt 

dricksvatten i ledningsnätet än vad Lomma kommun har. Denna bedömning baseras huvudsakligen på 

att VA SYD erhållit erfarenhet av sådana situationer då detta har inträffat med viss regelbundenhet 

senare år. VA SYD bedöms även genom att vara en större organisation (inom fackområdet) kunna 

samla större personella resurser än Lomma kommun vilket borgar för större uthållighet för situationer 

då problemen pågår under längre tidsperioder. 

 

6.4.3 Utifrån ett abonnentperspektiv 
Resultatet från medborgarundersökningen tyder på att kundnöjdheten är något större i Lomma 

kommun än i Burlöv och Eslöv medan Lunds kommun ligger på ungefär samma nivå som Lomma.  

VA-Syd har en större kapacitet att driva fler kundundersökningar än Lomma kommun.  

Lomma kommuns VA-verksamhet arbetar nära sina kunder och har god lokalkännedom. VA SYD 

kommer med stor sannolikhet upplevas ha större distans till kunder och på sikt något försämrad 

lokalkännedom.  

VA SYD bedöms genom att vara en större organisation inom kärnverksamheten ha bättre 

förutsättningar för att uppnå högre kris- och incidentberedskap för VA-försörjningen än vad som är 

möjligt för Lomma kommun. 
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7 Hållbarhet och utveckling  

7.1 Svenskt vattens hållbarhetsundersökning (HBI) 
Branschorganisationen Svenskt Vatten har tillsammans med sina medlemmar (kommunala VA-

huvudmän) tagit fram verktyget ”Hållbarhetsindex”, vilket ofta förkortas till ”HBI”, med syfte att kunna 

tjäna som underlag för att analysera och förbättra sina verksamheter. Tanken är även att 

hållbarhetsindex ska utgöra underlag för den enskilde kommunen, såväl som för branschen i sin 

helhet, att identifiera de utmaningar som VA-organisationerna står inför. 

Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Varje parameter innefattar i sin tur ett antal delmoment 

(3–22 st.). Frågorna kan sägas utgöra indata i hållbarhetsindexundersökningen. Frågorna ger upphov 

till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas) och parametrarna 

värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. I 

hållbarhetsindex värderingar ligger högt ställda krav inte bara på kvalitet och miljöprestanda i 

dagsläget, utan i lika hög grad på att det finns strategier och åtgärdsplaner för att säkerställa 

hållbarheten på sikt. Detta får ett stort genomslag i värderingarna vilket man bör hålla i minnet när 

man tolkar resultaten. Kommunerna anslutna till VA SYD ingår bland de totalt 141 svenska kommuner 

som genomförde analys enligt HBI under 2016. Lomma kommun har genomfört sin analys under 2017. 

Resultattabell framgår nedan.  

 Malmö Lund Eslöv Burlöv Lomma 

Hälsomässigt säkert vatten           

Vattenkvalitet           

Leveranssäkerhet           

VA-planering           

Klimatanpassning och översvämningssäkerhet           

Nöjda brukare           

Kommunikation           

Hushållning med ändliga resurser           

Hushållning med energi           

Miljökrav           

Vattentillgång           

VA- anläggningens status           

Driftsstabilitet           

Personalresurser och kompetens           

 

Projektgruppen hade inledningsvis stora förhoppningar att HBI skulle utgöra en viktig del av 

underlaget för beslut om eventuellt införlivande av Lomma kommuns VA-enhet i VA SYD. Det blev 

dock snabbt uppenbart att de tillkortakommanden som finns inbyggda i analysen av hållbarhetsindex 

gör sig starkt påminda varför stor försiktighet bör gälla då man ska dra slutsatser av analysresultaten. 

Representanter från Lomma kommun och VA SYD delar båda denna uppfattning.  

Begränsningarna ligger i hög grad i att man upprepat måste göra subjektiva bedömningar vid 

införande av data i analysen vilket påverkar analysresultaten. En annan faktor som bedöms störa det 

samlade resultatet är att det kan räcka med att en underdimension till en parameter blir rödmarkerad 

för att hela den aktuella parametern i sin helhet kan bli underkänd.  
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Med ovanstående förklaring har projektgruppen valt att kortfattat beskriva bakgrunden till de 

skillnader mellan nuvarande medlemskommuner i VA SYD och Lomma kommun som kan utläsas ur 

analysresultatet, vilket i korthet beror på: 

 VA-planering – Lomma saknar politiskt förankrad VA-plan. 

 Klimatanpassning och översvämningssäkerhet – Lomma kommun har en handlingsplan för 
sårbarhet för extrema skyfall och höjd havsnivå. 

 Hushållning med ändliga resurser – Lomma kommun uppnår inte tillräcklig nivå i hanteringen 
av avloppsslam (är ej revaq- certifierat men 100% av slam är godkänt för spridning på 
åkermark).  

 Hushållning med energi – Lomma kommun uppnår inte tillräcklig nivå i produktion och 
användning av biogas från rötning av avloppsslam. 

 Driftstabilitet – Lomma kommun saknar regelbunden träning av krisorganisationen. 

 

7.2 Ändamålsenliga investeringar och investeringstakt 
En viktig förutsättning för långsiktigt hållbar VA-försörjning är att uppnå och upprätthålla tillräcklig 

förnyelseinvesteringstakt i befintlig VA-anläggning. De flesta svenska VA-huvudmän uppnår inte 

tillräcklig förnyelsetakt vilket i väldigt många fall beror på bristande personella resurser och 

fördröjningar i myndighets- och lantmäterifrågor snarare än brist på finansiella medel. 

Investeringsarbeten i befintlig va-anläggning under pågående VA-försörjning skiljer sig i hög grad från 

andra typer av investeringar (såsom byggnader, vägar mm). Denna förutsättning gäller såväl VA-

ledningsarbeten såsom avloppsreningsverk, pumpstationer och dylikt. 

Investeringsarbetena kräver ofta provisoriska VA-anordningar för att bibehålla VA-försörjningen under 

pågående arbete. Dessa provisoriska anordningar måste uppnå skäliga krav på säkerhet, främst med 

tanke på dricksvattenhygien (risk för förorening i dricksvatten) men även med tanke på miljörisker (att 

orenat spillvatten bräddar ut i recipient/naturen).  

Att utföra investeringsarbeten under sådana förhållande kräver specialistkompetens vilken VA-

huvudmännens personal normalt besitter vilket i sig innebär ofta innebär fördelar att utföra 

förnyelseinvesteringsarbeten i egen regi gentemot utförande på entreprenad.  

Med ovanstående resonemang krävs det även specialistkompetens att agera beställare/byggledare 

gentemot entreprenörer för att erhålla en VA-anläggning på ett kostnadseffektivt sätt och med 

tillräcklig säkerhet under utförandet. 

7.2.1 Investeringsverksamhet i Lomma kommun 
Lomma kommun har under de senaste 5 åren genomfört nettoinvesteringar för i genomsnitt 8,6 

mnkr/år och utförandegrad (utförd volym/budgeterad volym) = 72 % i genomsnitt för samma period. 
Förnyelseinvesteringstakten behöver dock höjas och för att uppnå detta behövs ökad kapacitet för 

strategisk investeringsplanering och därefter ett ökat behov av personella resurser antingen genom 

utförande i egen regi eller för projektledning för utförande på entreprenad.  

Lomma kommun har personal med kompetens för merparten av förekommande investeringsarbeten i 

VA-ledningar. Organisationen med maskinpark och verktyg är dock främst anpassad för drift av VA-

ledningssystem och för att åtgärda av diverse driftsstörningar samt mer kortvariga VA-arbeten. 

En viktig förutsättning är att egen personal ständigt måste vara beredd att med kort varsel åtgärda 

mer eller mindre akuta driftsstörningar såsom vattenläckor och dylikt.  
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Med denna bakgrund begränsas typen av investeringsprojekt på VA-ledningsnätet som är lämpliga att 

utföra av Lomma kommun i egen regi till följande: 

 Investeringsprojekt som kräver 2 rörläggare/anläggare.  

 Arbeten som med kort varsel kan avbrytas för att utföra akutåtgärder. 

 

Nedan framgår exempel på investeringsarbeten i VA-ledningar som utförts i egen regi:   

 Utbyggnad av LTA-system både avseende huvudledningar såsom serviser. 

 Nyanläggning av VA-serviser inom befintliga VA-ledningsnät. 

 Omläggning/förnyelse av VA-serviser inom befintliga VA-ledningsnät. 

 Förnyelse av avstängningsventiler i kampanjform (flertal ventiler inom samma område). 

 Förnyelse av konventionella VA-ledningssystem vid begränsade schaktdjup, mindre 

dimensioner och under gynnsamma trafik- och tillgänglighetsförhållanden och där 

tidplanen för utförandet är gynnsam. 

 

Lomma kommun utför normalt även investeringsprojekt i reningsverk och pumpstationer i egen regi 

men då ibland med stöd av leverantörer och inköpt specialistkompetens. Med samma bakgrund som 

för investeringar i VA-ledningsnät så gäller som förutsättning att pågående investeringsarbeten med 

kort varsel måste kunna avbrytas för att utföra annan mer akut åtgärd. Här nedan framgår exempel på 

investeringar i pumpstationer och reningsverk som utförts i egen regi: 

 Uppgradering av pumpstationer 

 Montering av blåsmaskin 

 Montering av omrörare 

 Montering av pumpar 

 

Investeringar som inte uppfyller kriterier enligt ovan för att utföras av Lomma kommuns personal i 

egen regi måste utföras på entreprenad. Lomma kommun har för närvarande begränsade personella 

resurser för att handla upp och agera beställare gentemot entreprenader. 

För att uppnå erforderlig ökad investeringstakt krävs antingen utökad personalstyrka för utförande av 

investeringar i egen regi, alternativt utökad personalstyrka för byggledning på entreprenad 

(projektledare). En kombination av de båda alternativen bedöms också möjlig. 

7.2.2 Investeringsverksamhet i VA SYD 
VA SYD har en uppåtgående trend på total investeringsvolym, från knappt ca 300 mnkr år 2012 till 

drygt 400 mnkr år 2016. VA SYD arbetar aktivt med att uppnå och upprätthålla hög så kallad 

”investeringsgrad” med vilket menas i vilken grad utförd investeringsvolym som uppnås i förhållande 

till budgeterad investeringsvolym. Investeringsgraden har generellt legat kring 80% men har för 

enstaka år legat lägre men för 2016 uppnått 86%. Skäl till att budgeterade investeringar inte blir 

utförda ligger oftast utom VA SYDs kontroll, tex förseningar i infrastruktur- och exploateringsprojekt, 

eller överklaganden i lantmäteriärenden, upphandlingar eller dylikt.  

För kunna upprätthålla en tillräcklig beredskapsstyrka för akuta behov på ledningsnätet krävs en viss 

volym av investeringsarbeten som utförs i egen regi. Historiskt de senaste 5 åren har VA SYD 

investeringar i egen regi legat kring 47 mkr årligen. Det förefaller inte ligga några 

personalresursmässiga begränsningar i vilka typer av VA-ledningsförnyelser som kan utföras av VA 

SYDs personal i egen regi.  
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7.3 Analys-  Hållbarhet och utveckling 

7.3.1 Utifrån ett medarbetarperspektiv 
I en studie från 2017 redogör Robert Jonsson (2017) för framgångsreceptet för en långsiktigt hållbar 

VA-verksamhet. Studien framhåller några faktorer som särskilt viktiga för VA-verksamhetens 

långsiktiga hållbarhet: aktivt ägarskap, motiverad personal och tillgång till strategisk kompetens. 

Det aktiva ägarskapet innebär att den politiska och administrativa ledningen har förmåga att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för verksamheten. Till detta måste varje kommun komma utveckla sin 

egen strategi men utan motiverad och kunnig driftpersonal samt personal med strategisk kompetens 

blir detta svårt. Strategisk personal har inte alltid kunnat prioriteras varför fokus i stället har hamnat 

på den dagliga driften.  

7.3.2 Utifrån ett organisationsperspektiv 
Lomma kommun har historiskt en förhållandevis låg förnyelsetakt i VA-anläggning och behov 

föreligger att uppnå en ökad takt. För att uppnå sådan ökningstakt kommer personalstyrkan behöva 

ökas, antingen för utförande av investeringar i egen regi, alternativt genom ökad personalstyrka för 

byggledning/projektledning. 

VA-Syd utför med nuvarande personalstyrka förnyelseinvesteringsarbeten med personal i egen regi för 

både VA-ledningar och VA-verk och har sannolikt möjlighet att inom viss tid utöka personalstyrkan för 

att hantera önskad ökning i investeringsvolym vid införlivande av Lommas allmänna VA-försörjning.  

Såväl Lomma som VA SYD har personal som besitter beställarkompetens för utförande av förnyelse av 

VA-anläggningar på entreprenad.  

Förutsättningar för att öka förnyelsetakten i Lomma kommuns VA-anläggning bedöms bättre för VA 

SYD än för Lomma kommun.  

Genomförd hållbarhetsundersökning (HBI) visar på något bättre resultat för kommuner ingående i VA 

SYD än för Lomma kommun. Resultatet ska dock utläsas med stor försiktighet då subjektiva 

bedömningar ibland blir avgörande för slutresultatet.  De årliga förändringarna är små vilket visar på 

att förbättringsarbetet tar tid. Den senaste undersökningen från 2016 drar slutsatser utifrån såväl 

kommunstorlek som vald organisationsform. Större kommuner förefaller ha större möjligheter till 

planering och strategisk framförhållning än mindre. Samma förhållande gäller för flerägda 

organisationer jämfört med kommuner med traditionell egen regi. 

 

7.3.3 Utifrån ett abonnentperspektiv 
Någon närmre analys utifrån abonnentperspektivet har inte gjorts, då hållbarhetsarbetet främst utgår 

från organisationen. HBI- undersökningen är exempelvis ett verktyg för organisationen och 

medarbetarna att använda sig utav i sitt förbättringsarbete.  

När det gäller en organisations arbete med ändamålsenliga investeringar kan det konstateras att dessa 

investeringar leder till säkrare, stabilare VA-tjänster till abonnenterna och därmed även nöjda kunder.  
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8 Ekonomi och effektivitet  
I ett försök att analysera fördelar och nackdelar för de olika handlingsalternativen ur ett rent 

ekonomiskt perspektiv finns ett antal möjliga variabler som utgångspunkt. Till stöd för analysen 

används uppgifter som finns tillgängliga i VASS (Svenskt vatten), Årsredovisningar VA SYD 2012–2016 

samt Lomma kommuns redovisning. 

8.1.1 Allmänna förutsättningar i de aktuella kommunerna 

Varje kommun är i viss mån unik när det gäller geografi, samhällsutveckling, politik och 

organisationskultur. Traditioner, prioriteringar och beslutsfattande har betydelse för hur VA-frågorna 

betraktas och behandlas. För Lomma gäller att vissa förutsättningar kommer att bestå men andra kan 

komma att ändras om man skulle välja att ingå som en del i VA SYD. 

8.1.2 Ekonomiskt resultat 

Lommas VA-verksamheten är till cirka 98,3 % finansierad av avgifter. En del av kapitalkostnaderna för 

utbyggnad av avlopp på landsbygden belastar inte avgiftskollektivet. Inom VA SYD råder 100 % 

avgiftsfinansiering. 

8.1.3 Taxan 

 

 

Att förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner bidrar till att taxorna varierar i ganska stor 

utsträckning över landet.  Befolkningstäta städer har i allmänhet lägre taxor än glesare bebyggda 

landsortskommuner. Sålunda har Lund, Malmö och Burlöv jämförelsevis låga taxor medan Lomma och 

Eslöv har högre.  



 

32 
 

Taxeutvecklingen för Lomma och VA SYD under perioden 2002–2017 visar på några skillnader. I 

Lomma har taxan utvecklats måttligt hela perioden (i snitt under 2,5 % per år).  I Malmö och Burlöv 

steg taxan långsammare efter inträdet i VA SYD medan taxan steg snabbare i Lund och Eslöv. 

Under 2011–2016 ökade de totala kostnaderna i Lomma med i snitt 3,2 % per år, intäkterna med 4,1 

% per år. Eftersom taxeökningen under motsvarande period uppgick till 2,4 % per år går det att anta 

att allmän volymtillväxt varit viktig för resultatet. 

VA SYD har ett uttalat mål att utvecklingen av medlemskommunernas taxor ska ligga i den lägre halvan 

för Sveriges kommuner för perioden 2016–2019.  Lomma har inget uttalat mål för hur taxan ska 

utvecklas.  Verksamheten ska arbeta för en ”hållbar och användarvänlig” hantering.  

8.1.4 VA-anläggning 
Lommas anläggningar är typiska för den i huvudsak glest befolkade småhuskommunen. 

Ledningslängden per abonnent är i nivå med VA SYD medan ledningslängd per person är över snittet 

jämfört med VA SYD. Antalet pumpstationer är relativt sett högt. Det finns ett reningsverk men inget 

vattenverk. 

Det går inte att bedöma statusen på Lommas anläggningar i förhållande till VA SYDs anläggningar även 

om det förefaller rimligt anta att ledningssystemen i städerna i genomsnitt är äldre. Det blir därmed 

svårt att hävda att behovet av reinvesteringar och förnyelse skulle vara större eller mindre i Lomma 

jämfört med VA SYD. En låg förnyelsetakt behöver inte tyda på bristande ambitioner eller förmåga. Det 

kan också bero på att ledningsnätet upplevs som homogent och att exempelvis förekomsten av läckor 

är låg.  I Lomma är exempelvis läckorna få och drygt 85% av levererat vatten ger intäkter (ca 10% svinn 

och ca 5 % vatten som ej mäts) medan det nationella genomsnittet ligger på drygt 75%.    

8.1.5 Driftkostnader 

Ett sätt att bedöma handlingsförmåga och kapacitet i organisationer med likartad verksamhet är att 

studera driftkostnadernas sammansättning. Medan vissa kostnadsposter är mer dispositiva (personal 

och köpta tjänster) kan andra vara mer fasta till sin karaktär (avtalsbundna ersättningar, exempelvis till 

Sydvatten).  Vid en jämförelse mellan Lomma och VA SYD kan konstateras att VA SYD på grund av sin 

storlek har tillgång till en betydligt högre flexibilitet i detta avseende. Cirka 60 % av driftskostnaderna 

kan beskrivas som ”rörliga” medan motsvarande siffra för Lomma utgör cirka 46 %.  

En revisionsrapport utförd av Ernst & Young för Lunds kommuns räkning (2015) undersöker 

kommunens erfarenheter efter inträdet i VA SYD. Rapporten indikerar att löpande driftkostnaderna 

inte minskar utan snarare tendera att öka. Detta kan sägas bero på anpassningar till enhetliga nivåer 

bland annat beträffande säkerhetsfrågor.  
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8.1.6 Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader utgör i Lomma en betydande del, cirka 20 % av totalkostnaderna. För VA SYD utgör 

kapitalkostnaderna cirka 17 %. Genom sin andel i ABMA faktureras Lomma en andel av bolagets 

samtliga kostnader inklusive kapitalkostnader. Dessa kostnader har också visat sig innehålla vad som 

kan beskrivas som lån till framtida investeringar.  

8.1.7 Investeringar 

Investeringarna i Lomma har under den senast 5-årsperioden legat på en klart lägre nivå jämfört med 

VA SYD framför allt mätt med måttet investeringar per abonnent. Statistiken är emellertid osäker och 

sannolikt är Lommas redovisade investeringar något underskattade, det vill säga vissa investeringar 

har redovisats som drift. 
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8.2 Analys-  Ekonomi och effektivitet 

8.2.1 Utifrån ett medarbetarperspektiv 
Att vårda personalens kompetens kräver tydlig planering och professionella verktyg. Det gäller såväl 

driftpersonal som personal med strategiska uppgifter. Med rätta verktyg underlättas nyrekrytering 

eftersom ny personal är svår att skola in i organisationer med mycket ”tyst kunskap”. Den tysta 

kunskapen är vanlig bland driftpersonal med lång erfarenhet. Den lokala kunskapen och känslan av 

samhörighet med arbetskamraterna kan utgöra en kraftfull kombination vid daglig problemlösning. 

Baksidan är att organisationen blir sårbar. Den större organisationen, VA SYD i detta fall, har sannolikt 

lättare att klara av och överbrygga de störningar som uppkommer vid vakanser och 

generationsväxling. Å andra sidan har Lomma troligen fördelen av att kunna attrahera driftpersonal 

och ingenjörer eftersom den mindre organisationen kan erbjuda varierade arbetsuppgifter och en 

mindre anonym arbetsgemenskap. 

8.2.2 Utifrån ett organisationsperspektiv 
Att behålla VA-verksamhet i egen regi i hemkommunen innebär såväl för- och nackdelar rent 

ekonomiskt. Kommuner av idag liknar alltmer samhällsbyggande organisationer där kommunen ikläder 

sig ett flertal roller. I detta samhällsbygge utgör VA-frågorna en betydelsefull pusselbit.  Förmågan till 

kontroll och överblickbarhet av de komplicerade processerna är kritisk för framgång.  

Att behålla VA-verksamheten i egen regi i Lomma får ur den synpunkten beskrivas som en betydande 

fördel. Processen blir lättare att behärska jämfört med ett alternativ (VA SYD) som innebär samordning 

och svårigheter att överblicka tillgängliga resurser i tid och rum.  

Nackdelar, men med lite annan karaktär, kan dock uppstå med egen regi. En i kommuner traditionell 

organisationsform är att de kommunaltekniska verksamhetsområdena (gator, parker, fastigheter, va, 

avfall) behandlas inom ramen för en gemensam politisk nämnd respektive ledningsgrupp. En viss 

”styrträngsel” uppstår ofta vilket kan leda till att de olika områdena var och en får ojämn eller 

missriktad uppmärksamhet.  

8.2.3 Utifrån ett abonnentperspektiv 
Kundnöjdheten är i allmänhet hög inte bara i Lomma och VA SYD utan också nationellt och förväntas 

inte bli nämnvärt påverkad vid ett eventuellt byte av huvudman för verksamheten. Att abonnenten är 

nöjd beror sannolikt mer på att driften känns stabil, att taxan känns rimlig och att man lätt får kontakt 

och hjälp. Abonnenten kan inte bedöma huvudmannens strategiska förmåga. Detta blir samtidigt en 

balansakt på slak lina. Utmärkande för kundnöjdhet i allmänhet är att den snabbt kan raseras men ta 

lång tid att återuppbygga. Kundnöjdheten kan i hög grad sägas vara beroende av gårdagens 

investeringar vilket innebär att dagens investeringar i sin tur lägger grunden för morgondagens 

kundnöjdhet. Ur ett abonnentperspektiv blir det med andra ord viktigt att VA-huvudmannen kan 

upprätthålla en tillräcklig investeringsnivå och i övrigt har kapacitet att tillägna sig och omsätta 

forskningsrön, nytt krav och uppdaterad lagstiftning. 
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9 Nackdelar och risker med ett samgående med VA SYD  
 Förlora viktig VA- kompetens inom organisationen vid beslut om samgående med VA-Syd och 

då personal överförs till VA SYD.   

 Förlora nära samarbete med andra avdelningar inom kommunen.  

 Risk att förlora kontroll, styrning och överblickbarhet av kritiska processer. 

 Risk för ”kulturkrock” vid eventuellt samgående av Lomma kommuns VA-verksamhet till VA 

SYD.  

 Lomma kommuns VA-verksamhet arbetar nära sina kunder och har god lokalkännedom. VA 

SYD kommer med stor sannolikhet upplevas ha större distans till kunder och på sikt något 

försämrad lokalkännedom.  

 Kommunövergripande mål, nämndsmål, verksamhetsmål och miljömål byts ut mot VA SYDs 

vision, inriktnings- och resultatmål. Lokala mål och ambitioner kan vara svårare att föra fram i 

ett större sammanhang där flera kommuner ingår. 

 

10 Fördelar och möjligheter vid ett samgående med VA SYD  
 VA SYDs mål är att de är direkt riktade och specificerade mot deras VA-organisationen. De kan 

därmed även upplevas som mer relevanta att arbeta mot. 

 VA SYD bedöms genom att vara en större organisation inom kärnverksamheten ha bättre 

förutsättningar för att uppnå högre kris- och incidentberedskap för VA-försörjningen än vad 

som är möjligt för Lomma kommun. 

 VA SYD bedöms även genom att vara en större organisation (inom fackområdet) kunna samla 

större personella resurser än Lomma kommun vilket borgar för större uthållighet för 

situationer då incidenter pågår under längre tidsperioder. 

 Tillgång till strategisk kompetens och höjd förnyelsetakt i VA-anläggningen bedöms som 

avgörande faktor för att uppnå långsiktig hållbarhet och utveckling av VA-verksamheten i 

Lomma kommun. Förutsättningarna för detta bedöms något bättre vid samgående med VA 

SYD. 

 Lättare att överbrygga störningar som uppkommer vid generationsväxling och vakanser. 

 Större möjlighet att ingå i forsknings- och utvecklingsmiljöer.  
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11 Förslag på nästa steg  
Denna rapport har redogjort för de fördelar och nackdelar som finns kring ett samgående med VA SYD 

på ett översiktligt plan. 

Skulle beslutet tas att låta VA-verksamheten stanna kvar i kommunen har utförd analys identifierat ett 

antal åtgärdsbehov som bedöms viktiga för att uppnå en långsiktigt hållbar och stabil VA-verksamhet. 

Exempelvis:   

 Tydliggörande av mål och uppdrag samt uppföljning och utvärdering av detta.  

 Fördjupad analys kring erforderlig ökad förnyelsetakt. Sådan analys bör omfatta behov av 

stegvis höjning av VA-taxa, behov av personalförstärkning för både strategisk såsom 

projektspecifik planering, övervägande om i vilken grad tillkommande investeringar ska utföras 

i egen regi eller på entreprenad och vilka personalförstärkningsbehov dessa alternativ innebär.  

 Komplettering av dokument för krissituationer/mer allvarliga incidenter, såsom plan för en 

händelse av att vattnet i det kommunala drickvattennätet blir förorenat.  

 Kompletterande arbete för att säkerställa att arbetsmiljörutiner och att riskanalyser utförs och 

dokumenteras inför oplanerade arbeten såsom att laga vattenläckor och dylikt vilket också 

innefattar tillhörande organisation för de oplanerade arbetena. 

 

Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid ett eventuellt samgående med VA SYD. Detta är 

beskrivet i bilaga 3 men inte närmre förtydligat i denna projektrapport. Skulle kommunen vilja ta 

steget att gå vidare med VA SYD beskrivs denna process överskådligt i bilaga 4. Där finner även läsaren 

förbundsordningen för VA-Syd (bilaga 5). Inför ett beslut kring samgående finns det ett antal områden 

som bör undersökas närmre. Exempelvis:   

 Titta närmre på fördelningsnycklarna inom VA SYD för hur kostnader fördelas.  

 Vilka ekonomiska konsekvenser som kan uppstå för kommunen i form av nerläggnings- och 

uppstartskostnader. 

 Vilka organisatoriska konsekvenser ett samgående med VA SYD innebär för Lomma kommun.  

 Tydliggörande av vad en övergångsprocess innebär för Lomma kommun i form av kostnader 

och personella resurser. Detta är särskilt viktigt eftersom daglig drift och strategisk planering 

måste kunna upprätthållas på oförändrad nivå parallellt med att en övergångsprocess pågår 

inom organisationen.  
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12 Ordlista 
ABMA – AB Malmöregionens avlopp. 

ABVA – Allmänna bestämmelser VA, fastställda föreskrifter/bestämmelser för användningen av den 

allmänna VA-anläggningen. De allmänna bestämmelserna utgör en form av normgivning som 

kommunen bestämmer ensidigt, dvs. det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för att 

bestämmelserna skall bli bindande. 

AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling. 

Allmän vatten- och avloppsanläggning – en VA-anläggning över vilken en huvudman har ett rättsligt 

bestämmande inflytande, och som har ordnats och används för att uppfylla huvudmannens skyldighet 

enligt vattentjänstlagen.  

Avloppsvatten – ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten, dränvatten, spillvatten och 

kylvatten.  

Bräddning – innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut obehandlat 

till recipienten (se nedan) vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets eller 

avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall.  

Dagvatten – tillfälligt avrinnande vatten, t.ex. regnvatten och smältvatten, från tak och vägar, samt 

framträngande grundvatten.  

Dricksvatten – rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, laga mat med och dylikt.  

Dränvatten – vatten som avleds genom dränering. 

DUF – Drift, Underhåll och Förnyelse 

Duplikat avloppssystem – motsatsen till ett kombinerat avloppssystem. I det duplikata systemet går 

spillvatten och dagvatten i olika ledningar.  

Enskild vatten- och avloppsanläggning – en VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning 

eller avlopp som inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen.  

Huvudman – den som äger en allmän VA-anläggning.  

Kombinerad ledning – en ledning där både spill- och dagvatten samlas.  

LTA (lätt trycksatt avloppssystem) – när en fastighet inte kan anslutas till ett självfallsystem kan den 

allmänna VA-anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett s.k. lätt trycksatt avloppssystem 

(LTA-system). Det innebär att en LTA-pumpenhet placeras inne på fastigheten. LTA-stationen består av 

pump, tank, automatik, nivågivare, larmindikator och vid fastighetsgräns en backventil.  

Recipient – ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.  

Revaq –  är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa 

en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.  

Spillvatten – i regel förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri m.m. Med spillvatten 

likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till spillvattenledning.  

VA-plan – ett politiskt förankrat styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 

kommunen det vill säga både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. Med VA-

försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten.  
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Vattentäkt – en vattentäkt är en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas till 

dricksvattenförsörjning.  

Verksamhetsområde – allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 

område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-

anläggning. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna VA-

anläggningen. 
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13 Källor och underlag 
 

Skriftliga källor och underlag 

Delårsrapport Lomma kommun 2017 

Delårsrapport VA SYD 2017 

Förstudie VA-samverkan VA SYD/Kävlinge kommun 2013 

Ernst & Young för Lunds kommuns räkning, 2015. Granskning av kommunstyrelsens uppsikt, insyn och 
uppföljning av kommunalförbund.  
 
Jonsson, Robert, 2017. Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet.  Rapport Nr 2017–15. 
Svenskt Vatten Utveckling 
 
Medarbetarenkät Lomma kommun 2016 

Medarbetarenkät VA SYD 2016 

Rutiner från Lomma kommun kopplat till arbetsmiljö och krishanteringar 

Rutiner från VA SYD kopplat till arbetsmiljö och krishanteringar 

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning år 2008–2016 

VASS-  Svenskt Vattens VA-Statistiksystem 

VA- samverkan mellan Eslöv och VA SYD 2011 

Årsredovisningar VA SYD 2012–2016 

Årsredovisning Lomma kommun 2016 

 
Workshop, intervjuer och möten 

 Workshop med VA-enheten i Lomma kommun 22 augusti 2017 

 Studiebesök hos Kävlinge kommun (30 augusti 2017)  

 Studiebesök hos VA SYD. Träffat representant för Eslövs kommun (28 augusti 2017) 
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Bilaga 1-Redogörelse av mål och resultat 
I nedanstående stycke kommer mål samt senaste resultat för både kommunen och VA-Syd att 

redovisas. Resultat är hämtat från delårsbokslut 2017. Vid ett eventuellt samgående med VA-Syd 

kommer Lomma kommuns mål att ersättas med VA-Syds. Bilagan kommer därför först att redogöra 

kommunens mål och resultat ge en bild av hur Lomma står sig i förhållande till VA-Syds mål.  Både 

Lomma kommun och VA-Syd använder sig utav tre olika målbedömningar vid uppföljning. Nedan görs 

en förklaring av vad bedömningarna betyder för respektive organisation.  

 Lomma: Målet är uppfyllt.  
 VA-Syd: Vi tror att förväntade insatser kommer räcka för att nå målet.  

 
 Lomma: Målet bedöms bli uppfyllt (under året).  
 VA-Syd: Vi är tveksamma till att förväntade insatser räcker - fler insatser behövs för att vi 

säkert ska kunna nå målet i tid 
 

 Lomma: Målet bedöms inte bli uppfyllt (under året)  
 VA-Syd: Nej, vi tror inte att förväntade insatser kommer att räcka för att nå målet i tid.   

 

1.1 Mål och resultat för Lomma kommun 
VA- verksamheten har både miljömål och nämndsmål att arbeta efter. Nedan kommer en redovisning 

av de mål som VA- enheten ansvarar för och senaste resultat vid uppföljning. Nämndsmålen följs upp i 

samband med delår och årsbokslut medan miljömålen följs upp i samband med årsbokslut.  

”Kunskapen om särskilt farliga ämnen, bekämpningsmedlen och läkemedelsrester i vattenmiljöer i 

kommunen ska öka” 

Målet följs upp via via egen mätning på VA- enheten gällande mängd metaller i slam i relation till 
gränsvärde - särskilt kadmium, bly och kvicksilver, eller samtliga sju metaller med gränsvärden: Pb, Cd, 
Cu, Hg, Ni, Zn och Cr.  Vid senaste mätningen 2015 låg Lomma under samtliga gränsvärden. Följs upp 
2017.  
 

De vattenburna utsläppen av kväve- och fosforföreningar från mänsklig verksamhet till vattendrag 

och kustvatten ska minska kontinuerligt från 1995 års nivå” 

Mätningar från 2015–2016 visar att mängden kväve och fosfor ökat. Målet följs upp i slutet av år 2017 
via mängd utsläpp av kväve och fosfor från Borgeby reningsverk (egen mätning), samt antal enskilda 
avlopp.  
 

”Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfalls- och VA-hantering i 

kommunen” 

Målet följs upp via följande mätningar/nyckeltal;  
1. Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, ska vara 

minst 65%.  
2. Kommuninvånares nöjdhet med renhållning/sophämtning skall vara minst index 70.  
3. Kommuninvånarnas nöjdhet med VA ska vara minst index 82. 

 



Av de tre ovanstående mätningar är det sista aktuellt för VA-enheten. Lomma kommuns resultat på 

den senaste mätningen var index 82.  Den samlade bedömningen av samtliga mätningar vid den 

senaste uppföljningen visade att målet bedömdes bli uppfyllt under 2017.  

”Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning” 

 Målet följs upp via energiförbrukningen i förhållande till mängd renat spillvatten som ska minska med 

minst 2% och mängd in läckage till spillvattennätet som ska minska med minst 2% (år).  

Nyckeltalet för verksamheten "energiförbrukning i förhållande till mängd renat spillvatten" samt 

"mängd inläckage till spillvattennätet" ansågs inte möjliga att genomföra och av den anledning 

bedömdes målet inte bli uppfyllt. Energiförbrukningen totalt för Borgebyreningsverk mäts dock och 

jämförs med tidigare år.  

 

”Verksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent med god kvalitet och bra bemötande” 

Målet följs upp år 2017 via egen granskning av hur användarvänlig och lättförståelig kommunens 
webbplats är. Mätningen är genomförd men resultaten är ännu inte presenterade.  

 

 ”Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar” 

Målet mäts via medarbetarundersökningen som har genomförts under våren 2017. De områden inom 

medarbetarenkäten som är kopplade till nämndsmålet är motivation, ledning och styrning. Värdena 

inom dessa områden för verksamheten ska vara högre än kommunens genomsnitt för att målet ska 

anses uppfyllt. Under 2017 ligger samtliga tre värden under kommunens totala genomsnitt; 

Motivation 3,39 (kommunen 4,08), Ledarskap 3,28 (kommunen 4,06) samt Styrning 2,94 (kommunen 

4,11). 

 

1.2 Mål och resultat för VA-Syd 
Nedan redovisas måluppfyllelsen avseende VA-Syds inriktningsmål och resultatmål utifrån den senaste 

uppföljningen (delårsbokslut 2017), undantaget inriktningsmål kopplat till avfall som inte ingår som 

område för analys. Projektgruppen har skrivit en kort kommentar kring hur kommunen idag arbetar 

inom respektive mål.   

1.2.1 Inriktningsmål- Tillhandahålla dricksvatten 
Vi ska trygga vårt dricksvatten i nutid och för kommande generationer, där säkerheten för kvalitet och 

leverans ska öka. 

Minst 80 % av alla brandposter ska vara låsta senast vid utgången av 2019. 

VA-Syd: Förslag på vilka låsanordningar som ska användas har tagits fram. Planering och resurssättning 
har påbörjats för att säkerställa att låsningen av brandposterna ska hinnas med. Detaljprojektering för 
vattenkiosker samt upp-handling påbörjad. Kritisk faktor för projektet är att få loss lämplig mark där 
vattenkioskerna kan placeras. 
 
Lomma kommun: Diskussioner med grannkommunerna om lämplig låsning är på agendan vid VA-
ingenjörsträffarna och en vattenkiosk är planerad till 2019.  
 



 Samtliga vattenverk, reservoarer och trycksteg-ringsstationer ska utrustas med skalskydd och larm 

samt ha tillgång till reservkraft senast vid utgången av 2019. 

VA-Syd: Upphandling av säkerhetsleverantör är genomförd och projektplanering pågår. Projekt 
kommer att genomföras under 2018 och 2019. 

Lomma kommun: Inventering pågår, medel allokerade för 2018. Uttag för reservkraft på känsliga 
anläggningar finns. 

1.2.2 Inriktningsmål - Ta hand om dagvatten 
Dagvatten ska avledas på ett långsiktigt hållbart och säkert sätt, till skydd för både människor och 

miljö, samt användas som en resurs i stadsmiljön. 

Vid utgången av 2019 ska skyfalls/översvämningsplaner vara upprättade i samtliga 

medlemskommuner. VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta. 

VA- Syd: Malmö stads skyfallsstrategi antogs av Kommunfullmäktige i mars 2017 och nu pågår ett 
arbete med att ta fram en handlingsplan för hur strategin ska uppnås. Lunds översvämningsplan är på 
remiss och det som återstår är kommunens hantering av remissförfarandet. 
 
Lomma kommun: Initialt arbete med skyfallskartering pågår. 
 

Vid utgången av 2019 ska dagvattenstrategier vara upprättade i samtliga medlemskommuner. VA 

SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta. 

VA-Syd: Upprättade dagvattenstrategier finns i Burlöv, Lund och Malmö. En uppdatering av befintlig 
strategi pågår i Malmö. Arbetet med Eslövs dagvattenstrategi har blivit fördröjt, men beräknas kunna 
återupptas under hösten 2017. 

Lomma kommun: Dagvattenpolicy ska tas fram under 2018, arbetsgrupp och styrgrupp utsedda. 

1.2.3 Inriktningsmål - Ta hand om avloppsvatten 
Vi ska avleda och rena avloppsvatten på ett miljömässigt sätt, där störningar och föroreningar 

minimeras. 

Genom ett aktivt uppströmsarbete ska minst 50 % av årlig mängd avvattnat slam kunna användas 

som en resurs för åkermark. 

VA-Syd: Fortsatt god situation när det gäller avsättningen av slam under 2017 (93% av slam godkänt 
för spridning på åkermark under 2016) 
 
Lomma kommun: 100 % av Lommas slam har spritts på åkermark 2016. 
 

Energianvändningen vid avloppsreningsverken ska minska med 1 % per år trots ökat antal anslutna 

personer. Uppföljning kommer att ske utifrån 2016 års krav på rening. 

VA-Syd: Baserat på trenden av elanvändningen de senaste 10 åren bedöms målet kunna uppnås. 
Minskad energianvändning finns med som ett kriterium vid varje utbyte av maskinutrustning. Baserat 
på 2016 års förbrukning har elanvändningen minskat i genomsnitt ca 2% per år. 
  
Lomma kommun: Baserat på 2014 år förbrukning till och med 2016 har förbrukningen på Borgeby 

reningsverk minskat med 4%, Lomma kommun jobbar aktivt med att minska energianvändningen i alla 

verksamheterna.  



1.2.4 Inriktningsmål - Kund 
VA SYD ska på ett förtroendeingivande sätt möta kundens behov och förväntningar på 

leveranssäkerhet, kvalitet och service. Genom vår kommunikation vill vi uppmuntra våra kunder att 

göra rätt miljöval i vardagen. 

vardagen. 

Vid utgången av 2019 ska 80 % av våra kunder ha förtroende för VA SYD. 

VA-Syd: Ingen ny mätning genomförd därav samma resultat som vid årsskiftet. Kundundersökning vid 
årets slut visar att 64% av våra kunder känner förtroende för VA SYD. 
 
Lomma kommun: Ingen liknande mätning görs på kommunen däremot resultatet på genomförda 

kundundersökningar alltid varit goda.  

Vid utgången av 2019 ska 80 % av våra kunder uppfatta VA SYD som en aktiv miljöaktör. 

VA-Syd: Ingen ny mätning genomförd därav samma resultat som vid årsskiftet. Kundundersökning vid 

årets slut visar att 55% av våra kunder anser att vi driver ett aktivt miljöarbete. 

Lomma kommun: Regelbundna miljökampanjer i samband med utskick av fakturor samt artiklar i 

”Lomma aktuellt”.  

1.2.5 Inriktningsmål - Ekonomi 
VA SYDs verksamhet ska vara kostnadseffektiv med en långsiktig ekonomisk stabilitet och genomsyras 

av en god ekonomisk hushållning med fokus på miljöanpassade produkter och tjänster. 

Andelen beslutade investeringsprojekt ska genomföras till minst 90 % enligt beslutad tidplan senast 

vid utgången av 2019. 

VA-Syd: Arbetet med förbättrade, effektivare modeller för ekonomisk uppföljning av bland annat 
investerings-projekt pågår. Arbetet med förbättrade ekonomiska underlag för investeringsbeslut är 
numera en del i programmet ”förbättrad projekthantering” som kommer att startas omgående. 

Lomma kommun: Lomma kommun har påbörjat implementeringen av en gemensam projektmodell. 
Projektmodellen är viktig då den innebär att vi kvalitetssäkrar de projekt som drivs idag och även 
säkerställer att vi inte startar projekt i kommunen utan en bra analys kring syfte, mål, genomförande 
och resurser.  

 

Utvecklingen av medlemskommunernas VA-taxor (brukningsavgifter) ska ligga inom den undre (lägre) 

halvan för Sveriges kommuner för perioden 2016–2019. 

VA-Syd: Arbetet med förbättrade, effektivare modeller för ekonomisk uppföljning av bland annat 
driftverksamheten pågår. Controllers ska öka sin närvaro ute i organisationen. Ett omtag kommer att 
göras kring arbetet med upphandling inom VA SYD. 
 
Lomma kommun:  Lomma har inget uttalat mål för hur taxan ska utvecklas.  Verksamheten ska arbeta 
för en ”hållbar och användarvänlig” hantering. 
 



 Förnyelsetakten ska vid utgången av 2019 vara högst 200 år för dricksvattenledningar och 

spillvattenförande ledningar samt 400 år för dagvattenförande ledningar baserat på ett rullande 

fyraårsmedelvärde.  

VA-Syd: Arbete pågår med att genomföra planerade förnyelseprojekt inom VA SYDs fyra kommuner. 
En analys av kostnaderna för förnyelse av vattenledningar visar att dessa har ökat vilket kommer att 
påverka antalet genomförda projekt. Kostnads-ökningen beror i första hand på högre kostnader för 
transport och hantering av massor som uppkommer i projekten. 
 
Lomma kommun: Förnyelsetakten av VA-ledningsnätet i Lomma kommun har historiskt varit längre än 

vad VA-syd anger i sin målsättning. Något liknande konkret mål är inte uppsatt för Lomma kommun. 

1.2.6 Inriktningsmål - Personal 
VA SYD ska vara en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna där 
verksamheten präglas av vår värdegrund och där kompetens och kreativitet tas till vara. 
 

VA SYD ska i medarbetarundersökning 2019 uppnå ett förtroendeindex på minst 70%. 

 
VA-Syd: VA SYDs ledare och medarbetare arbetar aktivt mot de mål som är upprättade för att 
bibehålla 2016 års resultat. Under perioden 6 - 20 september 2017 pågår en ny 
medarbetarundersökning som kommer att visa om de aktiviteter som är upprättade leder till ett ökat 
förtroendeindex. (2016 index på 73%).  
 
Lomma kommun: Mäter inte förtroende index. Kommunen befinner sig mitt i ett projekt som ska 
stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare, Jobba@Lomma. Under hösten går kommunen in i ett 
nytt stort EU-finansierat arbete, PEPP, som tar sikte på hälsofrämjande ledarskap och 
medarbetarskap. Genom dessa projekt hoppas vi kunna utvecklas som hälsofrämjande och attraktiv 
arbetsgivare. 

 

1.2.7 Inriktningsmål - Utveckling 
VA SYD ska ständigt utvecklas och förbättras. 

VA SYD ska årligen driva och medverka i minst 20 stycken innovations- och utvecklingsprojekt inom 

områdena miljö och klimatanpassning. 

VA-Syd: Oförändrad status. Omfattningen är cirka 40 projekt inom följande verksamheter på VA SYD; 
avlopp, dagvatten och avfall. 
 
Lomma kommun: Kommunen driver inga egna forskningsprojekt utan sker i samarbete med andra 

aktörer. 

 

 

 



Bilaga 2. Övriga kundundersökningar Lomma kommun och VA-Syd 
Nedan görs en redovisning av övriga kundundersökningar och resultat.  

Lomma kommun 

Kritik på teknik 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan 1992 genomfört undersökningen ”Kritik på Teknik”. 

Undersökningen skickas ut vart tredje år till 500 slumpmässigt utvalds kommuninvånare i åldern 18–

74 år. Av dessa har 52,4 % besvarat enkäten. Lomma medverkade i undersökningen senast 2016.  

Resultat 
Resultaten visar på att 97,3 % av kommuninvånarna är anslutna till det kommunala vattnet. Bland de 

som är anslutna till det kommunala vattnet är nio utav tio nöjda eller mycket nöjda med 

vattenkvaliteten (samma resultat 2013). En av tio är missnöjda eller mycket missnöjda. Detta är en 

förbättring i jämförelse med 2010 då sex utav tio var nöjda eller mycket nöjda.  

89,8% av invånare med kommunalt vatten har varit inte utsatta för störningar i vattenförsörjningen de 

senaste 12 månaderna (2016). Detta är något sämre resultat än 2013 då 92% inte hade upplevt 

störningar.  

Sju utav tio invånare anser sig vara ganska eller mycket bra informerade om vad som får spolas ner i 

avloppet. En av tio anser sig vara ganska eller mycket dåligt informerade. Detta är en förbättring med 

2010 och 2013 då sex utav tio ansåg sig vara ganska eller mycket bra informerade om vad de får spola 

ner i avloppet.  

Åtta utav tio kommuninvånare tror att reningsverket klarar av (i ganska eller i hög utsträckning) att 

rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Detta är en förbättring i jämförelse med 2010 och 

2013 då sex, respektive sju utav tio ansåg att reningsverket kunde rena vattnet på ett tillfredställande 

sätt.  

Servicemätningen 
Lomma kommun har deltagit i undersökningen ”Servicemätningen”. Mätningen sker inom ramen för 
SKLs. Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med den genomförda mätningen är att ta reda på i vilken 
omfattning och med vilken kvalitet deltagande kommuner svarar via telefon och mail. Mäts via 
telefonsamtal till de olika förvaltningarna (108 stycken) samt via mail (54 e-postbrev). Söker alla 
förvaltningar men ringer in till kommunens Kontaktcenter.  
 

Resultat 
Senast Lomma kommun deltog i mätningen var år 2015. Kommunen hade då en tredje plats av 144 

deltagande kommuner vad gäller helhetsintryck.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA-Syd 
Nöjd kundindex 

VA-Syd genomför årligen en Nöjd kund index (NKI) -undersökning där organisationen kontinuerligt 

följer upp nyckeltal kring, nöjdhet, förtroende och kännedom men även om VA-Syds kunder uppfattar 

VA-Syd som en aktiv miljöaktör.  

Resultat  

 

Läsvärdesmätning av Hållbart 

”Hållbart” är VA Syds samhällsinformation där VA-Syds kunder får tips på hur de kan göra skillnad för 

miljön, nära sig. Hållbart ges ut till alla hushåll i medlemskommunerna. I Eslöv och Lund handlar 

Hållbart om vatten och avlopp och i Burlöv och Malmö handlar utskicket även om avfall. Hållbart 

kommer till alla lägenheter och villor, 10 gånger per år i Burlöv och Malmö och 4 gånger per år i Eslöv 

och Lund.  



Resultat 

 Nästan 7 av 10 är beredda att ändra sina vardagliga rutiner för att värna om miljön. 

 89% har spontan kännedomen för informationsbladet Hållbart i Malmö/Burlöv och i något 
lägre grad 75% i Lund/Eslöv. Total kännedom (dvs. inklusive hjälpt kännedom) ligger i 
Malmö/Burlöv på hela 94% och 84% i Lund/Eslöv.  

 79% av de respondenter i Malmö/Burlöv som har kännedom om informationsbladet har i 
någon form tagit del av innehållet i bladet. 24% har tittat, 30% har läst delar av bladet och 
25% har läst allt eller nästan allt. Motsvarande siffror för Lund/Eslöv ger 89% som tagit del av 
innehållet, 29% tittat, 31% läst delar och 32% läst allt eller nästan allt.  

 Av de respondenter som inte läst eller tittat i informationsbladet uppger 25% (17%) i 
Malmö/Burlöv att främsta anledningen är att informationsbladet inte intresserar dem och 
26% (27%) att det ser ut som reklam. Motsvarande andel för Lund/Eslöv ger samma andel där 
informationsbladet är utan intresse medan andelen som anger att informationsbladet ser ut 
som reklam är 31%. De synpunkter som framkommer under ”annan anledning” är att man 
inte har haft tid. 

 68% av Malmö/Burlövsborna som tittat eller läst det senaste numret av Hållbart har ett 
positivt helhetsintryck medan motsvarande andel hos Lund/Eslövsborna är hela 84%.  

 Vid detaljfrågor kring formatet och innehåll bland de som känner till informationsbladet 
Hållbart är uppfattningen om ”Hållbart” överlag mycket positivt där, 83% anser att avsändaren 
är tydlig, följt av 82% att det har trovärdigt innehåll, 81% har ett behändigt format, 80% är lätt 
att förstå, 74% att det är tillräckligt med information, 66% att det är värdefull information och 
64% att utformning och layout är tilltalande. 

 

 35% (27%) i Malmö/Burlöv och 28% av respondenterna i Lund/Eslöv säger sig ha påverkats i 
hög eller mycket hög grad av det som man läst i informationsbladet. 

 58% i Malmö/Burlöv anser att utgivningstakten 10 ggr/år är lagom medan 27% vill ha den mer 
sällan. Motsvarande andel för Lund/Eslöv ger 70% (4 ggr/år) som tycker utgivningstakten är 
lagom medan endast 7% vill ha den mera sällan. Var sjätte respondent i Lund/Eslöv (16%) kan 
tänka sig informationsbladet Hållbart oftare än idag.  

 

Krisundersökningar 

Efter varje större allvarlig händelse genomförs en undersökning bland VA-Syds kunder för att få veta 

hur de uppfattar händelsen om deras syn på hur VA-Syd har hanterat situationen. 

Dricksvattenavbrottet i Eslöv är exempel på en sådan undersökning.  

Resultat Eslövs krisundersökning 

 48% fick först beskedet om dricksvattenavbrottet via SMS, 18% på annat sätt (t ex att man 
märkte att vattnet tog slut), 13% via familj/vänner/bekanta och via Media 11% 

 73% tyckte att de i samband med dricksvattenavbrottet att de fick tillräckligt med information 
om att man skulle spara på vatten 

 81% följde anvisningen om att spara på vatten 

 33% hade vatten i kranen hela tiden fredagen den 6 januari då dricksvattenavbrottet rådde 

 8% använde vattnet från VA SYD:sutkörda nödvattentankar 

 54% var nöjd med hur VA SYD hanterade situationen med tillgängligheten av nödvatten 

 92% fick tillräckligt med information om att koka vatten för mat och dryck i samband med att 
kokrekommendationen infördes 



 När väl vattnet kom tillbaka rekommenderade VA SYD alla att koka vattnet. 64% fick först 
beskedet om kokrekommendationen via SMS, 14% via Media, 10% via VA SYD:s hemsida 
vasyd.se och 5% via sociala medier 

 67% fick beskedet om att kokrekommendationen upphörde via SMS från VA SYD, 11% via 
Media och 9% via VA SYDS:s hemsida vasyd.se? 

 88% har förtroende för VA SYD 

 14% har fått ett större förtroende för VA SYD efter dricksvattenavbrottet 76% oförändrat och 
9% ett lägre förtroende 

 99% tyckte det var rätt av VA SYD att gå ut med en kokrekommendation trots att det senare 
visade sig inte vara något fel på vattnet i Eslöv, Örtofta och Väggarp (dock var det tjänligt med 
anmärkning i Kungshult) 

 91% är totalt sett nöjda med VA SYD som leverantör 

 

Kund serviceindex 
I VA-Syds Kundservice har kunderna ett par gånger per år möjlighet att lämna sina synpunkter direkt 
efter samtalet i organisationens KSI (Kundservice index). VA SYDs Kundservice utför varje år en 
kundundersökning direkt kopplad till kundens telefonsamtal. Vi kallar undersökningen KSI (står för 
Kund ServiceIndex).  
 
Syfte med undersökningen 

VA SYDs Kundservice besvarar drygt 50.000 kundsamtal varje år. Vi jobbar mycket med att 

effektivisera och för att vara säker på att vi inte effektiviserar bort vår service så har vi undersökningar 

varje år där kunder får säga hur de upplever vår service, en mätning av kvalitet. Vi vill inte att 

kvaliteten på vår service ska sjunka bara för att vi jobbar effektivare. 

 

Hur går det till? 

Via vårt telefonisystem som vi är mycket nöjda med, kan vi med kort varsel lägga in frågor som ställs 

till kunden efter ett samtal till Kundservice. När kunden ringer upp får de höra ”Välkommen till VA 

SYDs Kundservice, ditt samtal kopplas strax till en handläggare. Efter samtalet har du möjlighet att 

besvara tre frågor, det tar max 2 minuter.” Svaren är individuella och varje kundrådgivare får sitt eget 

resultat, enhetschefen sammanställer till gemensamt resultat för hela gruppen. Kunden kan efter att 

frågan lästs upp ge betyg via knapp på varje fråga, mellan betyg 1 (sämst) och betyg 6 (bäst). 

 

Hur ofta görs den? 

Eftersom det inte är så många (ca 3-5%) som stannar kvar för att besvara frågorna så låter vi 

undersökningen pågå under tre månader. Oftast gör vi undersökningen två gånger om året, april-juni 

samt oktober-december. Genom att göra den samma tid varje år är det möjligt att jämföra resultaten. 

Vi gjorde den första undersökningen 2012.  

 

Vilka frågor ställs? 

Hittills har de två första frågorna vara samma i alla undersökningar, däremot byter vi ut fråga 3 ibland: 

1. Hur upplevde du det bemötande du fick av VA SYDs Kundservice? (Bemötande) 
2. Tycker du att vi gav tillräckligt med svar på din fråga? (Kunskap) 
3. Tyckte du att väntetiden innan vi svarade var rimlig? 
4. Tycker du att du fick tips på hur du själv kan bidra till en bättre miljö?  
5. Totalt sett är jag nöjd med VA SYD som leverantör 
6. Löste vi ditt ärende vid första kontakten?   
 



Resultat 
Vi får ungefär 30-50 svar per kundrådgivare och undersökning.  

Resultatet på fråga 1 och 2 brukar ligga på ungefär 5,5 av 6, eller omkring 90%, nöjda kunder. ”Nöjd 

kund” är ett medeltal av alla som svarat.  På fråga 3 kan resultatet variera med frågan, men den frågan 

som ställdes senast (Löste vi ditt ärende vid första kontakten?) gav resultatet 5,0 i senaste 

undersökningen och resultatet 5,4 i näst senaste undersökningen.  

 

Övrigt 

Utöver ovanstående undersökningar så har VA-Syd genomfört fokusgrupper med villa och 

lägenhetskunder i alla medlemskommuner. I en beteendeundersökning som VA-Syd genomför 

tillfrågas kunderna om deras attityd och beteende kring vad man får och inte får spola ner i toaletten. 

Var tredje år deltar VA-Syd i en gemensam kundundersökning som är en jämförande studie 

tillsammans med alla de stora städerna i Norden. Samma frågor ställs till liknande målgrupper i de 

olika studierna och resultatet används för att kunna utveckla kundrelationer på hemmaplan.  

 



Bilaga 3- Aspekter att ta hänsyn till vid ett eventuellt samgående med 

VA-Syd 
Nedan redovisar VA-Syd förhållanden mellan VA-Syd och dess medlemskommuner samt åtaganden 

inför ett medlemskap.  

Förhållande mellan hemkommunerna och VA SYD 
Vid bildandet av VA SYD har en ordning med kommunalförbund med förbundsfullmäktige valts. Här 

gäller Kommunallagens allmänna bestämmelser, som anger att när ett kommunalförbund har hand 

om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning ska den författningens 

bestämmelser om kommuner och landsting gälla för förbundet. Detta betyder att då det i lagen om 

allmänna vattentjänster talas om kommun ska detta i fall då kommunalförbund har hand om 

uppgiften istället avse kommunalförbundet. Även om kommunalförbundet tagit över uppgifterna från 

kommunerna finns vissa frågor som ska beslutas av hemkommunerna. Frågan om 

kommunalförbundets roll i förhållande till hemkommunerna har både rättsliga, styrningsrelaterade 

och organisatoriska aspekter. 

 

Rättsliga aspekter 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela föreskrifter om taxan. 

Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i 

kommunens taxeföreskrifter men kommunfullmäktige ska ta ställning till de normativa delarna i taxan. 

Bestämmelsen i 34 § andra stycket i lagen om allmänna vattentjänster är tillkommen för att klargöra 

skillnaderna mellan sådana normativa element som behörigt kommunalt organ måste fatta beslut om 

och sådana förvaltningsuppgifter eller räkneoperationer som kan överlåtas till ett privaträttsligt organ, 

t.ex. ett kommunalt bolag. 

 

Styrningsrelaterade aspekter 
Det är viktigt att medlemskommunerna behåller inflytandet över vissa viktiga beslut i verksamheten. I 

förbundsordningen har lämnats föreskrifter som på olika sätt innebär att medlemskommunerna har 

att ta ställning till frågor av avgörande betydelse för förbundet, kommunerna och nyttjarna av 

förbundets tjänster. Varje kommun utgör ett eget verksamhetsområde. 

 

Verksamheten ska vara taxefinansierad. Taxan bestäms för varje verksamhetsområde för sig. I den 

mån behov uppkommer av finansiellt stöd som inte täcks av taxan ska kommunerna lämna bidrag till 

den egna kommunens verksamhetsområde. 

 

Medlemskommunerna har satt vissa ramar för de beslut som kommunalförbundet på egen hand får 

besluta om. Om förbundet måste gå utanför dessa ramar måste förbundet först inhämta 

medlemskommunernas ställningstagande. Detta gäller i fråga om strukturella förändringar i 

verksamheten, grunderna för avgiftsuttaget, grundläggande frågor om allmänna bestämmelser och 

viktigare investeringsfrågor. 

 

Med strukturella förändringar i verksamheten menas bl.a. olika förändringar som påverkar rådigheten 

över anläggningarna eller omfattningen av verksamheten t.ex. att driften av anläggningarna lämnas ut 

på entreprenad eller att anläggningarna försäljs och återförhyrs. Det kan även avse förändrade 

principer för verksamhetsområdets utsträckning. Vidare kan det avse att förbundet organiserar om sin 

verksamhet så att svårigheter uppkommer att följa andra bestämmelser i förbundsordningen såsom 



punkten om samråd, som avser att säkerställa att förbundet inte utvecklas i en riktning som inte har 

stöd i medlemskommunerna, utan genom olika samhällsbyggnadsmål, miljömål, jämställdhetsmål, etc. 

har förutsättningar att få genomslag i förbundets organisation. Till frågor som kan hänföras till 

strukturella förändringar måste medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar enligt 

förbundsordningen ta ställning. 

 

Till grunderna för avgiftsuttaget hör t.ex. viktigare förändringar i fördelningen mellan 

anläggningsavgifter och brukningsavgifter, viktigare förändringar i den principiella uppbyggnaden av 

avgiftsparametrarna, viktigare förändringar i principerna för fondering av kommande investeringar och 

viktigare avvikelser från taxeuppbyggnaden jämfört med vad som utgör branschnorm. 

 

Ett annat förhållande som kan inordnas under såväl strukturella förändringar som grunderna för 

avgiftsuttaget är förändringar som görs i organisation, redovisning, administrativa system, etc., där 

förändringarna är av den karaktären att underlaget för avgiftsberäkning av varje verksamhetsområde 

för sig påverkas negativt i sådan utsträckning att avgiftsberäkningen blir svårgenomförbar och 

svårkontrollerbar. I sådana fall måste kommunfullmäktige i medlemskommunerna ta ställning i frågan 

eftersom förändringarna påverkar själva grunden för samgåendet, att varje kommun ska behandlas 

som ett verksamhetsområde. Förändringar i själva driftsorganisationen torde knappast höra hit 

eftersom möjligheterna till effektivisering, rationalisering och samordning också varit ett bärande 

element i förbundsbildningen. 

 

Grundläggande frågor om allmänna bestämmelser omfattas också av skyldigheten att inhämta 

kommunfullmäktiges ställningstagande. Syftet är att säkerställa att förbundet inte fattar beslut om 

förändringar av allmänna bestämmelser som innebär avgörande avvikelser från sådana bestämmelser 

som utgör branschnorm, och där förändringarna kanske görs som kompensation för en utebliven 

avgiftshöjning utan att medlemskommunerna först fått tillfälle till ställningstagande. Förbundet ska 

också inhämta ställningstagande från medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar när det gäller 

viktigare investeringsfrågor. När det gäller investeringsmedel finns bestämmelser om att förbundet får 

ta upp lån för verksamhetens finansieringsbehov enligt redovisade budgetförutsättningar eller enligt 

vad förbundsmedlemmarna eljest godkänt. Detta betyder att kommunalförbundet för egen del kan ta 

upp lån, där kommunernas finansieringsfunktioner är behjälpliga för att säkerställa villkoren i 

upplåningen. Inget hindrar att en medlemskommun själv lånar ut medel till förbundet om kommunens 

lånevillkor av något skäl skulle vara förmånligare än förbundets. Konstruktionen faller tillbaka på att 

förbundet och kommunen utnyttjar samma skattekraft som underlag för belåningen. Detta betyder 

också att viktigare investeringar i förbundet som inte funnits med i budgetförutsättningarna i princip 

kan ha en undanträngningseffekt på andra investeringar i kommunen eftersom kommun och 

kommunalförbund utnyttjar samma skatteunderlag. Viktigare investeringsbeslut kan också påverka 

taxan och detta är ytterligare ett skäl till varför medlemmarnas kommunfullmäktige har att ta ställning 

till sådana investeringar där de inte redan funnits med i budgetförutsättningarna i kommunen. Det 

behövs också en finansiell planering i kommunerna. Detta är skälet till att viktigare investeringar som 

inte funnits med i budgetförutsättningarna ska bli föremål för prövning av medlemskommunerna. 

 

Organisatoriska aspekter 
Centrala politiska frågeställningar förekommer inte frekvent inom VA-verksamheten. Inte desto 

mindre har organisationen i förbundet byggts upp med ett förbundsfullmäktige. Skälet till detta är att 

organisationen anpassas för att kunna vara en organisation med flera medlemskommuner. För att 

förbundsfullmäktige inte ska behöva sammanträda så ofta har lämnats utrymme för 

förbundsfullmäktige att uppdra åt förbundsstyrelsen att vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige i 



frågor som annars skulle ha avgjorts av förbundsfullmäktige. Ordningen innebär att man kan få en 

ökad smidighet i hanteringen utan att hela förbundsfullmäktige behöver sammankallas. När ärenden 

hänskjuts från kommunalförbundet till medlemskommun är det den typ av frågor som har beretts av 

ägarnämnden i kommunalförbundet för att tillgodose det lokala inflytandet. 

 

I medlemskommunen bereds ärendet av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges 

ställningstagande samt av annan nämnd om kommunfullmäktige lämnar sådan anvisning. 

Organisatoriskt blir det en tung beslutskedja om ärendet ska behandlas av såväl ägarnämnd, 

förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige i förbundet och av facknämnd, kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige i medlemskommun innan beslutet är genomförbart. Därför bör bestämmelsen om 

inhämtande av ställningstagande från medlemskommunerna enbart avse frågor som är av betydelse 

för medlemskommunerna från inflytandesynpunkt. Beslutsunderlaget innehåller en väl avvägd 

sammanställning av frågor där medlemskommunernas egna fullmäktigeförsamlingar fortsatt har kvar 

inflytande. 

 

Ägarroll inom kommunalförbundets ram 
I kommunalförbundet har byggts in en institutionaliserad ordning för att garantera 

medlemskommunernas inflytande. Ägarnämnderna har väsentliga uppgifter från flera aspekter. 

Ägarnämnderna har uppgiften att dels säkerställa politisk representativitet i förbundet dels garantera 

inflytande för den all kommuner oavsett storlek. 

 

Ledamöter i nämnd får väcka ärenden i nämnden och denna bestämmelse är tillämplig även på 

kommunalförbund. Inom förbundet finns en ägarnämnd för varje kommun. Ägarnämndernas storlek 

bestäms av vederbörande kommuns fullmäktigeförsamling. Reglementet innehåller en riktnorm som 

innebär 5 ledamöter och 3 ersättare. Den enskilda kommunen kan genom att öka antalet ledamöter i 

ägarnämnden i förbundet bredda möjligheten för representation från fler partier i nämnden och på så 

sätt ge möjlighet för ledamöter från en breddad krets att väcka ärenden i nämnden. Härigenom har 

den politiska representativiteten säkerställts.  

 

Inflytandet för enskilda kommuner har även beaktats. I förbundsordningen finns en bestämmelse som 

anger att uppgifter, som hanteras i kommunalförbundets organ och som rör sådana frågor som hör till 

ägarnämndernas uppgiftsområden, ska så långt möjligt behandlas under fullt hänsynstagande till 

syftet med uppdelningen i särskilda verksamhetsområden och att genom ägarnämnderna säkerställa 

det lokala inflytandet. Dessutom finns ett antal viktigare frågor som ska överlämnas till 

hemkommunerna för ställningstagande. Detta verkar oberoende av förbundsordningens punkt och 

säkerställer kommunens intressen. Om ägarnämnden anser att en fråga är av den digniteten att 

ställningstagande bör inhämtas från hemkommunen då är övriga organ i kommunalförbundet skyldiga 

att respektera detta. Det betyder att en medlemskommun genom möjligheten att själv utan 

inblandning av annan förbundsmedlem bestämma antalet ledamöter i ägarnämnden och genom den 

inbyggda mekanismen att ägarnämndens uppfattning i frågan om att inhämta ställningstagande från 

den egna kommunen blir av utslagsgivande betydelse i förbundet har en ordning tillskapats som gör 

förbundet lämpat för kommuner oavsett storlek. 

 

Det är vad gäller viktigare frågeställningar av betydelse att medlemskommunerna bibehåller ett 

inflytande genom beslut i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Dessutom finns 

bestämmelser om löpande samråd i frågor där sådant samråd kan vara av värde. 

 



Åtaganden inför ett medlemskap 
När en ny kommun ska anslutas till VA SYD skrivs ett samverkansavtal mellan VA SYD och den aktuella 

kommunen. I samverkansavtalet regleras bland annat hur överlåtelse av personal och anläggningar till 

VA SYD ska ske. Samverkansavtalet reglerar förhållanden som rör själva inträdet i 

kommunalförbundet. 

Verksamheten i VA SYD regleras av förbundsordningen med tillhörande reglementen. Här framgår hur 

den politiska styrningen sker av VA SYD samt vissa grundläggande principer förverksamheten. Vid 

inträde av en ny kommun måste förbundsordningen med tillhörande reglementen kompletteras och 

den nya förbundsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige i samtliga delägarkommuner. 

VA SYD är en organisation som skapats för samverkan mellan delägarna. Målet är att genom 

samverkan kunna utnyttja de samlade resurserna hos delägarkommunerna inom VA-området på ett så 

effektivt sätt som möjligt. VA SYD ska inte ses som en driftentreprenör, som mot betalning kan erbjuda 

sig att sköta en kommuns VA-verksamhet. 

Bemanningen av VA SYD är direkt anpassad efter det aktuella behovet vid varje tidpunkt. Den personal 

som arbetar med VA-verksamheten i en nytillträdande kommun erbjuds att övergå till VA SYD. 

Personal som övergår till VA SYD kommer att integreras i driftorganisationen. Avsikten är att så långt 

möjligt dra nytta av den lokalkännedom och specialistkompetens som finns hos den aktuella 

personalen. 

Driftkontrakt eller andra avtal som finns med olika interna eller externa parter ska om 

överenskommelse om annat inte träffas löpa vidare till dess avtalstiden går ut. 

Ambitionsnivån för verksamheten anges i VA SYDs affärsplan, som tas fram årligen. Det är viktigt att 

samtliga delägarkommuner ställer sig bakom huvudlinjerna i affärsplanen och det är önskvärt att 

ambitionen i driftverksamheten är lika i alla delägarkommuner. Alla förnyelseåtgärder, förbättringar 

och utvidgningar av befintliga VA-anläggningar styrs av respektive kommun. Varje VA-kollektiv står för 

kostnaderna för detta. Kostnaderna för den löpande driften av VA-systemet fördelas på VA-kollektiv i 

förhållande till deras utnyttjande av den samlade driftorganisationen. 

I det fall Lomma kommun väljer att bli medlem av VA SYD kommer den politiska representationen att 

bli enligt följande. Antalet ledamöter från Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö är oförändrat. Lomma får en 

ordinarie ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige och en ordinarie och en ersättare i 

förbundsstyrelsen. Antalet ledamöter i ägarnämnd Lomma avgörs av kommunfullmäktige i Lomma.  

 



Bilaga 4. Processen kring ett eventuellt samgående med VA-Syd 
Nedan har VA-Syd överskådligt beskrivit hur processen med ett samgående kan se ut.  

 

När en ny kommun ska anslutas till VA SYD skrivs ett samarbetsavtal mellan VA SYD och den aktuella 

kommunen. I samarbetsavtalet regleras bland annat hur överlåtelse av personal och anläggningar till 

VA SYD ska ske. Samarbetsavtalet reglerar förhållanden som rör själva inträdet i kommunalförbundet.  

Från det att samarbetsavtalet principiellt har godkänts krävs ungefär 9 månader innan personal- och 

verksamhetsövergången kan ske. Samarbetsavtalet måste beslutas politiskt av de i VA SYD ingående 

kommunerna och härvidlag måste ett beslutsunderlag tas fram för att beskriva vilka åtagande ett 

medlemskap innebär för såväl Lomma kommun som VA SYD.  

Den politiska beslutsgången inom VA SYD är enligt följande. Framtaget beslutsunderlag presenteras 

för VA SYDs förbundsstyrelse för ställningstagande efter det att en slutlig framställan om medlemskap 

gjorts. Om förutsättningar finns skickas underlaget på remiss till hemkommunerna inom VA SYD, som 

har att ta ställning till och godkänna förslag till intagande av ny kommun, förslag till samarbetsavtal 

mellan den nya kommunen och nuvarande medlemskommuner samt ändring av förbundsordning och 

organisation. Efter ett positivt besked till den nya kommunen erfordras ett formellt beslut i den nya 

kommunen. Därefter följer en beredning av ärendet i VA SYDs förbundsstyrelse. Slutligen erfordras ett 

beslut i förbundsfullmäktige för VA SYD. 

Processen för framtagande av ett beslutsunderlag och politiska beslut bedöms till minst 6 månader. 

Den politiska beslutsgången är komplex och det är därför viktigt att processen blir tydlig, transparant 

så att den inte blir alltför utdragen. Hantering av den politiska processen är avgörande för hur lång 

denna del av arbetet blir. 

I det fall Lomma kommun beslutar att gå vidare med att utreda en organisatorisk samverkan med 

VASYD behöver VA SYD få ett tydligt uppdrag och en ledande roll i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlaget skall översiktligt beskriva konsekvenserna av ett samgående för det fall Lomma 

kommun väljer att gå med i VA SYD. Härvid är det viktigt att även strategiska frågor lyfts och att en 

bedömning av va-anläggningens status genomförs så att behovet av inte minst investeringar i 

anläggningen tidigt kan bedömas och sättas i ett ekonomiskt sammanhang.  Beslutsunderlaget 

kommer även vara grunden för VA SYDs arbete med att infria förväntningar som Lomma kommun kan 

ha på VA SYD vid ett eventuellt medlemskap. 

I arbetet med att ta fram ett bra beslutsunderlag bör så kallade processgrupper initieras inom olika 

väsentliga områden. Dessa grupper består av såväl personal från Lomma kommun som VA SYD och 

säkerställer att kvaliteteten på grundläggande basdata i beslutsunderlaget är vederhäftig.  

Konsekvenserna av hur det dagliga arbetet kan komma att påverkas kommer att undersökas genom 

att grupperna ges möjlighet att diskutera och sammanställa hur vissa väsentliga löpande rutiner kan 

komma att organiseras inom ramen för ett VA SYD där även Lomma kommun är medlem. Härvidlag 

kan även de ekonomiska konsekvenserna för det löpande operativa driftarbetet bedömas. Denna del 

av processen är väl känd inom VA SYD och tidigare erfarenheter kommer att utnyttjas för att detta 

arbete ska bli både transparant och konstruktivt.  

För att undersöka och översiktligt beskriva anläggningens status och investeringsbehov kommer ett 

tänk baserat på ”Asset Management” metodik att introduceras som del av processen. Grunden i 

”Asset Management” är tillämpningen av strategier för att långsiktigt vidmakthålla en va-anläggnings 



funktion med fokus på underhåll, rehabilitering och förnyelse. Detta är således en grundläggande 

kapitalförvaltning med det målet att bevara och förlänga livslängden på långsiktiga 

anläggningstillgångar som är nödvändiga för att upprätthålla grundläggande samhällsbehov. Denna del 

av processen kommer att ske en kontext där personalen ges möjlighet att se verksamheten i Lomma i 

ett längre perspektiv och i en samhällsbyggnadskontext.  

Sammantaget skall beslutsunderlaget kunna ge en inblick i hur kostnadsutvecklingen i Lomma 

kommun kan komma att utvecklas i närtid som medlem av VA SYD med målet att säkerställa en 

långsiktigt hållbar va-anläggning. 
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BILAGA 2 – TEKNISKA NÄMNDENS BESLUT, 180226 

TN § 13   TN/2017:303 - 303 
 
 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att presentera ett förslag 
samt beslutsunderlag för ett samgående med VA Syd 

 
 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med utvecklingsavdelningen 
genomfört en förstudie som på ett översiktligt plan undersökt för- och nackdelarna 
kring ett samgående med VA SYD. 
 
Studien har kantats av ett antal faktorer som försvårat analysarbetet. Bland annat är 
kommunen och VA SYD organiserade på olika vis där de skiljer sig åt kring strukturer, 
storlek och målbilder. VA SYD är en organisation, specialiserad i sin natur till VA- 
frågor, medan VA-verksamheten i kommunen endast är en liten del av kommunens 
verksamhetsområde. Dessa förutsättningar har försvårat specificeringen av renodlade 
för- och nackdelar och analyserna har begränsats till att belysa likheter- och skillnader 
mellan organisationerna. Studien har, inom ramen för ovanstående begränsningar, på 
ett övergripande plan identifierat ett antal för- och nackdelar kring ett samgående 
med VA SYD. 
 
Förstudien presenterades för tekniska nämnden 2017-12-11 § 47 och presenteras 
även i bilaga till skrivelse daterad 2018-02-05. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 14 
 

Beslutsunderlag 

‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-05 
‒ Bilaga: Förstudie "Översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet" 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 14 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 

Tekniska nämnden ser framtida utmaningar för VA verksamheten i Lomma kommun. 
För att få en bild av hur vi på bästa sätt möter dessa utmaningar har förvaltningen 
genomfört en förstudie med syfte att belysa för- och nackdelar med en fördjupad 
samverkan med VA Syd. 
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Tekniska nämnden bedömer att en fördjupad samverkan med VA-syd skulle kunna 
skapa de bästa förutsättningarna för Lomma kommun att möta framtida utmaningar. 
Vidare framgår det inte av förstudien vilka ekonomiska konsekvenser det skulle bli av 
en sådan samverkan. För att utröna detta uppdrar tekniska nämnden till förvaltningen  
 
TN § 13 (forts.)  TN/2017:303 - 303 
 
 
att, i samarbete med VA Syd, presentera ett förslag på beslutsunderlag för ett 
samgående med VA Syd. 
 
Inledningsvis skall förvaltningen presentera en tidsplan samt förslag på organisation 
för framtagandet av ovan beslutsunderlag. Framtaget beslutsunderlag skall sedan ligga 
till grund för om kommunen önskar inleda en fördjupad VA-samverkan genom att bli 
medlem i VA Syd. 
 
______________________ 
 

Sändlista 
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BILAGA 3 – SKUGGBUDGETENS BILAGOR 

Internränta- ANSL avgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internränta 1,75%

Anslutningsavgifter

Intern ränteintäkt 

Budget 2018

Från ANL-rutinen:  räntebelopp för anslutningsavgifter till och med 2016 559 962

 Anslutningsavgifter 2017 Prognos 900 000 15 750 helårsefftekt 2018

 Anslutningsavgifter 2018 Prognos 900 000 7 875 halv årsefftekt 2018

583 587

580 000 Avrundat neråt
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SAMVERKANSAVTAL MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV 
AVSEENDE LOMMA KOMMUNS INTRÄDE I VA SYD 

Mellan, Lunds kommun, Malmö kommun, Burlövs kommun,  Eslövs kommun och 
Lomma kommun träffas följande avtal om Lomma kommuns inträde som 
förbundsmedlem i VA SYD. 

1 § Inledning 

1.1. 

När Lunds kommun och Malmö kommun träffade avtal om samarbete i VA SYD an-
gavs i avtalet att syftet var att kommunalförbundet på sikt skulle kunna breddas till yt-
terligare kommuner. Burlövs kommun blev medlem i VA SYD 2011-01-01 och 
Eslövs kommun 2012-01-01. 

1.2. 

Lomma kommun har nu, i syfte att erhålla en breddad bas för organiserandet av VA- 
verksamheten i Lomma kommun, beslutat att gå samman med Lund, Malmö, Burlöv 
och Eslöv i samarbetet i kommunalförbundet VA SYD. 

1.3. 

Utgångspunkten för Lommas inträde är att samordning, effektivisering och resursupp-
byggnad skall åstadkommas under hänsynstagande till att varje i samarbetet 
deltagande kommun skall utgöra ett eget VA-verksamhetsområde. Utgångspunkten 
stämmer över-ens med principerna för förbundsbildningen. 

1.4 

Vissa bestämmelser i hittills gällande förbundsordning och reglementen har justerats 
med hänsyn till Lommas kommuns inträde i förbundet. De samlade dokumenten som 
styr verksamheten efter Lommas kommuns inträde omfattas av detta samarbetsavtal. 

1.5 

Det samverkansavtal som träffades mellan Malmö och Lund vid bildandet av VA 
SYD, det samverkansavtal som träffades mellan Malmö, Lund och Burlöv vid Burlöv 
kommuns inträde i VA SYD och det samverkansavtal som träffades mellan Malmö, 
Lund,  Burlöv och Eslöv vid Eslöv kommuns inträde i VA SYD kan innehålla 
bestämmelser om ombildningen som fortsatt gäller. Sådana bestämmelser påverkas 
inte av detta avtal om Lommas inträde. 

2 § Förbundsordning och organisation 

2.1 

För samverkan skall bilagda förbundsordning gälla, bilaga 1. 

2.2 

För förbundsstyrelse skall bilagda reglemente gälla, bilaga 2. 



   
 

 

2.3 

För ägarnämnderna för Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv respektive Lomma skall bilagda 
reglementen gälla, bilagorna 3, 4, 5 och 6. 

2.4 

För revisorerna skall bilagda reglemente gälla, bilaga 7. 

2.5 

Med hänsyn till att det är fråga om kommuner i ett expansivt område ska antalet leda-
möter och ersättare i förbundsfullmäktige och övriga organ i förbundet bli föremål för 
förhandlingar mellan medlemskommunerna inför varje ny mandatperiod som påbörjas 
närmast efter fyra år efter det att senaste omprövning gjordes. I kommunalförbundets 
styrdokument ska införas den numerär på representation man vid överläggningarna 
blir överens om och för till beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Vid överläggningarna gäller som utgångspunkt att hittillsvarande representation i för-
bundsfullmäktige grundar sig på en ordning som innebär att medlemskommun har rätt 
till en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 30 000- tal invånare kommunen har. 
När det gäller förbundsstyrelsen har hittillsvarande ordning grundats på att varje med-
lemskommun har rätt till en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 80 000- tal 
invå-nare kommunen har. Förbundet är ett förbund med förbundsfullmäktige, som 
svarar för kommunproportionaliteten, vilket innebär att förbundsstyrelsens roll är av 
operativ ka-raktär, något som gör att styrelsens antal bör hållas på en begränsad nivå. 
Vid utvidg-ning av förbundet och vid översyn av ledamotsantal i förbundsstyrelsen 
bör därför inte någon exakt matematisk proportionalitet i främsta rummet eftersträvas. 
Antalet ledmöter i ägarnämnderna bestämmer respektive medlemskommun själv. 

3 § Utgångspunkt för överförandet av VA-verksamheten i Lomma 

3.1 

Lomma kommun överför till förbundet sin samlade VA- verksamhet. 

3.2 

Centrala stödfunktioner från Lomma kommun, som idag utnyttjas av VA-
verksamheten i Lomma, avslutas då verksamheten överförts till VA SYD. I stället 
utnyttjas de resurser som finns i VA SYD för motsvarande uppgifter inom VA 
verksamheten i Lomma. 

4 § Personalfrågor 

4.1 
Samtliga anställda i Lomma kommun, som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter 
inom VA- verksamheten skall erbjudas anställning i VA SYD, enligt bestämmelserna 
i lagen om anställningsskydd om verksamhetsövergång. I samband därmed regleras 
samtliga i samband med verksamhetsövergången aktuella frågor. 



   
 

 

4.2 

Pensioner och därmed likartade förmåner regleras enligt de huvudprinciper som 
normalt tillämpas för verksamheter med avgiftskollektiv, där det är kollektivet som 
skall svara för samtliga pensionsförmåner m.m. som är hänförliga till VA-
verksamheten, även för tid som ligger före överföringen till förbundet. Lomma 
kommun, förbundet och de fack-liga organisationerna tillsammans med vederbörande 
pensionsmyndighet skall träffa närmare överenskommelse om den tekniska 
regleringen av detta. 
 
Utgångspunkten är att kommunerna för tiden fram till övertagandetidpunkten svarar 
för pensionsförmåner för anställda som från kommunal anställning går över till 
anställning hos kommunalförbundet, medan kommunalförbundet svarar för sådana 
förmåner för tiden fr.o.m. övertagandetidpunkten. 

4.3 

Vidare regleras frågor om semester, semesterlöneskulder och andra i sammanhanget 
relevanta frågor. 

4.4 

Under tiden fram till Lomma kommun har blivit medlemskommun i VA SYD skall 
stor restriktivitet gälla i fråga om tillsättning av befattningar som skall övertas av VA 
SYD. Tillsättning förutsätter samråd med VA SYD. 

4.5 

Medbestämmandeförhandlingar och kollektivavtalsförhandlingar skall föras så att 
samtliga skyldigheter i samband med övergång av verksamhet fullgörs. 

5 § Överlåtelse av anläggningstillgångar och övriga materiella resurser 

5.1 

Lomma kommun överlåter sina samlade anläggningstillgångar till VA SYD per den 1 
januari 2019. Överlåtelsen sker med utgångspunkt i bokfört värde. 

5.2 

Lomma kommun överlåter övriga materiella resurser hänförliga till VA-verksamheten 
till VA SYD. Överlåtelsen görs per den 1 januari 2019. Värdet bestäms i första hand 
efter bokfört värde. 

5.3 

Förbrukningsmateriel och liknande överförs normalt utan särskild ersättning. 

5.4 

VA SYD övertar samtliga avtal, inkl. försäkringsavtal, som Lomma kommun tecknat 
inom övertaget område. Parterna skall gemensamt verka för att motparterna i avtalen 
godkänner partsbytet. 
 
Lomma kommun skall verka för att sådana avtal som träffas under tiden fram t.o.m. 
den X  januari xxxx 2019, som skall övertas av VA SYD, förses med klausul som 
anger att Lomma kommun har rätt att överföra avtalet på VA SYD. 



   
 

 

5.4 

Kundfordringar, leverantörsskulder, moms. etc., som hänför sig till tiden före den 1 
januari 2012, regleras av Lomma kommun. 

5.5 

Under tiden fram till Lomma blir medlemskommun i VA SYD skall stor restriktivitet 
gälla i fråga om större investeringar och större ekonomiska åtaganden inom sådana 
områden som skall övertas av VA SYD. Om en betydande investering eller en större 
ekonomisk aktivitet behöver vidtas skall samråd ske med VA SYD för att klarlägga 
om det kan finnas någon samordningsaspekt. 

6 § Fastigheter, ledningar, m.m. 

6.1 

VA SYD övertar från Lomma kommun gällande hyresavtal för fastigheter m.m. som 
dis-poneras för verksamhetens behov. Utgångspunkten för hyressättningen i 
kommunala fastigheter skall vara VA-lagens bestämmelser om nödvändiga kostnader. 
I externa fas-tigheter skall parterna verka för att hyresvärden godkänner överlåtelsen 
av hyresrätten. 

6.2 

Lomma kommun skall medverka till att VA SYD kan förvärva fastighet i Lomma 
kommun att utnyttjas som huvudfastighet för servitut som VA SYD måste ha för 
förläggning av led-ningar i annans mark. 

6.3 

VA SYD övertar enligt punkt 5.1 i detta avtal samtliga anläggningstillgångar 
hänförliga till VA-verksamheten. I den mån behov uppkommer att säkerställa 
övertagandet skall sådan säkring ske på smidigast möjliga sätt. 

6.4 

Ekonomisk reglering mellan kommun och VA-kollektiv vid behov av flyttning av led-
ningar i olika situationer, avvattning av allmänna platser m.m. skall följa samma 
principer som gällt före medlemskapet i VA SYD vid reglering mellan kommun och 
VA-kollektiv. Principerna skall rymmas inom begreppet ”nödvändig kostnad”. 

6.5 

I fråga om relationen till Sydvatten AB gäller att såväl Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv 
och Lomma står kvar i sina respektive relationer till Sydvatten AB. VA SYD ersätter 
respektive kommun fullt ut för de ekonomiska kostnader VA-verksamheten 
förorsakar kommunen i nämnt hänseende. I avtalet mellan Malmö och Lund om 
bildandet av VA SYD angavs att på sikt skall utredas hur den långsiktiga relationen 
till Sydvatten AB skall gestalta sig. Detta gäller fortfarande. 

7 § Finansiering 

7.1 

Finansiering av VA SYD.s verksamhet sker med kostnadstäckande avgifter. 



   
 

 

7.2 

Taxor skall fastställas för varje verksamhetsområde för sig. 

7.3 

VA SYD utnyttjar delägarkommunernas finansfunktioner för finansiering av 
verksam-heten enligt bestämmelser i förbundsordningen. 

7.4. 

VA SYD får uppta lån för verksamhetens behov enligt bestämmelser i förbundsord-
ningen. 

8 § Samverkan 

8.1 

VA SYD och Lomma kommun skall på olika sätt samverka i syfte att VA SYD.s 
verk-samhet skall kunna utvecklas i riktning som tillgodoser Lommas behov inom 
VA-området. Samråd skall ske enligt bestämmelser i förbundsordningen. 

8.2 

Erforderliga resurser från Lomma kommuns IT-enhet skall bidra med kompetens och 
verksamhetskännedom samt att ha mandat att genomföra erforderliga åtgärder i 
befintlig miljö för att möjliggöra ny lösning för VA SYD. Dubbelriktad 
kommunikation skall upprättas mellan Lomma och VA SYD för tillgång till 
gemensamma tjänster, applikationer och data. Avtal för funktionstillgänglighet 
tecknas. Hårdvara och verksamhetsspecifika licenser i Lomma verksamhet överlåts 
till VA SYD. 

8.3 

För att förstärka banden mellan förbundsmedlemmarna och VA SYD skall närvarorätt 
och yttranderätt ges till vissa förtroendevalda ledamöter hos förbundsmedlemmarna, 
punkt 8.1 i förbundsordningen. 

8.4 

VA SYD skall aktivt delta i Lomma kommuns stadsplaneringprocess och delta i olika 
miljöinriktade åtgärder. Aspekter med avseende på hållbar utveckling ska beaktas. 

9 § Genomförandet 

9.1 

Ledamöter i VA SYD.s förbundsfullmäktige utses av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige. Förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige nominerar också 
personer som skall väljas av förbundsfullmäktige till förbundsstyrelsen. Vidare 
beslutar för-bundsmedlemmarnas kommunfullmäktige antalet ledamöter i 
ägarnämnden för fullmäktiges egen kommun samt nominerar ledamöter till 
ägarnämnden. 
 
 
 
------------------------- 



   
 

 

Föreliggande avtal har upprättats i fem originalexemplar varav parterna tagit var sitt 
ex-emplar. 
 
 
 
 
Malmö ……………………                                        Burlöv …………………… 
 
För Malmö kommun                                                   För Burlövs kommun 
 
 
 
 
Lund……………………                                            Eslöv…………………… 
 
För Lunds kommun                                                     För Eslövs kommun 
 
 
 
 
Lomma…………………… 
 
För Lomma kommun                                             
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FÖRBUNDSORDNING FÖR VA-SAMVERKAN MELLAN LUND, 
MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
 

1 §  Namn och säte 

1.1. 

Kommunalförbundets namn är VA SYD. 

1.2 

Förbundet har sitt säte och huvudkontor i Malmö kommun. 

 

2 §  Medlemmar 

2.1. 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 
Lomma. 

 

3 §  Ändamål 

Generellt 

3.1. 

Kommunalförbundet är huvudman för medlemmarnas allmänna VA-anläggningar. 

3.2. 

Som huvudman har kommunalförbundet till uppgift att svara för dricksvattenförsörj-
ningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom fastställda verksam-
hetsområden för allmän vattenanläggning i Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma.  

3.3. 

Som huvudman har kommunalförbundet vidare till uppgift att svara för avloppsvatten-
försörjningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom fastställda verk-
samhetsområden för allmän avloppsanläggning i Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 
Lomma. 

3.4. 

För fullgörande av uppgifterna åligger det förbundet att anlägga, underhålla, förvalta 
och driva erforderliga anläggningar, såsom pumpstationer, ledningsnät, reningsanlägg-
ningar och övriga anordningar som erfordras för upprätthållande av en långsiktigt säker 
och väl fungerande verksamhet. 

3.5 

Utgångspunkten för samverkan i kommunalförbundet är att åstadkomma en så rationell 
och effektiv VA-verksamhet som omständigheterna medger, dock med iakttagande av 
att samordning, effektivisering och resursuppbyggnad skall åstadkommas under hän-
synstagande till att varje i samarbetet deltagande kommun skall utgöra ett eget VA- 
verksamhetsområde. Detta givet skall samordningen i övrigt drivas så långt det är moti-
verat.  
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Tillkommande förbundsuppgift för vissa förbundsmedlemmar 

3.6. 

Malmö och Burlövs kommuner skall som en tillkommande förbundsuppgift kunna 
lägga in i förbundet den administrativa hanteringen av kommunernas beställarfunktion 
avseende avfallshanteringen. Malmö och Burlövs kommuner är i funktionellt hänse-
ende fortfarande huvudmän för avfallsverksamheten och förbundet svarar i administra-
tivt hänseende för verksamheten i de båda kommunerna. Verksamheten ligger i sådant 
fall i förbundet under ägarnämnd Malmö resp. ägarnämnd Burlöv. Avfallsenheten har 
en från VA-verksamheten skild ekonomi och Malmö och Burlövs kommuner svarar för 
förbundets kostnader för den administrativa hanteringen. 

 

4 §  Organisation 

Övergripande princip 

4.1 

Förbundet skall organiseras på sådant sätt att de skilda kommunernas verksamhetsom-
råden kan avgränsas från varandra i behövlig omfattning, så att målsättningarna med 
förbundet enligt förbundsordning och reglementen kan uppfyllas. Med beaktande av 
detta ska verksamheten i övrigt organiseras så effektivt och rationellt som förhållandena 
medger.  

 

Förbundsfullmäktige 

4.2. 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter i för-
bundsfullmäktige skall vara 17 ordinarie med 17 ersättare. 

4.3. 

Representationen i förbundsfullmäktige utses av respektive förbundsmedlems fullmäk-
tigeförsamling. Lunds kommun utser 4 ordinarie ledamöter i förbundsfullmäktige och 4 
ersättare, Malmö kommun utser 9 ordinarie ledamöter i förbundsfullmäktige och 9 er-
sättare, Burlövs kommun utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare, Eslövs kommun 
utser 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Lomma kommun utser 1 ordinarie le-
damot och 1 ersättare. 

4.4. 

Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
När ny förbundsmedlem inträder skall mandattiden avse tiden intill slutet av det år då 
val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.5. 

Sedan val till förbundsfullmäktige ägt rum hos samtliga medlemskommuner skall kun-
görelse om förbundsfullmäktiges första sammanträde ske genom fullmäktigeordföran-
den i Malmö kommun. Denne skall också föra ordet vid förbundsfullmäktiges första 
sammanträde till dess ordförande i förbundsfullmäktige valts. 
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4.6. 

Förbundsfullmäktige skall vid sitt första sammanträde utse en ordförande och en vice 
ordförande. Innehavare av posterna skall hämtas från skilda medlemskommuner. 

 

Förbundsstyrelsen 

4.7. 

Förbundsfullmäktige skall utse en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av 9 
ledamöter och 9 ersättare. 

4.8. 

Förbundsstyrelsen skall utses i proportion till verksamhetsomfattningen i medlems-
kommunerna (kommunproportionalitet). Detta innebär att av förbundsstyrelsen skall 2 
ordinarie och 2 ersättare bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Lund, 4 leda-
möter och 4 ersättare bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Malmö, 1 ordina-
rie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Burlöv, 1 ordi-
narie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Eslöv och 1 
ordinarie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Lomma. 
Representanterna utses efter nominering av respektive kommuns fullmäktige. 

4.9. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i förbundsstyrel-
sen. 

4.10. 

Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet 
av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.11. 

Förbundsfullmäktige får uppdra åt förbundsstyrelsen att i förbundsfullmäktiges ställe 
fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i 
de ärenden som anges i 3 kap 9 § kommunallagen. 

4.12. 

För förbundsstyrelsen gäller reglemente enligt bilaga A till förbundsordningen. 

 

Ägarnämnder 

4.13. 

Varje i kommunalförbundet ingående kommun bildar inom sig ett eget verksamhets-
område. 

4.14 

För varje verksamhetsområde skall det finnas en ”ägarnämnd”. 

4.15. 
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Frågor som avser verksamhetsområde, taxor, allmänna bestämmelser och investeringar 
ligger inom den lokala ägarnämnds ansvarsområde dit frågan med hänsyn till åtgärdens 
geografiska belägenhet hör. 

4.16. 

Förbundsfullmäktige skall utse ägarnämnderna. Envar av ägarnämnderna skall som 
riktnorm bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Kommunfullmäktige för den kommun 
det rör kan emellertid besluta att antalet ledamöter för den kommunens ägarnämnd 
skall avvika från riktnormen uppåt eller nedåt. 

4.17. 

Respektive ägarnämnd skall uteslutande bestå av ledamöter och ersättare som är val-
bara till nämndsuppdrag i den kommun som ägarnämnden avser. Representanterna 
utses efter nominering av respektive kommuns fullmäktige. 

4.18. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i respektive ägar-
nämnd. Respektive kommuns fullmäktige nominerar posterna. 

4.19. 

Ägarnämndernas ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet 
av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.20. 

Förbundsfullmäktige får uppdra åt ägarnämnderna att i förbundsfullmäktiges ställe 
fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i 
de ärenden som anges i 3 kap 9 § kommunallagen. 

4.21. 

För ägarnämnderna gäller reglemente enligt bilaga B, bilaga C, bilaga D, bilaga E 
och bilaga F till förbundsordningen. 

 

Gemensamma bestämmelser 

4.22. 

Beslut i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen skall ske med respekt för ägar-
nämndernas uppgifter med bas i vad som anges i punkterna 3.5 och 4.1 i förbundsord-
ningen. Uppgifter som hanteras i kommunalförbundets organ och som rör sådana frå-
gor som hör till ägarnämndernas uppgiftsområden skall sålunda i kommunalförbundets 
organ behandlas under hänsynstagande till syftet med uppdelningen i särskilda verk-
samhetsområden: att genom ägarnämnderna säkerställa det lokala inflytandet hos för-
bundsmedlemmarna. 

4.23.  

Förbundsstyrelsen och ägarnämnderna får tillsätta de organ som erfordras. Utskott kan 
tillsättas, likaså olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrät-
tens regler.  

4.24. 
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Vid förfall för ledamot i förbundsfullmäktige får endast ersättare från samma kommun 
inträda. Ersättarna i förbundsfullmäktige inträder i den turordning som bestämts av 
resp. kommunfullmäktige vid valet.  

4.25.  

Ersättarna i ägarnämnderna inträder i den turordning som gäller i respektive kommun 
enligt beslut av kommunens kommunfullmäktige. 

4.26. 

Ersättare i förbundsstyrelsen inträder i den turordning som bestämts av förbundsfull-
mäktige vid valet. Om inget annat bestäms av förbundsfullmäktige inträder i första 
rummet ersättare från samma parti och samma kommun, i andra rummet ersättare från 
andra partier från egna kommunen i den ordning som gäller i kommunen, i tredje rum-
met ersättare från samma parti från annan kommun och i fjärde rummet ersättare från 
annan kommun i enlighet med vad som anges under andra rummet.  

Ersättare från samma parti har företräde i första hand efter tidsmässigt uppdrag i styrel-
sen och i andra hand efter levnadsåldern. 

 

5 §  Revisorer 

5.1. 

Förbundsfullmäktige skall utse 8 revisorer. 

5.2 

Revisorerna utses på förslag från respektive förbundsmedlems revisionsorgan: tre från 
Malmö, två från Lund, en från Burlöv, en från Eslöv och en från Lomma.   

5.3. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande bland revisorerna. 

5.4. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbunds-
styrelsen och ägarnämnderna. 

5.5. 

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga G till förbundsordningen. 

 

6 §  Förbundsmedlemmarnas styrning av verksamheten 

6.1. 

Medlemskommunerna skall få tillfälle till ställningstagande i principiella frågor eller 
frågor av större vikt innan kommunalförbundet fattar beslut i sådana frågor. I enlighet 
härmed skall frågor om strukturella förändringar i verksamheten, förändringar i ägan-
det av väsentliga resurser i verksamheten, grunderna för avgiftsuttaget, grundläggande 
frågor om allmänna bestämmelser, väsentliga förändringar i principerna för de ekono-
miska relationerna med medlemskommunerna och viktigare investeringsfrågor bli fö-
remål för ställningstagande från den kommun inom vars område åtgärden rör. Med 
hänsyn till att det är fråga om ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige, med en 
organisatorisk uppbyggnad som säkerställer de enskilda medlemskommunernas intres-
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sen, skall det, för att en skyldighet att inhämta medlemskommunernas ställningsta-
gande skall föreligga, vara fråga om förhållanden eller åtgärder som på ett avgörande 
sätt avviker från vad som är förutsebart eller planerat i fråga om en normal utveckling 
av verksamheten. 

6.2. 

Även utanför vad som regleras av punkt 6.1 har förbundsstyrelsen och ägarnämnderna 
möjlighet att inhämta yttrande från förbundsmedlemmarna. 

 

7 §  Initiativrätt 

7.1. 

Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av  

 nämnd inom kommunalförbundet 

 ledamot i förbundsfullmäktige genom motion 

 revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdra-
get 

 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrel-
sen 

 

8 § Närvarorätt 

8.1. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd 
hos förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med för-
bundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnd. 

Personalen har rätt till representation i förbundets olika organ i den omfattning som 
kommunallagen föreskriver. 

8.2. 

Ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen och i ägarnämnd får, även om de 
inte skulle ingå i förbundsfullmäktige, delta i överläggningarna i förbundsfullmäktige, 
men inte i besluten, i ärenden som angår nämndens verksamhetsområde. 

 

9 §  Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

9.1. 

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och öv-
riga tillkännagivanden skall anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För känne-
dom skall anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 

10 § Fastigheter, ledningar, m.m. 

10.1 

Kommunalförbundet är huvudman för verksamheten. Förbundet äger samtliga VA-
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anläggningar. Verksamheten ska i rimlig utsträckning säkerställa en ekonomisk och 
ekologisk hållbar utveckling hos förbundsmedlemmarna vad gäller VA-verksamheten.  

 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

11.1. 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till ett ur bokförda värdet av resp. verksamhetsområdes an-
läggningar härlett värde, med beaktande av medel som tillskjutits för verksamhetsom-
rådets behov av kommun och abonnenter samt under hänsynstagande till skulder hän-
förliga till resp. verksamhetsområde. 

Fördelningen av ägandet av gemensamma tillgångar som anskaffats efter bildandet av 
kommunalförbundet bestäms utifrån antalet invånare anslutna till VA anläggningarna i 
delägarkommunerna vid det årsskifte som inföll närmast före två år före den händelse 
som utlöste fördelningen.  

11.2. 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i en-
lighet med angiven fördelningsgrund. 

11.3. 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna till-
gångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

12 § Kostnadsfördelning m.m. 

12.1. 

Finansiering av kommunalförbundets verksamhet skall ske med kostnadstäckande av-
gifter, utom vad avser uppgifter enligt 12.4 nedan. Taxor skall fastställas för varje verk-
samhetsområde för sig.  

12.2. 

Kommunalförbundet utnyttjar i första hand förbundsmedlemmarna för finansiering av 
verksamheten. Överenskommelse skall träffas om finansieringsvillkoren. Villkoren ska 
så långt möjligt vara överensstämmande hos de olika förbundsmedlemmarna. Villkoren 
ska rymmas inom begreppet ”nödvändig kostnad” enligt lagen om allmänna vatten-
tjänster.  

Finansieringen ska ha stöd i en av resp. kommun antagen finansieringsram. Som hu-
vudprincip gäller att det är den kommun inom vars område investeringen görs som i 
första hand svarar för finansieringen.  

12.3 

I den mån verksamhetens finansieringsbehov inte täcks genom förbundsmedlem enligt 
punkt 12.2 får kommunalförbundet i särskilt fall uppta externt lån för verksamhetens 
behov. Sådant lån ska hålla sig inom ramen för redovisade budgetförutsättningar eller 
enligt vad förbundsmedlemmarna eljest godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller 
andra ansvarsförbindelser till högre sammanlagt värde än 5 milj. kronor, utan för-
bundsmedlemmarnas godkännande. För borgen gäller i fråga om ansvar fördelningsre-
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geln i 11.1. 

12.4. 

Kostnader hänförliga till uppgifter enligt punkt 3.6 avseende administration av Malmö 
och Burlövs kommuners avfallsenhet bekostas uteslutande av Malmö och Burlövs 
kommun. 

 

13 §  Samråd m.m. 

13.1. 

Utöver vad som anges ovan under § 6 om att inhämta aktuell kommuns ställningsta-
gande till vissa i den paragrafen angivna frågor gäller att samråd skall ske med för-
bundsmedlemmarna i alla viktiga frågor där sådant samråd kan vara av värde, så att 
verksamheten har förutsättningar att utvecklas i samklang med övrig samhällsbyggnad 
m.m.  

Det ska byggas upp samrådskanaler mellan förbundet och förbundsmedlemmarnas för-
valtningsorganisationer som i relevant omfattning ger utrymme för informationsutbyte 
och möjlighet till långsiktighet och förtroende i strategiska frågor, utvecklingsfrågor 
och hållbarhetsfrågor, t.ex. i samhällsbyggnadsfrågor. 

På motsvarande sätt ska samråd i erforderlig omfattning ske i fråga om ekonomiska 
och finansiella frågor, t.ex. avseende verksamhetsplan och ekonomisk plan. 

13.2.  

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan för-
bundsmedlemmarnas godkännande. Medlemskap som inte avser den organisatoriska 
uppbyggnaden av verksamheten utan avser medlemskap i serviceorganisation eller 
motsvarande får förbundet dock självt besluta om.  

13.3 

Förbundet skall på lämpligt sätt även i övrigt hålla förbundsmedlemmarna informerade 
om utvecklingslinjerna inom verksamhetsområdet och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarna. Normalt kan detta ske genom redogörelse i samband med bud-
get och bokslut. 

13.4. 

Förbundet skall lämna förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag 
i form av yttranden och upplysningar där så begärs.  

13.5. 

Förbundet skall aktivt delta i stadsplaneringsprocessen i de i förbundet ingående kom-
munerna.  

 

14 §  Budgetprocessen m.m. 

14.1. 

Förbundsstyrelsen skall årligen upprätta förslag till budget för kommunalförbundet 
inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad för-
bundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar i fråga om ekonomiskt engage-
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mang från medlemskommunerna, bl.a. avseende ekonomiska ramar enligt punkterna 
12.2 och 12.3.  

 

14.2. 

Budgeten för nästkommande år skall fastställas av förbundsfullmäktige före november 
månads utgång. 

14.3. 

Budgetarbetet skall samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under bud-
getprocessen skall samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar i fråga om medlems-
kommunernas ekonomiska engagemang eller andra frågor av betydelse för medlem-
kommunerna. 

14.4. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och 
en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  

14.5. 

Förbundet skall avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. 

 

15 §  Nyinträdande kommun 

15.1 

Kommun som vill inträda i förbundet har möjlighet att ansöka hos förbundsstyrelsen 
om inträde. Om förbundsstyrelsen finner inträde aktuellt tar förbundsstyrelsen efter 
samråd med företrädare för medlemskommunerna fram ett fullständigt förslag i frågan 
som underställs förbundsfullmäktige.  

15.2. 

För inträde krävs att medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar godkänner de 
ändringar och förslag i förbundsordning och organisation som föranleds av inträdet, 
och också godkänner ett samverkansavtal som reglerar frågor om själva inträdet av den 
nye medlemmen i förbundet.  

 

16 §  Utträde m.m. 

16.1. 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mel-
lanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i enlighet 
med vad som upptas nedan under likvidation. 

16.2.  

När uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall utskiftning av utträdande förbunds-
medlems tillgångar ske.  

 

16.3.  
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Vid skifte av förbundets tillgångar gäller att den utträdande kommunen erhåller de an-
läggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen, med 
ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser fördelas 
enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet invånare 
anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid uppsägningstillfället.  

16.4 

Likvidavräkning görs i i relevant omfattning.  

 

17 §  Likvidation och upplösning 

17.1. 

Om förbundsmedlemmarna beslutar att förbundet ska likvideras ska likvidationen ge-
nomföras på följande vis. Samma gäller om förbundsmedlemmarna inte kan enas om 
hur utskiftning ska gå till med anledning av uppsägning från en förbundsmedlem.  

17.2. 

Likvidation verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.  

17.3 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar gäller att varje kommun skall erhålla de 
anläggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen med 
ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser fördelas 
enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet invånare 
anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid likvidationstillfället.  

17.4. 

När förbundet har trätt i likvidation, skall sådan egendom som inte går att fördela enligt 
punkt 17.3, i den mån det behövs för likvidationens fullföljande, förvandlas till pengar 
genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt, och fördelas mellan 
förbundsmedlemmarna med hänsyn till antalet invånare anslutna till VA anläggningar-
na i delägarkommunerna. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

17.5. 

När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidat-
ionstiden. 

17.6. 

Till slutredovisningen skall fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
Som huvudprincip gäller att handlingar skall tas om hand och förvaras av den kommun 
inom vars område aktuellt verksamhetsområde ligger.  

17.7. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall överlämnas till förbunds-
fullmäktige för godkännande. Materialet skall också överlämnas till var och en av för-
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bundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna godkänts av för-
bundsfullmäktige är förbundet upplöst. 

 

17.8. 

Malmö och/eller Burlövs kommun skall kunna, utan att det påverkar förbundet i övrigt, 
kunna återföra den administrativa hanteringen av avfallsverksamheten enligt punkt 3.6 
till att höra under kommunens ansvariga organ för avfallsfrågor. 

 

18 § Tvister 

18.1. 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

 

19 §  Arvoden 

19.1. 

Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundets organ beslutas av förbundsfullmäk-
tige med utgångspunkt från de arvodesbestämmelser som gäller i medlemskommuner-
na.  
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REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR VA- SAMVERKAN 
MELLAN, LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga A till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Förbundsstyrelsens uppgifter 
 
1.1 
Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I dessa uppgifter har styrelsen att 
beakta vad som finns stadgat om ansvarsfördelning i förbundsordningen för kommunalförbun-
det. 
 
1.2 
Förbundsstyrelsens roll är vidare att ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter 
inom kommunalförbundets ansvarsområde, i den mån uppgifterna inte ankommer på kom-
munalförbundets ägarnämnder, samt att svara för samtliga utförar- och driftfrågor i den sam-
lade organisationen. 
 
1.3 
Förbundsstyrelsen har i sina uppgifter enligt 1.1 och 1.2. att hantera frågorna med respekt för 
att ansvaret för frågor om verksamhetsområde, taxor, leveransvillkor, investeringar etc. ligger 
på respektive ägarnämnd, beroende på vilken nämnd åtgärden rör. 
 
1.4 
I sin verkställande och förvaltande roll och i sina utförar- och driftsuppgifter åligger det för-
bundsstyrelsen att svara för att tillgängliga resurser organiseras på ett så rationellt och effektivt 
vis som möjligt under tillvaratagande av förekommande samordningsmöjligheter i organisat-
ionen, att den samlade kompetensen i organisationen ges förutsättningar att utvecklas i positiv 
riktning och att organisationens tekniska resurser ligger på en hög nivå, allt i syfte att förbun-
dets uppgifter skall kunna utföras på ett kvalificerat och kostnadseffektivt sätt. Verksamheten 
skall drivas så att den uppfyller högts ställda krav från miljö- och hälsoskyddssynpunkt och 
med hänsyn till intresset av en god resurshushållning. Aspekter med avseende på hållbar ut-
veckling skall beaktas. 
 
1.5 
Förbundsstyrelsen skall se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 
 
1.6 
Förbundsstyrelsen skall se till att samråd enligt förbundsordningens bestämmelser fortlöpande 
hålls med förbundsmedlemmarna i olika frågor som berör verksamhetsutvecklingen etc. För-
bundsstyrelsen skall överlämna erforderlig information till medlemskommunerna.  
 
1.7 
Förbundsstyrelsen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet.  
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1.8 
Förbundsstyrelsen är egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhål-
landet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer. 
 
1.9 
Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet inom organisationen. 
 
 
2 §  Förbundsstyrelsens sammansättning 
 
2.1 
Förbundsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses på sätt framgår av för-
bundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
För frånvarande ledamot inträder ersättare i den ordning som framgår av förbundsordningen 
eller som beslutas av förbundsfullmäktige.  
 
3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Förbundsstyrelsen sammanträder på dag och tid som förbundsstyrelsen bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Förbundsstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
 
 
7 §  Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller vice ordförandena i förbundsstyrelsen, 
med förbundsdirektören eller med annan som förbundsstyrelsen bestämmer. 
 
 
9 §  Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsstyrelsen skall undertecknas 
av ordföranden eller vice ordförandena i förbundsstyrelsen eller vid förfall för dessa, av två 
bland övriga ledamöter i förbundsstyrelsen och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND LUND FÖR VA-SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga B till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Lund har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet ansva-
ret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA- verk-
samheten i Lunds kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Lund att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Lund ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som fast-
lagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Lund att beakta den organisatoriska upp-
byggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Lund utgör eget verksamhetsområde med 
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska upp-
delningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Lund svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Lund utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Lund består, om inte kommunfullmäktige i Lund beslutar om annat, av 5 
ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
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3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Lund sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Lund kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
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7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §   Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Lund skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND MALMÖ FÖR VA-SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga C till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Malmö har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet an-
svaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA-
verksamheten i Malmö kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Malmö att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Malmö ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som 
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskilt frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Malmö att beakta den organisatoriska 
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Malmö utgör eget verksamhetsområde 
med egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska 
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Malmö svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Malmö utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
1.6 
Ägarnämnden för Malmö skall svara för administrativ hantering genom VA SYD.s avfallsen-
het åt Malmö kommun, som funktionsmässig huvudman för verksamheten, om Malmö kom-
mun fattar beslut om denna uppgift som en tillkommande uppgift för förbundet. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Malmö består, om inte kommunfullmäktige i Malmö beslutar om annat an-
tal, av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
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3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
 
3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Malmö sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §   Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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6 §   Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Malmö kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
 
 
7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §   Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §  Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Malmö skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND BURLÖV FÖR VA-SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga D till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Burlöv har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet an-
svaret för uppgifter som hänför sig till strategiska ägarfrågor avseende VA-verksamheten i 
Burlövs kommun. Ansvaret omfattar inte VA-verksamhetens utförar- eller driftsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Burlöv att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Burlöv ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som 
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskilt frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. Aspekter med avseende på håll-
bar utveckling skall beaktas.  
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Burlöv att beakta den organisatoriska upp-
byggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Burlöv utgör eget verksamhetsområde med 
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska upp-
delningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Burlöv svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Burlöv utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
1.6 
Ägarnämnden för Burlöv skall svara för administrativ hantering genom VA SYD.s avfallsen-
het åt Burlövs kommun, som funktionsmässig huvudman för verksamheten, om Burlövs 
kommun fattar beslut om denna uppgift som en tillkommande uppgift för förbundet. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Burlöv består, om inte kommunfullmäktige i Burlöv beslutar om annat an-
tal, av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
 
 
 
 



  Bilaga 5 

2 

 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
 
3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Burlöv sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §   Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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6 §   Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Burlöv kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
 
 
7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §   Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §  Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Burlöv skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena i ägarnämnden eller vid förfall för dessa, av 
två bland övriga ledamöter i ägarnämnden och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 6 

 1 

 
REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND ESLÖV FÖR VA- SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga E till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Eslöv har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet ansva-
ret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA- verk-
samheten i Eslövs kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Eslöv att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Eslöv ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som fast-
lagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Eslöv att beakta den organisatoriska upp-
byggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Eslöv utgör eget verksamhetsområde med 
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska upp-
delningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Eslöv svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Eslöv utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Eslöv består, om inte kommunfullmäktige i Eslöv beslutar om annat, av 5 
ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
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3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Eslöv sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Eslöv kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
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7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §   Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Eslöv skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND LOMMA FÖR VA- SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga F till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Lomma har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet an-
svaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA- verk-
samheten i Lomma kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Lomma att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Lomma ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som 
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Lomma att beakta den organisatoriska 
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Lomma utgör eget verksamhetsområde 
med egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska 
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Lomma svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Lomma utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Lomma består, om inte kommunfullmäktige i Lomma beslutar om annat, av 
5 ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
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3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Lomma sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Lomma kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
 
 
 
 



  Bilaga 7 

 3 

7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §   Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Lomma skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET 
FÖR VA-SAMVERKAN MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV 
OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga G till Förbundsordningen 
 
 
1 §   Organisation 
 
1.1 
Kommunalförbundet har åtta revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. 
 
1.2 
Ordförande och vice ordförande utses enligt förbundsordningens bestämmelser. 
 
 
2 §   Revisorernas uppgifter 
 
2.1. 
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommu-
nal verksamhet. 
 
2.2. 
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från att varje kommun såvitt avser s.k. ägar-
frågor utgör en från förbundets övriga verksamhet klart avgränsbar enhet, som bl.a. möjliggör 
särskild taxa för varje kommun. 
 
2.3. 
Revisionsarbetet skall därutöver inriktas på att verksamheten, under hänsynstagande till vad 
som angetts under punkt 2.2., så långt det är rationellt och kostnadseffektivt och resursmässigt 
motiverat samordnas och effektiviseras mellan verksamhetsområdena.  
 
 
3 §   Budget 
 
Kommunalförbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 
 
 
4 §   Sakkunniga 
 
4.1 
Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs för att fullfölja granskningen enligt god revisionssed. 
 
4.2 
Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller 
också de sakkunniga som biträder revisorerna.  
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5 §   Sammanträden 
 
5.1 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisions-
uppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen. 
 
5.2 
Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
 
5.3 
Av 9 kap. 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv skall tas upp i protokoll. 
 
 
6 §  Arkiv 
 
6.1 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 
 
 
7 §  Revisionsberättelse 
 
7.1 
Revisionsberättelse skall lämnas varje år till förbundsfullmäktige enligt den tidplan som full-
mäktige bestämmer. 
 
 
8 §  Undertecknande av handlingar 
 
8.1 
Handlingar och skrivelser som beslutas av revisorerna skall undertecknas av ordföranden eller 
vice ordföranden och kontrasigneras tjänstgörande sekreterare. 
 
8.2 
I övrigt bestämmer revisorerna vem som skall underteckna handlingar. 
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SAMVERKANSAVTAL MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV 
AVSEENDE LOMMA KOMMUNS INTRÄDE I VA SYD 

Mellan, Lunds kommun, Malmö kommun, Burlövs kommun,  Eslövs kommun och 
Lomma kommun träffas följande avtal om Lomma kommuns inträde som 
förbundsmedlem i VA SYD. 

1 § Inledning 

1.1. 
När Lunds kommun och Malmö kommun träffade avtal om samarbete i VA SYD an-
gavs i avtalet att syftet var att kommunalförbundet på sikt skulle kunna breddas till yt-
terligare kommuner. Burlövs kommun blev medlem i VA SYD 2011-01-01 och 
Eslövs kommun 2012-01-01. 

1.2. 
Lomma kommun har nu, i syfte att erhålla en breddad bas för organiserandet av VA- 
verksamheten i Lomma kommun, beslutat att gå samman med Lund, Malmö, Burlöv 
och Eslöv i samarbetet i kommunalförbundet VA SYD. 

1.3. 
Utgångspunkten för Lommas inträde är att samordning, effektivisering och resursupp-
byggnad skall åstadkommas under hänsynstagande till att varje i samarbetet 
deltagande kommun skall utgöra ett eget VA-verksamhetsområde. Utgångspunkten 
stämmer över-ens med principerna för förbundsbildningen. 

1.4 
Vissa bestämmelser i hittills gällande förbundsordning och reglementen har justerats 
med hänsyn till Lommas kommuns inträde i förbundet. De samlade dokumenten som 
styr verksamheten efter Lommas kommuns inträde omfattas av detta samarbetsavtal. 

1.5 
Det samverkansavtal som träffades mellan Malmö och Lund vid bildandet av VA 
SYD, det samverkansavtal som träffades mellan Malmö, Lund och Burlöv vid Burlöv 
kommuns inträde i VA SYD och det samverkansavtal som träffades mellan Malmö, 
Lund, Burlöv och Eslöv vid Eslöv kommuns inträde i VA SYD kan innehålla 
bestämmelser om ombildningen som fortsatt gäller. Sådana bestämmelser påverkas 
inte av detta avtal om Lommas inträde. 

2 § Förbundsordning och organisation 

2.1 
För samverkan skall bilagda förbundsordning gälla, bilaga 1. 

2.2 
För förbundsstyrelse skall bilagda reglemente gälla, bilaga 2. 



   
 

2.3 
För ägarnämnderna för Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv respektive Lomma skall bilagda 
reglementen gälla, bilagorna 3, 4, 5 och 6. 

2.4 
För revisorerna skall bilagda reglemente gälla, bilaga 7. 

2.5 
Med hänsyn till att det är fråga om kommuner i ett expansivt område ska antalet leda-
möter och ersättare i förbundsfullmäktige och övriga organ i förbundet bli föremål för 
förhandlingar mellan medlemskommunerna inför varje ny mandatperiod som påbörjas 
närmast efter fyra år efter det att senaste omprövning gjordes. I kommunalförbundets 
styrdokument ska införas den numerär på representation man vid överläggningarna 
blir överens om och för till beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Vid överläggningarna gäller som utgångspunkt att hittillsvarande representation i för-
bundsfullmäktige grundar sig på en ordning som innebär att medlemskommun har rätt 
till en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 30 000- tal invånare kommunen har. 
När det gäller förbundsstyrelsen har hittillsvarande ordning grundats på att varje med-
lemskommun har rätt till en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 80 000- tal 
invå-nare kommunen har. Förbundet är ett förbund med förbundsfullmäktige, som 
svarar för kommunproportionaliteten, vilket innebär att förbundsstyrelsens roll är av 
operativ ka-raktär, något som gör att styrelsens antal bör hållas på en begränsad nivå. 
Vid utvidg-ning av förbundet och vid översyn av ledamotsantal i förbundsstyrelsen 
bör därför inte någon exakt matematisk proportionalitet i främsta rummet eftersträvas. 
Antalet ledmöter i ägarnämnderna bestämmer respektive medlemskommun själv. 

3 § Utgångspunkt för överförandet av VA-verksamheten i Lomma 

3.1 
Lomma kommun överför till förbundet sin samlade VA- verksamhet. 

3.2 
Centrala stödfunktioner från Lomma kommun, som idag utnyttjas av VA-
verksamheten i Lomma, avslutas då verksamheten överförts till VA SYD. I stället 
utnyttjas de resurser som finns i VA SYD för motsvarande uppgifter inom VA 
verksamheten i Lomma. 

4 § Personalfrågor 

4.1 
Samtliga anställda i Lomma kommun, som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter 
inom VA- verksamheten skall erbjudas anställning i VA SYD, enligt bestämmelserna 
i lagen om anställningsskydd om verksamhetsövergång. I samband därmed regleras 
samtliga i samband med verksamhetsövergången aktuella frågor. 



   
 

4.2 
Pensioner och därmed likartade förmåner regleras enligt de huvudprinciper som 
normalt tillämpas för verksamheter med avgiftskollektiv, där det är kollektivet som 
skall svara för samtliga pensionsförmåner m.m. som är hänförliga till VA-
verksamheten, även för tid som ligger före överföringen till förbundet. Lomma 
kommun, förbundet och de fack-liga organisationerna tillsammans med vederbörande 
pensionsmyndighet skall träffa närmare överenskommelse om den tekniska 
regleringen av detta. 
 
Utgångspunkten är att kommunerna för tiden fram till övertagandetidpunkten svarar 
för pensionsförmåner för anställda som från kommunal anställning går över till 
anställning hos kommunalförbundet, medan kommunalförbundet svarar för sådana 
förmåner för tiden fr.o.m. övertagandetidpunkten. 

4.3 
Vidare regleras frågor om semester, semesterlöneskulder och andra i sammanhanget 
relevanta frågor. 

4.4 
Under tiden fram till Lomma kommun har blivit medlemskommun i VA SYD skall 
stor restriktivitet gälla i fråga om tillsättning av befattningar som skall övertas av VA 
SYD. Tillsättning förutsätter samråd med VA SYD. 

4.5 
Medbestämmandeförhandlingar och kollektivavtalsförhandlingar skall föras så att 
samtliga skyldigheter i samband med övergång av verksamhet fullgörs. 

5 § Överlåtelse av anläggningstillgångar och övriga materiella resurser 

5.1 
Lomma kommun överlåter sina samlade anläggningstillgångar till VA SYD per den 1 
januari 2019. Överlåtelsen sker med utgångspunkt i bokfört värde. 

5.2 
Lomma kommun överlåter övriga materiella resurser hänförliga till VA-verksamheten 
till VA SYD. Överlåtelsen görs per den 1 januari 2019. Värdet bestäms i första hand 
efter bokfört värde. 

5.3 
Förbrukningsmateriel och liknande överförs normalt utan särskild ersättning. 

5.4 
VA SYD övertar samtliga avtal, inkl. försäkringsavtal, som Lomma kommun tecknat 
inom övertaget område. Parterna skall gemensamt verka för att motparterna i avtalen 
godkänner partsbytet. 
 
Lomma kommun skall verka för att sådana avtal som träffas under tiden fram t.o.m. 
den 1 januari  2019, som skall övertas av VA SYD, förses med klausul som anger att 
Lomma kommun har rätt att överföra avtalet på VA SYD. 
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5.4 
Kundfordringar, leverantörsskulder, moms. etc., som hänför sig till tiden före den 1 
januari 2019, regleras av Lomma kommun. 

5.5 
Under tiden fram till Lomma blir medlemskommun i VA SYD skall stor restriktivitet 
gälla i fråga om större investeringar och större ekonomiska åtaganden inom sådana 
områden som skall övertas av VA SYD. Om en betydande investering eller en större 
ekonomisk aktivitet behöver vidtas skall samråd ske med VA SYD för att klarlägga 
om det kan finnas någon samordningsaspekt. 

6 § Fastigheter, ledningar, m.m. 

6.1 
VA SYD övertar från Lomma kommun gällande hyresavtal för fastigheter m.m. som 
dis-poneras för verksamhetens behov. Utgångspunkten för hyressättningen i 
kommunala fastigheter skall vara VA-lagens bestämmelser om nödvändiga kostnader. 
I externa fas-tigheter skall parterna verka för att hyresvärden godkänner överlåtelsen 
av hyresrätten. 

6.2 
Lomma kommun skall medverka till att VA SYD kan förvärva fastighet i Lomma 
kommun att utnyttjas som huvudfastighet för servitut som VA SYD måste ha för 
förläggning av led-ningar i annans mark. 

6.3 
VA SYD övertar enligt punkt 5.1 i detta avtal samtliga anläggningstillgångar 
hänförliga till VA-verksamheten. I den mån behov uppkommer att säkerställa 
övertagandet skall sådan säkring ske på smidigast möjliga sätt. 

6.4 
Ekonomisk reglering mellan kommun och VA-kollektiv vid behov av flyttning av led-
ningar i olika situationer, avvattning av allmänna platser m.m. skall följa samma 
principer som gällt före medlemskapet i VA SYD vid reglering mellan kommun och 
VA-kollektiv. Principerna skall rymmas inom begreppet ”nödvändig kostnad”. 

6.5 
I fråga om relationen till Sydvatten AB gäller att såväl Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv 
och Lomma står kvar i sina respektive relationer till Sydvatten AB. VA SYD ersätter 
respektive kommun fullt ut för de ekonomiska kostnader VA-verksamheten 
förorsakar kommunen i nämnt hänseende. I avtalet mellan Malmö och Lund om 
bildandet av VA SYD angavs att på sikt skall utredas hur den långsiktiga relationen 
till Sydvatten AB skall gestalta sig. Detta gäller fortfarande. 

7 § Finansiering 

7.1 
Finansiering av VA SYD.s verksamhet sker med kostnadstäckande avgifter. 
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7.2 
Taxor skall fastställas för varje verksamhetsområde för sig. 

7.3 
VA SYD utnyttjar delägarkommunernas finansfunktioner för finansiering av 
verksam-heten enligt bestämmelser i förbundsordningen. 

7.4. 
VA SYD får uppta lån för verksamhetens behov enligt bestämmelser i förbundsord-
ningen. 

8 § Samverkan 

8.1 
VA SYD och Lomma kommun skall på olika sätt samverka i syfte att VA SYD.s 
verk-samhet skall kunna utvecklas i riktning som tillgodoser Lommas behov inom 
VA-området. Samråd skall ske enligt bestämmelser i förbundsordningen. 

8.2 
Erforderliga resurser från Lomma kommuns IT-enhet skall bidra med kompetens och 
verksamhetskännedom samt att ha mandat att genomföra erforderliga åtgärder i 
befintlig miljö för att möjliggöra ny lösning för VA SYD. Dubbelriktad 
kommunikation skall upprättas mellan Lomma och VA SYD för tillgång till 
gemensamma tjänster, applikationer och data. Avtal för funktionstillgänglighet 
tecknas. Hårdvara och verksamhetsspecifika licenser i Lomma verksamhet överlåts 
till VA SYD. 

8.3 
För att förstärka banden mellan förbundsmedlemmarna och VA SYD skall närvarorätt 
och yttranderätt ges till vissa förtroendevalda ledamöter hos förbundsmedlemmarna, 
punkt 8.1 i förbundsordningen. 

8.4 
VA SYD skall aktivt delta i Lomma kommuns stadsplaneringprocess och delta i olika 
miljöinriktade åtgärder. Aspekter med avseende på hållbar utveckling ska beaktas. 

9 § Genomförandet 

9.1 
Ledamöter i VA SYD.s förbundsfullmäktige utses av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige. Förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige nominerar också 
personer som skall väljas av förbundsfullmäktige till förbundsstyrelsen. Vidare 
beslutar för-bundsmedlemmarnas kommunfullmäktige antalet ledamöter i 
ägarnämnden för fullmäktiges egen kommun samt nominerar ledamöter till 
ägarnämnden. 
 
 
 
------------------------- 



   
 

Föreliggande avtal har upprättats i fem originalexemplar varav parterna tagit var sitt 
ex-emplar. 
 
 
 
 
Malmö ……………………                                        Burlöv …………………… 
 
För Malmö kommun                                                   För Burlövs kommun 
 
 
 
 
Lund……………………                                            Eslöv…………………… 
 
För Lunds kommun                                                     För Eslövs kommun 
 
 
 
 
Lomma…………………… 
 
För Lomma kommun                                             
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FÖRBUNDSORDNING FÖR VA-SAMVERKAN MELLAN LUND, 
MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
 

1 §  Namn och säte 

1.1. 

Kommunalförbundets namn är VA SYD. 

1.2 

Förbundet har sitt säte och huvudkontor i Malmö kommun. 

 

2 §  Medlemmar 

2.1. 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 
Lomma. 

 

3 §  Ändamål 

Generellt 

3.1. 

Kommunalförbundet är huvudman för medlemmarnas allmänna VA-anläggningar. 

3.2. 

Som huvudman har kommunalförbundet till uppgift att svara för dricksvattenförsörj-
ningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom fastställda verksam-
hetsområden för allmän vattenanläggning i Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma.  

3.3. 

Som huvudman har kommunalförbundet vidare till uppgift att svara för avloppsvatten-
försörjningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom fastställda verk-
samhetsområden för allmän avloppsanläggning i Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 
Lomma. 

3.4. 

För fullgörande av uppgifterna åligger det förbundet att anlägga, underhålla, förvalta 
och driva erforderliga anläggningar, såsom pumpstationer, ledningsnät, reningsanlägg-
ningar och övriga anordningar som erfordras för upprätthållande av en långsiktigt säker 
och väl fungerande verksamhet. 

3.5 

Utgångspunkten för samverkan i kommunalförbundet är att åstadkomma en så rationell 
och effektiv VA-verksamhet som omständigheterna medger, dock med iakttagande av 
att samordning, effektivisering och resursuppbyggnad skall åstadkommas under hän-
synstagande till att varje i samarbetet deltagande kommun skall utgöra ett eget VA- 
verksamhetsområde. Detta givet skall samordningen i övrigt drivas så långt det är moti-
verat.  
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Tillkommande förbundsuppgift för vissa förbundsmedlemmar 

3.6. 

Malmö och Burlövs kommuner skall som en tillkommande förbundsuppgift kunna 
lägga in i förbundet den administrativa hanteringen av kommunernas beställarfunktion 
avseende avfallshanteringen. Malmö och Burlövs kommuner är i funktionellt hänse-
ende fortfarande huvudmän för avfallsverksamheten och förbundet svarar i administra-
tivt hänseende för verksamheten i de båda kommunerna. Verksamheten ligger i sådant 
fall i förbundet under ägarnämnd Malmö resp. ägarnämnd Burlöv. Avfallsenheten har 
en från VA-verksamheten skild ekonomi och Malmö och Burlövs kommuner svarar för 
förbundets kostnader för den administrativa hanteringen. 

 

4 §  Organisation 

Övergripande princip 

4.1 

Förbundet skall organiseras på sådant sätt att de skilda kommunernas verksamhetsom-
råden kan avgränsas från varandra i behövlig omfattning, så att målsättningarna med 
förbundet enligt förbundsordning och reglementen kan uppfyllas. Med beaktande av 
detta ska verksamheten i övrigt organiseras så effektivt och rationellt som förhållandena 
medger.  

 

Förbundsfullmäktige 

4.2. 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter i för-
bundsfullmäktige skall vara 17 ordinarie med 17 ersättare. 

4.3. 

Representationen i förbundsfullmäktige utses av respektive förbundsmedlems fullmäk-
tigeförsamling. Lunds kommun utser 4 ordinarie ledamöter i förbundsfullmäktige och 4 
ersättare, Malmö kommun utser 9 ordinarie ledamöter i förbundsfullmäktige och 9 er-
sättare, Burlövs kommun utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare, Eslövs kommun 
utser 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Lomma kommun utser 1 ordinarie le-
damot och 1 ersättare. 

4.4. 

Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
När ny förbundsmedlem inträder skall mandattiden avse tiden intill slutet av det år då 
val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.5. 

Sedan val till förbundsfullmäktige ägt rum hos samtliga medlemskommuner skall kun-
görelse om förbundsfullmäktiges första sammanträde ske genom fullmäktigeordföran-
den i Malmö kommun. Denne skall också föra ordet vid förbundsfullmäktiges första 
sammanträde till dess ordförande i förbundsfullmäktige valts. 
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4.6. 

Förbundsfullmäktige skall vid sitt första sammanträde utse en ordförande och en vice 
ordförande. Innehavare av posterna skall hämtas från skilda medlemskommuner. 

 

Förbundsstyrelsen 

4.7. 

Förbundsfullmäktige skall utse en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av 9 
ledamöter och 9 ersättare. 

4.8. 

Förbundsstyrelsen skall utses i proportion till verksamhetsomfattningen i medlems-
kommunerna (kommunproportionalitet). Detta innebär att av förbundsstyrelsen skall 2 
ordinarie och 2 ersättare bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Lund, 4 leda-
möter och 4 ersättare bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Malmö, 1 ordina-
rie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Burlöv, 1 ordi-
narie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Eslöv och 1 
ordinarie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Lomma. 
Representanterna utses efter nominering av respektive kommuns fullmäktige. 

4.9. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i förbundsstyrel-
sen. 

4.10. 

Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet 
av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.11. 

Förbundsfullmäktige får uppdra åt förbundsstyrelsen att i förbundsfullmäktiges ställe 
fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4.12. 

För förbundsstyrelsen gäller reglemente enligt bilaga A till förbundsordningen. 

 

Ägarnämnder 

4.13. 

Varje i kommunalförbundet ingående kommun bildar inom sig ett eget verksamhets-
område. 

4.14 

För varje verksamhetsområde skall det finnas en ”ägarnämnd”. 

4.15. 
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Frågor som avser verksamhetsområde, taxor, allmänna bestämmelser och investeringar 
ligger inom den lokala ägarnämnds ansvarsområde dit frågan med hänsyn till åtgärdens 
geografiska belägenhet hör. 

4.16. 

Förbundsfullmäktige skall utse ägarnämnderna. Envar av ägarnämnderna skall som 
riktnorm bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Kommunfullmäktige för den kommun 
det rör kan emellertid besluta att antalet ledamöter för den kommunens ägarnämnd 
skall avvika från riktnormen uppåt eller nedåt. 

4.17. 

Respektive ägarnämnd skall uteslutande bestå av ledamöter och ersättare som är val-
bara till nämndsuppdrag i den kommun som ägarnämnden avser. Representanterna 
utses efter nominering av respektive kommuns fullmäktige. 

4.18. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i respektive ägar-
nämnd. Respektive kommuns fullmäktige nominerar posterna. 

4.19. 

Ägarnämndernas ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet 
av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.20. 

Förbundsfullmäktige får uppdra åt ägarnämnderna att i förbundsfullmäktiges ställe 
fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4.21. 

För ägarnämnderna gäller reglemente enligt bilaga B, bilaga C, bilaga D, bilaga E 
och bilaga F till förbundsordningen. 

 

Gemensamma bestämmelser 

4.22. 

Beslut i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen skall ske med respekt för ägar-
nämndernas uppgifter med bas i vad som anges i punkterna 3.5 och 4.1 i förbundsord-
ningen. Uppgifter som hanteras i kommunalförbundets organ och som rör sådana frå-
gor som hör till ägarnämndernas uppgiftsområden skall sålunda i kommunalförbundets 
organ behandlas under hänsynstagande till syftet med uppdelningen i särskilda verk-
samhetsområden: att genom ägarnämnderna säkerställa det lokala inflytandet hos för-
bundsmedlemmarna. 

4.23.  

Förbundsstyrelsen och ägarnämnderna får tillsätta de organ som erfordras. Utskott kan 
tillsättas, likaså olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrät-
tens regler.  

4.24. 
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Vid förfall för ledamot i förbundsfullmäktige får endast ersättare från samma kommun 
inträda. Ersättarna i förbundsfullmäktige inträder i den turordning som bestämts av 
resp. kommunfullmäktige vid valet.  

4.25.  

Ersättarna i ägarnämnderna inträder i den turordning som gäller i respektive kommun 
enligt beslut av kommunens kommunfullmäktige. 

4.26. 

Ersättare i förbundsstyrelsen inträder i den turordning som bestämts av förbundsfull-
mäktige vid valet. Om inget annat bestäms av förbundsfullmäktige inträder i första 
rummet ersättare från samma parti och samma kommun, i andra rummet ersättare från 
andra partier från egna kommunen i den ordning som gäller i kommunen, i tredje rum-
met ersättare från samma parti från annan kommun och i fjärde rummet ersättare från 
annan kommun i enlighet med vad som anges under andra rummet.  

Ersättare från samma parti har företräde i första hand efter tidsmässigt uppdrag i styrel-
sen och i andra hand efter levnadsåldern. 

 

5 §  Revisorer 

5.1. 

Förbundsfullmäktige skall utse 8 revisorer. 

5.2 

Revisorerna utses på förslag från respektive förbundsmedlems revisionsorgan: tre från 
Malmö, två från Lund, en från Burlöv, en från Eslöv och en från Lomma.   

5.3. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande bland revisorerna. 

5.4. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbunds-
styrelsen och ägarnämnderna. 

5.5. 

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga G till förbundsordningen. 

 

6 §  Förbundsmedlemmarnas styrning av verksamheten 

6.1. 

Medlemskommunerna skall få tillfälle till ställningstagande i principiella frågor eller 
frågor av större vikt innan kommunalförbundet fattar beslut i sådana frågor. I enlighet 
härmed skall frågor om strukturella förändringar i verksamheten, förändringar i ägan-
det av väsentliga resurser i verksamheten, grunderna för avgiftsuttaget, grundläggande 
frågor om allmänna bestämmelser, väsentliga förändringar i principerna för de ekono-
miska relationerna med medlemskommunerna och viktigare investeringsfrågor bli fö-
remål för ställningstagande från den kommun inom vars område åtgärden rör. Med 
hänsyn till att det är fråga om ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige, med en 
organisatorisk uppbyggnad som säkerställer de enskilda medlemskommunernas intres-
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sen, skall det, för att en skyldighet att inhämta medlemskommunernas ställningsta-
gande skall föreligga, vara fråga om förhållanden eller åtgärder som på ett avgörande 
sätt avviker från vad som är förutsebart eller planerat i fråga om en normal utveckling 
av verksamheten. 

6.2. 

Även utanför vad som regleras av punkt 6.1 har förbundsstyrelsen och ägarnämnderna 
möjlighet att inhämta yttrande från förbundsmedlemmarna. 

 

7 §  Initiativrätt 

7.1. 

Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av  

• nämnd inom kommunalförbundet 

• ledamot i förbundsfullmäktige genom motion 

• revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdra-
get 

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrel-
sen 

 

8 § Närvarorätt 

8.1. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd 
hos förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med för-
bundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnd. 

Personalen har rätt till representation i förbundets olika organ i den omfattning som 
kommunallagen föreskriver. 

8.2. 

Ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen och i ägarnämnd får, även om de 
inte skulle ingå i förbundsfullmäktige, delta i överläggningarna i förbundsfullmäktige, 
men inte i besluten, i ärenden som angår nämndens verksamhetsområde. 

 

9 §  Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

9.1. 

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och öv-
riga tillkännagivanden skall anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För känne-
dom skall anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 

10 § Fastigheter, ledningar, m.m. 

10.1 

Kommunalförbundet är huvudman för verksamheten. Förbundet äger samtliga VA-
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anläggningar. Verksamheten ska i rimlig utsträckning säkerställa en ekonomisk och 
ekologisk hållbar utveckling hos förbundsmedlemmarna vad gäller VA-verksamheten.  

 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

11.1. 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till ett ur bokförda värdet av resp. verksamhetsområdes an-
läggningar härlett värde, med beaktande av medel som tillskjutits för verksamhetsom-
rådets behov av kommun och abonnenter samt under hänsynstagande till skulder hän-
förliga till resp. verksamhetsområde. 

Fördelningen av ägandet av gemensamma tillgångar som anskaffats efter bildandet av 
kommunalförbundet bestäms utifrån antalet invånare anslutna till VA anläggningarna i 
delägarkommunerna vid det årsskifte som inföll närmast före två år före den händelse 
som utlöste fördelningen.  

11.2. 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i en-
lighet med angiven fördelningsgrund. 

11.3. 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna till-
gångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

12 § Kostnadsfördelning m.m. 

12.1. 

Finansiering av kommunalförbundets verksamhet skall ske med kostnadstäckande av-
gifter, utom vad avser uppgifter enligt 12.4 nedan. Taxor skall fastställas för varje verk-
samhetsområde för sig.  

12.2. 

Kommunalförbundet utnyttjar i första hand förbundsmedlemmarna för finansiering av 
verksamheten. Överenskommelse skall träffas om finansieringsvillkoren. Villkoren ska 
så långt möjligt vara överensstämmande hos de olika förbundsmedlemmarna. Villkoren 
ska rymmas inom begreppet ”nödvändig kostnad” enligt lagen om allmänna vatten-
tjänster.  

Finansieringen ska ha stöd i en av resp. kommun antagen finansieringsram. Som hu-
vudprincip gäller att det är den kommun inom vars område investeringen görs som i 
första hand svarar för finansieringen.  

12.3 

I den mån verksamhetens finansieringsbehov inte täcks genom förbundsmedlem enligt 
punkt 12.2 får kommunalförbundet i särskilt fall uppta externt lån för verksamhetens 
behov. Sådant lån ska hålla sig inom ramen för redovisade budgetförutsättningar eller 
enligt vad förbundsmedlemmarna eljest godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller 
andra ansvarsförbindelser till högre sammanlagt värde än 5 milj. kronor, utan för-
bundsmedlemmarnas godkännande. För borgen gäller i fråga om ansvar fördelningsre-



 BILAGA 1 
 

 
 
 

8 

geln i 11.1. 

12.4. 

Kostnader hänförliga till uppgifter enligt punkt 3.6 avseende administration av Malmö 
och Burlövs kommuners avfallsenhet bekostas uteslutande av Malmö och Burlövs 
kommun. 

 

13 §  Samråd m.m. 

13.1. 

Utöver vad som anges ovan under § 6 om att inhämta aktuell kommuns ställningsta-
gande till vissa i den paragrafen angivna frågor gäller att samråd skall ske med för-
bundsmedlemmarna i alla viktiga frågor där sådant samråd kan vara av värde, så att 
verksamheten har förutsättningar att utvecklas i samklang med övrig samhällsbyggnad 
m.m.  

Det ska byggas upp samrådskanaler mellan förbundet och förbundsmedlemmarnas för-
valtningsorganisationer som i relevant omfattning ger utrymme för informationsutbyte 
och möjlighet till långsiktighet och förtroende i strategiska frågor, utvecklingsfrågor 
och hållbarhetsfrågor, t.ex. i samhällsbyggnadsfrågor. 

På motsvarande sätt ska samråd i erforderlig omfattning ske i fråga om ekonomiska 
och finansiella frågor, t.ex. avseende verksamhetsplan och ekonomisk plan. 

13.2.  

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan för-
bundsmedlemmarnas godkännande. Medlemskap som inte avser den organisatoriska 
uppbyggnaden av verksamheten utan avser medlemskap i serviceorganisation eller 
motsvarande får förbundet dock självt besluta om.  

13.3 

Förbundet skall på lämpligt sätt även i övrigt hålla förbundsmedlemmarna informerade 
om utvecklingslinjerna inom verksamhetsområdet och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarna. Normalt kan detta ske genom redogörelse i samband med bud-
get och bokslut. 

13.4. 

Förbundet skall lämna förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag 
i form av yttranden och upplysningar där så begärs.  

13.5. 

Förbundet skall aktivt delta i stadsplaneringsprocessen i de i förbundet ingående kom-
munerna.  

 

14 §  Budgetprocessen m.m. 

14.1. 

Förbundsstyrelsen skall årligen upprätta förslag till budget för kommunalförbundet 
inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad för-
bundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar i fråga om ekonomiskt engage-



 BILAGA 1 
 

 
 
 

9 

mang från medlemskommunerna, bl.a. avseende ekonomiska ramar enligt punkterna 
12.2 och 12.3.  

 

14.2. 

Budgeten för nästkommande år skall fastställas av förbundsfullmäktige före november 
månads utgång. 

14.3. 

Budgetarbetet skall samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under bud-
getprocessen skall samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar i fråga om medlems-
kommunernas ekonomiska engagemang eller andra frågor av betydelse för medlem-
kommunerna. 

14.4. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och 
en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  

14.5. 

Förbundet skall avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. 

 

15 §  Nyinträdande kommun 

15.1 

Kommun som vill inträda i förbundet har möjlighet att ansöka hos förbundsstyrelsen 
om inträde. Om förbundsstyrelsen finner inträde aktuellt tar förbundsstyrelsen efter 
samråd med företrädare för medlemskommunerna fram ett fullständigt förslag i frågan 
som underställs förbundsfullmäktige.  

15.2. 

För inträde krävs att medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar godkänner de 
ändringar och förslag i förbundsordning och organisation som föranleds av inträdet, 
och också godkänner ett samverkansavtal som reglerar frågor om själva inträdet av den 
nye medlemmen i förbundet.  

 

16 §  Utträde m.m. 

16.1. 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mel-
lanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i enlighet 
med vad som upptas nedan under likvidation. 

16.2.  

När uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall utskiftning av utträdande förbunds-
medlems tillgångar ske.  

 

16.3.  
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Vid skifte av förbundets tillgångar gäller att den utträdande kommunen erhåller de an-
läggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen, med 
ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser fördelas 
enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet invånare 
anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid uppsägningstillfället.  

16.4 

Likvidavräkning görs i i relevant omfattning.  

 

17 §  Likvidation och upplösning 

17.1. 

Om förbundsmedlemmarna beslutar att förbundet ska likvideras ska likvidationen ge-
nomföras på följande vis. Samma gäller om förbundsmedlemmarna inte kan enas om 
hur utskiftning ska gå till med anledning av uppsägning från en förbundsmedlem.  

17.2. 

Likvidation verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.  

17.3 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar gäller att varje kommun skall erhålla de 
anläggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen med 
ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser fördelas 
enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet invånare 
anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid likvidationstillfället.  

17.4. 

När förbundet har trätt i likvidation, skall sådan egendom som inte går att fördela enligt 
punkt 17.3, i den mån det behövs för likvidationens fullföljande, förvandlas till pengar 
genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt, och fördelas mellan 
förbundsmedlemmarna med hänsyn till antalet invånare anslutna till VA anläggningar-
na i delägarkommunerna. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

17.5. 

När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidat-
ionstiden. 

17.6. 

Till slutredovisningen skall fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
Som huvudprincip gäller att handlingar skall tas om hand och förvaras av den kommun 
inom vars område aktuellt verksamhetsområde ligger.  

17.7. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall överlämnas till förbunds-
fullmäktige för godkännande. Materialet skall också överlämnas till var och en av för-



 BILAGA 1 
 

 
 
 

11 

bundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna godkänts av för-
bundsfullmäktige är förbundet upplöst. 

 

17.8. 

Malmö och/eller Burlövs kommun skall kunna, utan att det påverkar förbundet i övrigt, 
kunna återföra den administrativa hanteringen av avfallsverksamheten enligt punkt 3.6 
till att höra under kommunens ansvariga organ för avfallsfrågor. 

 

18 § Tvister 

18.1. 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

 

19 §  Arvoden 

19.1. 

Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundets organ beslutas av förbundsfullmäk-
tige med utgångspunkt från de arvodesbestämmelser som gäller i medlemskommuner-
na.  
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REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR VA- SAMVERKAN 
MELLAN, LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga A till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Förbundsstyrelsens uppgifter 
 
1.1 
Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I dessa uppgifter har styrelsen att 
beakta vad som finns stadgat om ansvarsfördelning i förbundsordningen för kommunalförbun-
det. 
 
1.2 
Förbundsstyrelsens roll är vidare att ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter 
inom kommunalförbundets ansvarsområde, i den mån uppgifterna inte ankommer på kom-
munalförbundets ägarnämnder, samt att svara för samtliga utförar- och driftfrågor i den sam-
lade organisationen. 
 
1.3 
Förbundsstyrelsen har i sina uppgifter enligt 1.1 och 1.2. att hantera frågorna med respekt för 
att ansvaret för frågor om verksamhetsområde, taxor, leveransvillkor, investeringar etc. ligger 
på respektive ägarnämnd, beroende på vilken nämnd åtgärden rör. 
 
1.4 
I sin verkställande och förvaltande roll och i sina utförar- och driftsuppgifter åligger det för-
bundsstyrelsen att svara för att tillgängliga resurser organiseras på ett så rationellt och effektivt 
vis som möjligt under tillvaratagande av förekommande samordningsmöjligheter i organisat-
ionen, att den samlade kompetensen i organisationen ges förutsättningar att utvecklas i positiv 
riktning och att organisationens tekniska resurser ligger på en hög nivå, allt i syfte att förbun-
dets uppgifter skall kunna utföras på ett kvalificerat och kostnadseffektivt sätt. Verksamheten 
skall drivas så att den uppfyller högts ställda krav från miljö- och hälsoskyddssynpunkt och 
med hänsyn till intresset av en god resurshushållning. Aspekter med avseende på hållbar ut-
veckling skall beaktas. 
 
1.5 
Förbundsstyrelsen skall se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 
 
1.6 
Förbundsstyrelsen skall se till att samråd enligt förbundsordningens bestämmelser fortlöpande 
hålls med förbundsmedlemmarna i olika frågor som berör verksamhetsutvecklingen etc. För-
bundsstyrelsen skall överlämna erforderlig information till medlemskommunerna.  
 
1.7 
Förbundsstyrelsen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet.  
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1.8 
Förbundsstyrelsen är egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhål-
landet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer. 
 
1.9 
Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet inom organisationen. 
 
 
2 §  Förbundsstyrelsens sammansättning 
 
2.1 
Förbundsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses på sätt framgår av för-
bundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
För frånvarande ledamot inträder ersättare i den ordning som framgår av förbundsordningen 
eller som beslutas av förbundsfullmäktige.  
 
3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Förbundsstyrelsen sammanträder på dag och tid som förbundsstyrelsen bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 



  Bilaga 2 

3 

 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Förbundsstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
 
 
7 §  Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller vice ordförandena i förbundsstyrelsen, 
med förbundsdirektören eller med annan som förbundsstyrelsen bestämmer. 
 
 
9 §  Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsstyrelsen skall undertecknas 
av ordföranden eller vice ordförandena i förbundsstyrelsen eller vid förfall för dessa, av två 
bland övriga ledamöter i förbundsstyrelsen och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND LUND FÖR VA-SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga B till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Lund har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet ansva-
ret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA- verk-
samheten i Lunds kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Lund att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Lund ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som fast-
lagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Lund att beakta den organisatoriska upp-
byggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Lund utgör eget verksamhetsområde med 
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska upp-
delningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Lund svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Lund utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Lund består, om inte kommunfullmäktige i Lund beslutar om annat, av 5 
ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
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3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Lund sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Lund kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
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7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §   Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Lund skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND MALMÖ FÖR VA-SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga C till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Malmö har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet an-
svaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA-
verksamheten i Malmö kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Malmö att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Malmö ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som 
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskilt frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Malmö att beakta den organisatoriska 
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Malmö utgör eget verksamhetsområde 
med egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska 
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Malmö svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Malmö utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
1.6 
Ägarnämnden för Malmö skall svara för administrativ hantering genom VA SYD.s avfallsen-
het åt Malmö kommun, som funktionsmässig huvudman för verksamheten, om Malmö kom-
mun fattar beslut om denna uppgift som en tillkommande uppgift för förbundet. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Malmö består, om inte kommunfullmäktige i Malmö beslutar om annat an-
tal, av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
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3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
 
3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Malmö sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §   Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
 
 
 



  Bilaga 4 

3 

6 §   Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Malmö kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
 
 
7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §   Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §  Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Malmö skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND BURLÖV FÖR VA-SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga D till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Burlöv har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet an-
svaret för uppgifter som hänför sig till strategiska ägarfrågor avseende VA-verksamheten i 
Burlövs kommun. Ansvaret omfattar inte VA-verksamhetens utförar- eller driftsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Burlöv att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Burlöv ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som 
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskilt frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. Aspekter med avseende på håll-
bar utveckling skall beaktas.  
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Burlöv att beakta den organisatoriska upp-
byggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Burlöv utgör eget verksamhetsområde med 
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska upp-
delningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Burlöv svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Burlöv utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
1.6 
Ägarnämnden för Burlöv skall svara för administrativ hantering genom VA SYD.s avfallsen-
het åt Burlövs kommun, som funktionsmässig huvudman för verksamheten, om Burlövs 
kommun fattar beslut om denna uppgift som en tillkommande uppgift för förbundet. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Burlöv består, om inte kommunfullmäktige i Burlöv beslutar om annat an-
tal, av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
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3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
 
3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Burlöv sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §   Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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6 §   Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Burlöv kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
 
 
7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §   Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §  Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Burlöv skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena i ägarnämnden eller vid förfall för dessa, av 
två bland övriga ledamöter i ägarnämnden och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND ESLÖV FÖR VA- SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga E till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Eslöv har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet ansva-
ret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA- verk-
samheten i Eslövs kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Eslöv att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Eslöv ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som fast-
lagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Eslöv att beakta den organisatoriska upp-
byggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Eslöv utgör eget verksamhetsområde med 
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska upp-
delningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Eslöv svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Eslöv utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Eslöv består, om inte kommunfullmäktige i Eslöv beslutar om annat, av 5 
ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
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3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Eslöv sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Eslöv kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
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7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §   Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Eslöv skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND LOMMA FÖR VA- SAMVERKAN 
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga F till Förbundsordningen 
 
 
1 §  Ägarnämndens uppgifter 
 
1.1 
Ägarnämnden för Lomma har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet an-
svaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VA- verk-
samheten i Lomma kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida. 
 
1.2 
Det åligger ägarnämnden för Lomma att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om 
VA-verksamheten i Lomma ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som 
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde, 
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. 
 
1.3 
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Lomma att beakta den organisatoriska 
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Lomma utgör eget verksamhetsområde 
med egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska 
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas. 
 
1.4 
Ägarnämnden för Lomma svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt 
vis. 
 
1.5 
Ägarnämnden för Lomma utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av 
sina uppgifter. 
 
 
2 §  Ägarnämndens sammansättning 
 
2.1 
Ägarnämnden för Lomma består, om inte kommunfullmäktige i Lomma beslutar om annat, av 
5 ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 
 
 
3 §  Ersättarnas tjänstgöring 
 
3.1 
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
 
3.2 
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 
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3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts. 
 
3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 
 
 
4 §  Sammanträde 
 
4.1 
Ägarnämnden för Lomma sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer. 
 
 
5 §  Kallelse 
 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
5.3 
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
6 §  Justering av protokoll 
 
6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 
 
6.2 
Ägarnämnden för Lomma kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  
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7 §   Reservation 
 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justering av protokollet. 
 
 
8 §  Delgivning 
 
8.1 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som 
ägarnämnden bestämmer. 
 
 
9 §   Undertecknande av handlingar 
 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Lomma skall under-
tecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören. 
 
9.2 
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET 
FÖR VA-SAMVERKAN MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV 
OCH LOMMA 
Detta reglemente ingår som bilaga G till Förbundsordningen 
 
 
1 §   Organisation 
 
1.1 
Kommunalförbundet har åtta revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. 
 
1.2 
Ordförande och vice ordförande utses enligt förbundsordningens bestämmelser. 
 
 
2 §   Revisorernas uppgifter 
 
2.1. 
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommu-
nal verksamhet. 
 
2.2. 
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från att varje kommun såvitt avser s.k. ägar-
frågor utgör en från förbundets övriga verksamhet klart avgränsbar enhet, som bl.a. möjliggör 
särskild taxa för varje kommun. 
 
2.3. 
Revisionsarbetet skall därutöver inriktas på att verksamheten, under hänsynstagande till vad 
som angetts under punkt 2.2., så långt det är rationellt och kostnadseffektivt och resursmässigt 
motiverat samordnas och effektiviseras mellan verksamhetsområdena.  
 
 
3 §   Budget 
 
Kommunalförbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 
 
 
4 §   Sakkunniga 
 
4.1 
Revisorerna biträds av sakkunniga i den omfattning som behövs för att fullfölja granskningen 
enligt god revisionssed enligt vad som regleras i kommunallagen avseende sakkunnigt biträde. 
 
4.2 
Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sak-
kunniga som biträder revisorerna.  
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5 §   Sammanträden 
 
5.1 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisions-
uppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen. 
 
5.2 
Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
 
5.3 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv skall tas upp i protokoll i en-
lighet med kommunallagens bestämmelser om protokoll för revisorernas förvaltning.  
 
 
6 §  Arkiv 
 
6.1 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 
 
 
7 §  Revisionsberättelse 
 
7.1 
Revisionsberättelse skall lämnas varje år till förbundsfullmäktige enligt den tidplan som full-
mäktige bestämmer. 
 
 
8 §  Undertecknande av handlingar 
 
8.1 
Handlingar och skrivelser som beslutas av revisorerna skall undertecknas av ordföranden eller 
vice ordföranden och kontrasigneras tjänstgörande sekreterare. 
 
8.2 
I övrigt bestämmer revisorerna vem som skall underteckna handlingar. 
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LLomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Aktualitetsprövning av Lomma kommuns översiktsplan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta1. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt 
den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunfullmäktige ska minst en 
gång per mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. 
 
Den nu gällande översiktsplanen, Översiktsplan 2010 för Lomma kommun, antogs av kommun-
fullmäktige den 10 februari 2011. Planen överklagades men Förvaltningsrätten avslog dessa 
överklaganden och planen vann laga kraft den 7 december 2011. Någon prövning av denna 
översiktsplans aktualitet har hittills inte skett under innevarande mandatperiod. 
 
Planens aktualitet 
 
Den gällande översiktsplanen arbetades fram under åren 2007 – 2010. Förutsättningarna för 
översiktsplanen har förändrats inom flera områden sedan den förra planen utformades. Vi har 
till exempel fått ny lagstiftning (ändringar i plan- och bygglagen med mera), och nya politiska 
ställningstaganden inom kommunen har skett. Den nya mandatperioden, som börjar i oktober i 
år kommer vidare att inledas med att kommunfullmäktige ska ta fram ny vision och nya över-
gripande mål och riktlinjer för mandatperioden 2018-2022. 
 
  

1 Denna översiktsplan kallas även kommuntäckande översiktsplan, till skillnad från fördjupningar som omfattar 
delar av kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-06-07 
24Planeringsavdelningen   

Vår referens: Anders Nyquist   
Direkttel: 040-6411105       
E-post: anders.nyquist@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
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Några exempel på förändringar efter den nuvarande planens antagande: 
 
Omvärlden 

- Förenta nationerna antog år 2015 globala mål för en hållbar utveckling. 
- Förändringar har skett av lagstiftningen, exempelvis i plan- och bygglagen och 

miljöbalken. 
- Både scenarios och teori kring klimatförändringens påverkan på södra Sverige har 

förändrats. Även här har, eller kommer, lagstiftningen att förändras i hur kommunerna 
ska planera och anpassa sig till ett förändrat klimat. 

- Sverige har upplevt en betydande befolkningsökning till följd av stor invandring, vilket 
ökar kraven på bostadsbyggande och samhällsservice. 

- Nya investeringsplaner för transportinfrastruktur på nationell och regional nivå har 
antagits. 

- Region Skånes har genomfört ett omfattande ”strukturbildsarbete”. 
- Strukturplan för MalmöLundregionen, gemensam målbild 2035, har antagits av berörda 

kommuner. 
 
Kommunen 

- Befolkningstillväxten har varit snabbare än vad som dagen översiktsplanen antagit – 
planerade 26 000 invånare år 2030 blir förmodligen minst 29 000 invånare. 

- Ny vision och nya övergripande mål och riktlinjer har tagit fram under mandatperi-
oderna 2010-2014 och 2014-2018. 

- Nya lokala miljömål och åtgärder har antagits, exempelvis genom ett nytt naturmiljö-
program. 

- Uppdrag har beslutats om att studera möjligheten att utveckla området mellan Bjärred 
och Borgeby, ”Framtidens Bjärred”, för främst bostäder. Arkitekttävling genomförs 
under 2018. 

 
Pågående översiktsplanearbete inom kommunen 
 
En översiktsplan för hela kommunens yta har hittills tagits fram vart 10:e år. Detta tidsintervall 
har bedömts som rimligt med hänsyn till arbetets omfattning och kraven på att ha en aktuell 
plan. Ett antal fördjupningar av översiktsplanen, delar av kommunen, har också tagits fram 
under åren.  
 
Kommunstyrelsen som enligt reglementet har till uppgift att leda och samordna den över-
siktliga planeringen av användningen av mark och vatten godkände i juni 2016 en projekt-
beskrivning för ny översiktsplan, ÖP 2020. Se bilagda handlingar. Arbetet med att ta fram 
underlag för en ny plan pågår således, och för närvarande genomförs ett antal utredningar som 
bedöms som viktiga underlag för en ny översiktsplan. Vidare pågår medborgardialoger med 
olika grupper inom kommunen. 
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Kommunfullmäktige genomförde i november 2017 ett visionsseminarium för ny översiktsplan 
med utgångspunkt i Förenta nationernas globala miljömål. 
 
Länsstyrelsen roll 
 
Länsstyrelsen ska minst en gång under varje mandatperiod redovisa sina synpunkter i fråga om 
sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens 
aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av 
redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen 
avgav en sådan redogörelse i mars 2016, och man bedömde då ”att kommunens översiktsplan 
inte längre är aktuell, eftersom det idag finna nya förutsättningar som sammantaget innebär 
att översiktsplanen inte ger tillräcklig vägledning för kommande beslut utifrån nu gällande 
lagstiftning och planeringsunderlag”. Detta innebär enligt länsstyrelsen att planen fortfarande 
gäller, men att en ny bör tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 

- Denna skrivelse 
- Kommunstyrelsens beslut om uppdrag om ny kommuntäckande översiktsplan för 

Lomma kommun, KS §118, 2016-06-15 
- Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Lomma kommuns beslut om 

översiktsplanens aktualitet, 2016-03-30 
- Översiktsplan 2010 för Lomma kommun, antagen av kommunfullmäktige  2011-02-10 

 
Övervägande 
 
Undertecknade anser att kommunens gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010 för Lomma 
kommun till stora delar fortfarande är aktuell, men att den behöver revideras för att den i 
framtiden fullt ut ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Ett bibehållande av dagens översiktsplan 
skulle försvåra framtida viktiga ställningstaganden och till och med förhindra genomförandet 
av projekt som kommunen bedömer som angelägna. En revidering är viktig inte minst mot bak-
grund av att översiktsplaner vid överprövningar av detaljplaner och bygglov tillmäts allt större 
vikt. Exempelvis torde möjligheten att exploatera området mellan Bjärred och Borgeby kräva 
stöd i kommunens översiktsplan. Det är viktigt att understryka att översiktsplanen fortsätter 
att gälla även om den förklaras för att inte längre vara (fullt ut) aktuell. 
 
Det finns många viktiga frågor att se över i en ny översiktsplan, som exempelvis följande:  
 

• Befolkningstillväxt och val av utbyggnadsområden 
• Riktlinjer för bostadsbyggandet 
• Ställningstagande till ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse, infrastruktur 

och andra ändamål 
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• Långsiktigt skydd av områden för natur, djur och rekreation 
• Ställningstagande till gällande riksintressen 
• Klimatpåverkan på vatten- och landområden, såväl bebyggd som obebyggda 

 
Vi föreslår således att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommun-
styrelsen i uppdrag att till fullmäktige under kommande mandatperiod presentera förslag till 
ny kommuntäckande översiktsplan. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun är i huvudsak fortfarande aktuell, men ny över-
siktsplan behöver tas fram för att långsiktigt uppfylla kraven på översiktsplanens aktualitet. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande 
översiktsplan med målet om antagande under nästa mandatperiod 2018-2022. 
 
 
För planeringsavdelningen 
 
 
Lovisa Liljenberg  Anders Nyquist 
tf. planeringschef/stadsarkitekt samhällsplanerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 7 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSEN  2016-06-15 
 

KS § 118 Dnr KS/KF 2015:305.212 
  
 
Ny kommuntäckande översiktsplan för Lomma kommun 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Det har gått fem år sedan gällande översiktsplan för Lomma kommun 2010 an-
togs. Det är sannolikt att en ny översiktsplan kan antas under nästa mandatperiod 
om arbetet med att ta fram den påbörjas under 2016. Kommunstyrelsen bör därför 
ge i uppdrag att upprätta förslag till en ny kommuntäckande översiktsplan.  
 
Handlingarna i ärendet innehåller en projektbeskrivning med förslag till utred-
ningar som kan behöva göras, tidplan och finansiering m.m. Den bilagda listan 
över kunskapsunderlag är ett levande dokument som är tänkt att uppdateras konti-
nuerligt och Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse medföljer som rådgiv-
ning till arbetet med den nya planen. En aktualitetsprövning är tänkt att genomfö-
ras innan mandatperiodens slut.  
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-06-01, § 32. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-05-25 
- Projektbeskrivning ÖP 2020, daterad 2016-05-25, med bilagor 
- Översiktsplan för Lomma kommun, antagen av kommunfullmäktige 2011 
- Protokoll från planledningsgruppen, § 32/16 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner ”Projektbeskrivning ÖP 2020”, daterad 2016-05-
25, samt med hänvisning till densamma uppdrar åt plangruppen att upprätta för-
slag till ny kommuntäckande översiktsplan för Lomma kommun. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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KKontaktperson    

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Enheten för samhällplanering 
Hanne Romanus 
010-2241352 
hanne.romanus@lansstyrelsen.se 

Lomma kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
234 81 Lomma 

 

       

       

       

       

       

Postadress  Besöksadress  Telefon  Telefax  Bankgiro  E--post  www  

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A     

 

Sammanfattande redogörelse inför Lomma 
kommuns beslut om översiktsplanens aktualitet 

Bakgrund  
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om 
översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen 
(PBL). Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 28 § PBL minst en gång under 
mandatperioden redovisa sina synpunkter om sådana statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska 
redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det 
framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige antog översiktsplanen, Översiktsplan 2010, den 10 februari 
2011. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bjärred och Borgeby har tagits fram 
(utställning vården 2016) men denna har inte antagits. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att sedan översiktsplanen antogs har det tillkommit 
följande:   

• Ny lagstiftning, t.ex. nya PBL den 2 maj 2011 med nya krav på 
översiktsplanens innehåll, ny banlag och väglag. 

• Utöver kravet på konsekvensbeskrivning finns idag krav på miljöbedömning 
och dokumentation i miljökonsekvensbeskrivning vid framtagande av 
översiktsplan. 

• Ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar från den 1 januari 2014 
• Utveckling av de nationella och regionala målen. Det senare har bl a 

betydelse för hur kommunens beslut kommer att påverka mål som rör 
vattenfrågor, byggande på jordbruksmark och hållbara transporter. 

• Nya kunskapsunderlag om exempelvis klimatanpassning, hushållning med 
mark- och vatten, energieffektivisering och vattenförvaltning 
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Länsstyrelsens ställningstagande  
Länsstyrelsen bedömer att kommunens översiktsplan inte längre är aktuell, eftersom 
det idag finns nya förutsättningar som sammantaget innebär att översiktsplanen inte 
ger tillräcklig vägledning för kommande beslut utifrån nu gällande lagstiftning och 
planeringsunderlag. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör göra en översyn 
av översiktsplanen utifrån kraven enligt 3 kap. 4–5 § PBL. Länsstyrelsen anser 
särskilt att kommunen vid en revidering av översiktsplanen måste skapa 
förutsättningar och arbeta för ett ökat bostadsbyggande i goda kollektivtrafiklägen, 
se över sina avvägningar mellan att bevara jordbruksmarken i relation till markbehov 
för vatten- och avlopp, grönstruktur, rekreation, kulturmiljöer och markbehov för 
att kunna hantera klimatförändringar. Dessa frågor aktualiserades också i samband 
med förslaget till fördjupad översiktsplan för Bjärred och Borgeby. Länsstyrelsen vill 
i detta sammanhang utifrån den dialogen särskilt uppmuntra till fortsatt arbete när 
det gäller att undersöka orternas förtätningspotential. Även arbetet med att säkra 
mark- och vattenområden för att kunna hantera den ökade risken för 
översvämningar och konsekvenserna av klimatförändringar ser Länsstyrelsen mycket 
positivt på.  
 
Riksintressen 
I ÖP2010 har ett flertal ställningstaganden gjorts för hur kommunen kan tillgodose 
vissa delar av bl.a. riksintresse för naturvården samt riksintresse för 
kulturmiljövården. Däremot anser Länsstyrelsen att kommunen vid en översyn av 
översiktsplanen måste tydliggöra hur man kan tillgodose riksintresse kustzonen då 
stora delar av kommunen ingår i det riksintressanta högexploaterade kustområdet. 
Riksintresset är inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter men 
Länsstyrelsen anser att det är översiktsplanen som ska definiera och visa att den 
föreslagna utbyggnaden är en förutsättning för utvecklingen av respektive tätort eller 
för det lokala näringslivet. Även åtgärder utöver bebyggelse, såsom infrastruktur 
och skyddsåtgärder för kustskydd och översvämningar kan negativt påverka 
riksintresset syfte och samlade värden.  
 
Vidare behöver kommunen tydligare redovisa om det finns konfliktpunkter mellan 
olika riksintressen och hur dessa i så fall bör hanteras vid kommande prövningar.   
Sammantaget behöver en översyn göras och ställningstaganden tas som visar hur 
riksintressena kan tillgodoses i alla delar. 
 
Hushållning med mark och vatten 
Länsstyrelsen har med stöd i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen samt 
ett flertal statliga utredningar och planeringsunderlag framtagna av Jordbruksverket 
och Länsstyrelsen Skåne skärpt synen på byggande på jordbruksmark. Exploatering 
av jordbruksmarken måste begränsas kraftigt i kombination med ett maximalt 
utnyttjande av goda kollektivtrafiknära lägen för att det ska vara möjligt att nå ett 
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flertal miljömål. Kommunen bör i de stationsnära lägena därför prioritera en hög 
exploateringsgrad. Här ser Länsstyrelsen att Lomma kommun fortsatt måste 
utveckla möjligheten till förtätningar så centralt som möjligt i Lomma tätort och 
Bjärred där det idag finns en god kollektivtrafik. Utmaningen ligger också i att öka 
resandet med kollektivtrafik, gång och cykel hos de redan boende som i flera delar 
av kommunen är bilberoende. 
 
Länsstyrelsen konstaterar också att nuvarande översiktsplan pekar ut t.ex nya 
verksamhetsområden längs väg E4/E20. Dessa förslag uppfyller inte dagens 
redovisningskrav vad gäller konsekvenser och miljöbedömning.  
 
Infrastruktur och kollektivtrafik 
Förutsättningarna för ett flertal infrastrukturprojekt har förändrats sedan 
översiktsplanen antogs. Detta innebär att ställningstaganden i den nu gällande 
översiktsplanen i flera avseenden behöver ändras eller anpassas. För att kunna ta 
ställning och väga fördelarna av ett infrastrukturprojekt, mot intrånget som det ger, 
måste en översiktsplanen redovisa behov, brister och konsekvenserna av de 
infrastruktursatsningar som föreslås. Motsvarande en åtgärdsvalsanalys är en 
förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma och ta ställning till om en 
infrastruktursatsning är rimlig och lämplig. Ett sådant underlag saknas för flertalet av 
de infrastrukturåtgärder som pekas ut i gällande ÖP. Dessa kan då inte anses utgöra 
förutsättningar för planeringen. Detta gäller t.ex. förslag till nytt kollektivtrafikstråk 
från Löddeköpinge via Borgeby/Bjärred mot Flädie samt ny station vid Flädie.  
 
Samtidigt är utbyggnaden av fyrspår på Södra stambanan mellan Flackap-Arlöv och 
persontågstrafik på Lommabanan nya förutsättningar som nu realiseras. 
Persontågstrafik på Lommabanan innebär också station i Lomma med 
halvtimmestrafik. Det saknas däremot beslut om ny station i Flädie och Alnarp. Både 
förändringar som kommer att genomföras och sådana som inte finns beslutade är 
något som kommunen måste förhålla sig till och som ger anledning till en översyn av 
översiktsplanen.  
 
Kommunen kan peka ut reservat för framtida infrastruktursatsningar men 
Länsstyrelsen menar att utbyggnader och förändringar av bebyggelsen måste vara 
möjliga och lämpliga med den infrastruktur och kollektivrafikstråk som finns. 
 
Mellankommunal samordning 
Med sitt geografiska läge i en mycket expansiv del av Skåne är flertalet 
planeringsfrågor i Lomma kommun även tydligt mellankommunala. Länsstyrelsen 
ser ett starkt behov av mellankommunal samverkan när det gäller planeringsfrågor. 
Inte minst är det viktigt med ett nära samarbete med Lund, Malmö och Burlövs 
kommuner vad gäller bostadsförsörjningsfrågor, gemensam nytta av starka 
kollektivtrafikstråk samt konsekvenser och åtgärder för havsområdet, 
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