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Året i korthet
Vår biodling blomstrar
I våras fick vår anläggning i Sidsjön förstärkning i hållbarhetsarbetet i form av en
bikupa med ett samhälle på 40 000 bin. Cirka 90 procent av all vild växtlighet och
75 procent av den odlade är beroende av pollinatörer. Men på grund av hur vi
människor använder markerna är pollinatörerna hotade. Det råder brist på både
mat och boende för dem och genom att upplåta utrymme på våra anläggningar
hjälper vi till att ställa det tillrätta.
Företaget BEEhappy tar hand om vår kupa och ser till att bisamhället mår bra.
Och det gör det verkligen! Bina mår strålande på vår anläggning i Sidsjön. På bara
några veckor växte antalet i bikuporna till 70 000 bin som hjälper till att pollinera
blommor och andra växter. 25 kilo honung har våra hårt arbetade bin hittills
producerat.

Kampanj – öka avläsningarna via Mina sidor
Under våren körde vi en kampanj för att få fler att lämna vattenavläsningar via
Mina sidor på vår hemsida. Det går snabbt och är enkelt, samtidigt som vi bidrar
till en bättre miljö när vi kan minska antalet avläsningskort som skickas ut.
Kundservice jobbade aktivt med att påminna våra kunder om hur viktigt det är
att lämna avläsning regelbundet. Vi delade även en film om det på Facebook samt
lät budskapet synas på våra sopbilar.

Hållbar vattenanvändning i tre nivåer
Vår branschorganisation, Svenskt Vatten, har tagit fram ett nytt, nationellt
material för kommunikation om hållbar vattenanvändning. Tanken är att vi
ska bli starka tillsammans med ett gemensamt budskap. Exempel på liknande
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nationella kampanjer är Håll Sverige Rent och Panta mera. Vi och drygt 125 andra
kommuner har hittills köpt rätten att använda materialet som omfattar tre nivåer:
hållbar vattenanvändning, spara på vatten och bevattningsförbud.

Test av nya behandlingssteg vid Wifsta vattentäkt
Vid Wifsta vattentäkt har vi genomfört ett pilotförsök för att hitta en behandling
av råvattnet så att det ska harmoniera med vattnet från Grönsta vattentäkt.
Försöket hänger ihop med vårt arbete med att stärka vattenförsörjningen
i Sundsvall och Timrå genom reservvattensystemet Ringen. Det innebär i stort
att våra tre stora vattentäkter Grönsta, Wifsta och Nolby kopplas samman på ett
gemensamt ledningsnät och kan fungera som reserver åt varandra om en täkt
måste tas ur drift av någon anledning. Vi tittar också på att behandla råvatten från
brunnar på Wifsta vattentäkt som vi inte använder idag på grund av förhöjda järnoch manganhalter. Pilotförsöken i Wifsta har pågått i snart två år och bestått av
filtrering i alkalisk massa och för närvarande görs försök med järn- och mangan
avskiljning i bioreaktor. Tidplanen för färdig anläggning är cirka fem till tio år.

Vädersäkrat avloppsreningsverk i Hassela
För att förhindra skador som tidigare uppstått på grund av problem med
återkommande läckage vid Hassela avloppsreningsverk har man nu lagt ett nytt
tak. Delar av fasaden har också bytts ut och målats. Takfoten vid personaldelen
har också byggts om för att komma till rätta med isbildningen som förekommit.
Förhoppningsvis är avloppsreningsverksbyggnaden vädersäkrad för en lång
framtid.

Sundsvall nav för pilotprojekt om kväverening
Vi deltar i ett forskningsprojekt som fram till slutet av år 2022 ska ta reda på
vilket sätt som är effektivast för att rena avloppsvatten från kväve i ett klimat
som är kallt stora delar av året. Idag krävs i allmänhet ingen avskiljning av kväve
vid svenska reningsverk längs Östersjökusten norr om Norrtälje. Skulle detta
ändras innebär det stora kostnader. Bottenhavet och Bottenviken har hittills inte
bedömts som känsliga för utsläpp av kväve, men både svenska miljömyndigheter
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och EU skickar signaler om att kraven kommer att skärpas för att minska risken
för algblomning och övergödning.
En pilotanläggning som MittSverige Vatten & Avfall ska drifta kommer att
placeras vid Fillan avloppsreningsverk. Försöken kommer att pågå under ett års
tid. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och sker i samarbete med bland
annat oss, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik, Vakin i Umeå, Luleå kommun och
Purac. Finansiering har också kommit från Stiftelsen Institutet för Vatten- och
Luftvårdsforskning (SIVL), Nefco och Svenskt Vatten Utveckling.

Provtagningskampanj söker spår av narkotika
Länsstyrelsen i Västernorrland samordnar under tre års tid, fram till år 2023, en
större provtagningskampanj för att undersöka spår av narkotika i avloppsvattnet
som kommer till våra reningsverk. Alla kommuner i regionen deltar och vi bistår
genom att ta prover och skicka dem till analys.
Nu har den första analysrapporten kommit och den visar att det finns spår
av narkotika – cannabis, amfetamin, kokain och MDMA – samt det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol i avloppsvattenproverna. I samverkan med länets
kommuner har prover tagits vid tolv av länets största avloppsreningsverk. Två
tredjedelar av länets befolkning är anslutna till något av verken och syftet är att
bidra till en breddad lägesbild för det drog- och brottsförebyggande arbetet lokalt
och regionalt.

Ansvar för returpapper läggs på kommunen
I december 2020 fattades beslut om att ge kommunerna ansvar för insamlingen
av returpapper, med hänvisning till att tidningsindustrin inte har ekonomiska
möjligheter att hantera producentansvaret. Beslutet träder i kraft den 1 januari
2022 och innebär kortfattat att all hantering läggs över på kommunerna.
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Digital mässa för unga
Under mars deltog vi i vår första digitala mässa tillsammans med andra arbetsgivare samt utbildningssamordnare. Mässan ”besöktes” av 600 ungdomar
i årskurs åtta och syftet var att ge dem inspiration och kunskap till ett medvetet
och aktivt framtidsval när det är dags att söka gymnasieprogram.
En digital mässa var något helt nytt för oss och under rådande omständigheter
såg vi det som ett bra komplement när det inte gick att träffas fysiskt.

Förslag till ny avfallstaxa från 2023
MittSverige Vatten & Avfall har på uppdrag av styrelsen för Reko Sundsvall tagit
fram förslag till en förändrad avfallstaxa. Taxan föreslås vara volymbaserad med
behovstömning, vilket förenklat innebär att kunden betalar för de tillfällen de
ställer fram tunnan för tömning, till skillnad mot idag där man betalar för hur
mycket restavfallet väger. En annan förändring är att det blir obligatoriskt att
sortera ut sitt matavfall under 2024. Den nya avfallstaxan beräknas träda i kraft
den 1 januari 2023.

Test av aktivt kolfilter
Under ett års tid har ett aktivt kolfilter testats vid pumpstationen i Nolby.
Filtret är framtaget för att eliminera spridning av illaluktande luft från till
exempel avlopptankar, pumpstationer, minireningsverk, tillfälliga lösningar och
befintliga öppna luftningsrör. Testet har gett bra resultat då de närboende vid
pumpstationen inte längre klagar på dålig lukt. Dessutom blir kostnaderna lägre
för det här filtret än för ett ”vanligt” kolfilter.

Problem med tillskottsvatten i Söråker
I Söråker jobbar vi för att komma till rätta med problemen med tillskottsvatten.
Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver avloppsvatten
avleds i avloppsledning och kan bestå av dagvatten, dränvatten, inläckande
sjö- och havsvatten eller dricksvatten. För närvarande jobbar vi med att ta
fram en åtgärdsplan med insatser för att minska mängden tillskottsvatten på
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ledningsnätet och dess förväntade effekter. Åtgärdsplanen ska lämnas in till
tillsynsmyndigheten senast den 31 december 2021.
Våren 2020 påbörjade vi en kartläggning av problematiken och sammanställning av tidigare utredningar. Projektgruppen beslutade att det ska tas fram
underlag som redovisar hur omfattande problematiken är, vilka områden som har
störst effekt av åtgärder samt hur stor effekt åtgärderna förväntas ge.
Metoden för utredningen av tillskottsvatten går ut på att spillvattentemperaturen i ledningsnätet mäts och utifrån hur temperaturen förändras kan
analysen visa om ledningsnätet är påverkat av tillskottsvatten eller inte samt
vilken typ av tillskottsvatten som påverkar. Insamling av mätdata pågår till
oktober i år och resultatet av utredningen ska vara klart under december.

Den viktiga biltvättarhelgen
I april var det dags för den numera årligt återkommande biltvättarhelgen. Det är
en helg där landets vattenleverantörer tillsammans med Svenskt Vatten lyfter
vikten av att tvätta bilen rätt. Målet är att få fler att tvätta bilen på en biltvätt
eller en gör det själv-hall istället för på gatan
Varje år sker cirka 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Även om den bara
spolas av så innehåller det avspolade vattnet olja och tungmetaller som kadmium,
zink, krom, nickel, bly och koppar. Vattnet innehåller också asfalt, däckrester och
kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar är skadliga för människor, djur
och växtliv.

Ett år med pantmaskinen – miljonen passerad
Under våren 2020 installerade vi en pantmaskin från Pantamera på
Kretsloppsparken. Den har varit väldigt uppskattad bland våra kunder och
drygt ett år senare har vi tagit emot strax över en miljon aluminiumburkar och
pantflaskor.
Maskinen har i det stora hela fungerat mycket bra och den har varit smidig att
serva. Men några besökare har testat gränserna och stoppat i ej pantbara saker.
Detta är en av anledningarna till att maskinen emellanåt inte fungerar. Vi har
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bland annat hittat en bilfjäder, skruvmejslar, armeringsjärn, batterier, mobilskal,
kopparrör, Mp3-spelare, bestick, en rasp och en mobiltelefon. Om maskinen
däremot skickar tillbaka buckliga plastflaskor eftersom den inte kan läsa
streckkoderna finns det en enkel lösning: skruva upp korken så att de blir jämna
och fina igen!
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Vd och styrelseordförande har ordet

Resan mot miljömålen
fortsätter, med kunnig och
flexibel personalstyrka
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Tack vare lojala medarbetare som är vana att hantera störningar i vardagen,
har ytterligare ett annorlunda år löpt på enligt plan och med goda resultat för
MittSverige Vatten & Avfall. Digitaliseringen har tagit ett stort steg framåt
under 2021, samtidigt som forskningssamarbeten skapar möjligheter att ta
ett gemensamt ansvar för framtidens livsavgörande miljömål.
Hoppet att pandemin skulle vara över 2021 var starkt även inom MittSverige
Vatten & Avfall (MSVA). I stället blev det periodvis motsatt utveckling med
Anneli Wikner, vd

skärpta restriktioner som följd. Oavsett läge, har MSVA fortsatt leverera
samhällsviktiga tjänster till medborgarna i Sundsvall, Nordanstig och Timrå.
– Trots pandemi har vi haft ett bra år både verksamhetsmässigt och
ekonomiskt där allt i stort sett gått enligt plan för både vatten och avfall,
summerar bolagets vd Anneli Wikner.

Erfarenhet och gott samarbete skapar framgång
Kunniga, engagerade och flexibla medarbetare har med gemensamma krafter
burit upp funktioner och drivit på utvecklingsprojekt.
– Våra anställda känner en stor lojalitet mot verksamheten eftersom de vet
hur viktig den är. I nästan allt vi håller på med får vi dessutom räkna med ett visst
mått av störningar, så det finns en stor vana att hantera krislägen – och att ta hjälp
av varandra. Att vi samarbetar så bra internt är en stark framgångsfaktor för oss
som dessutom gör oss snabbfotade när det gäller att lösa plötsliga problem, säger
Anneli Wikner.
Ordförande Helge Sjödin instämmer i att personalen tagit stort ansvar för
att få vardagen att rulla på genom ovanliga tider, samtidigt som det för att
klara ekonomin krävts en fortsatt ständig översyn av effektiviseringar och
prioriteringar i verksamheten från bolagets ledare.
– Det är viktigt att komma ihåg att det krävs en kompetent ledning för att
förstå åt vilket håll vi ska sträva och vilka ramar vi har att rätta oss efter – och jag
känner mig väldigt nöjd med hur det ansvaret skötts under året, säger han.

Helge Sjödin, styrelseordförande
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Tar ett grepp om helhetshälsan
Glädjande många, 95 procent, deltog i 2021 års medarbetarundersökning.
Det många uttryckt att de saknat under året är att kunna träffas och hämta
energi och inspiration från varandra och de kreativa miljöer som uppstår när
man möts fysiskt. För att fånga upp fler behov och möjligheter till bättre hälsa
under och efter arbetstid, har alla anställda under hösten erbjudits en komplett
hälsoundersökning som kombineras med ett coachande livsstilssamtal.
– Tanken är att det både ska gynna mig som individ och företaget i stort. Vi har
väldigt låga sjuktal i dag och de vill vi bibehålla. Med hälsofrämjande åtgärder i
åtanke vill vi därför analysera helhetsresultatet och fånga upp vad vi kan förändra
och förbättra, säger Anneli Wikner.

Rekordintresse för återvinning – och vatten
En tydlig trend under fjolåret, var det ökade trycket på återvinningscentralerna
(ÅVC). Många verkade passa på att rensa upp hemmavid, när resor och
evenemang ställdes in.
– Folk rensar som aldrig förr även i år och det är en rekordartad utveckling
vid våra ÅVC:er. Det kan ju finnas fler orsaker till det än pandemin, som Gretaeffekten, säger Anneli Wikner.
Greta-effekten syftar förstås på klimataktivisten Greta Thunberg som
inspirerat människor världen över till ett mer klimat- och miljövänligt beteende.
Den skulle också kunna ligga bakom minskad vattenförbrukning, en annan tydlig
trend bland MSVA:s kunder under 2021.
– Det är i grunden något positivt eftersom vi vill vara rädda om vattnet som
resurs. Men det är samtidigt en utmaning eftersom det rent praktiskt innebär
minskade intäkter för vår verksamhet. Därför måste vi hela tiden vara på tårna
och prioritera våra åtgärder så att kunderna kan få en dräglig och relevant taxa
även i fortsättningen, säger Anneli Wikner.

Ökar kunskap med nya verktyg
Mer kunskap leder uppenbarligen till förändrade beteenden, och under året har
digitala informationskanaler blivit ännu viktigare. Utbudet av filmer som informerar om MSVA:s verksamhet växer, vilket Helge Sjödin ser många fördelar med.
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– Man önskar ofta att medborgarna skulle kunna lite mer om allt som krävs för att
upprätthålla ett hållbart samhälle, säger han.
I samma ögonblick som man spolat ner något, är det oftast bortglömt. Och de
flesta tar mer eller mindre för givet att vatten, avlopp och sophämtning bara ska
fungera.
– Nu har vi fina filmer som visar vilka noggranna processer det handlar om och
möjligheten till digitala studiebesök ökar ju tillgängligheten till våra anläggningar
också. Fler kan besöka oss – även de som annars skulle ha långt att åka, säger
Helge Sjödin.

Nådde många digitalt i Njurunda-projekt
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten har gått
från planering till utförande och har varit ett av årets största projekt. Eftersom
samhällsläget gjorde fysiska dialogmöten omöjliga, höll MSVA en digital sändning
inför byggstarten där cirka 500 berörda deltog live och dubbelt så många tittade
i efterhand.
– Under hösten kunde vi även ha tre öppet hus-möten, vilket de som
efterfrågar den mänskliga kontakten fortfarande tycker är viktigt. Men med
tanke på vilken bra effekt vi fått av digitala möten, kommer vi helt säkert att
fortsätta med dem också, säger Anneli Wikner.
Digitaliseringsprojektet Ymer, där information om anläggningar ska
lagras digitalt, har också gått in i en aktiv fas. Syftet med projektet är att öka
anläggningarnas informationskvalitet för att driftens arbete ska kunna bedrivas
mer effektivt och säkert.

Forskning för framtidens skull
Flera forsknings- och utvecklingssamarbeten har fortsatt framåt. Det handlar
bland annat om ett större pilotprojekt med fjärravlästa vattenmätare,
förstudie om läkemedelsrening och ett projekt om kväverening. Kunskapen
och engagemanget inom personalstyrkan gör att MSVA är en efterfrågad
samverkanspartner i en bransch där man gärna bjuder på kunskap och inte ser
varandra som konkurrenter.

”Med tanke
på vilken bra effekt
vi fått av digitala
möten, kommer vi helt
säkert att fortsätta
med dem.”
Anneli Wikner
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– Vi är inget forskningsbolag, men det krävs att vi deltar i forskning för att lösa
de långsiktiga utmaningar som det innebär att exempelvis uppfylla FN:s globala
mål för hållbar utveckling och att ta steg mot att bli klimatneutral år 2030, säger
Anneli Wikner.
Som Helge Sjödin påpekar kan inga idéer leda till förändring om de bara ligger
på skrivbordet.
– Vi måste våga testa dem i praktiken och det gör vi i den omfattning som vi
anser att vi klarar av. Våra medarbetare är väldigt dedikerade och det är de som
håller örat mot marken för att fånga upp möjligheter där vi kan göra skillnad,
säger han.

”Vi är inget
forskningsbolag,
men det krävs att vi
deltar i forskning för
att lösa långsiktiga
utmaningar.”
Anneli Wikner

Nytt år med utmanande nyheter väntar
När blicken riktas mot 2022, dras den till det kommande resultatet av en
kundundersökning.
– Våra kunder är inte experter men det är alltid bra att ta tempen på
mottagarna av våra leveranser och få veta var de ser förbättringspotential.
Enkäten hjälper oss också att synliggöra vad vi gör, ta reda på vad kunderna
behöver veta mer om och hur de kan känna fortsatt förtroende för oss, säger
Annelie Wikner.
En ny konstruktion av avfallstaxan som ska bli tydligare för kunden kommer
också att tas fram under året för att kunna införas under 2023. Dessutom övergår
ansvaret för returpapper från producenterna till kommunen.
– Jag kan konstatera att det rent allmänt råder en turbulent tid kring
avfallshantering. Det händer mycket på kort varsel med nya direktiv från flera
håll. Det kan vara utmanande att hitta lösningar, men syftet är gott och vi
hanterar allt på bästa möjliga sätt, säger Anneli Wikner.
Mottot att det ska vara lätt att göra rätt för MSVA:s kunder kommer att
styra även nästa års insatser, samtidigt som utvecklingsprojekt med vinnande
samarbeten fortsätter.
– Vi vill göra praktik av vår vision. Vi ÄR miljöföretaget som är ledande inom
kretsloppstjänster och det är inget självändamål utan till gagn för medborgarna
och med medarbetarna i fokus, säger Anneli Wikner.
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För ett hållbart
samhälle
MittSverige Vatten & Avfall är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners
gemensamma bolag för VA-och avfallssamverkan. I våra ägarkommuner bor över
120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans
med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vattenoch avfallsfrågor. Vi ska inspirera såväl boende som yrkesverksamma i våra
kommuner att bidra till ett mer cirkulärt samhälle.
Vi arbetar aktivt för att sprida ett kretsloppstänkande där vi systematiskt kan
tillvarata restprodukter som resurs och stimulera till minskad användning av våra
gemensamma resurser.

Kommunfullmäktige
Sundsvall

Stadsbacken
Sundsvall

Kommunfullmäktige
Timrå

Kommunfullmäktige
Nordanstig

Sundsvall Vatten AB

Reko Sundsvall AB

Timrå Vatten AB

Nordanstig Vatten AB

76 %

4%

18 %

2%
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Vår mission
För ett hållbart samhälle.

Vår vision
Vi är miljöföretaget som är ledande
inom kretsloppstjänster.

Vår affärsidé
Vi ska med affärsmässig samhällsnytta i
samverkan driva och utveckla hållbara vattenoch avfallstjänster med medborgaren i fokus.
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Organisation
Vår organisation är uppdelad i fyra avdelningar
Affärsområde Vatten & Avlopp
Affärsområdet ansvarar för att invånarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs
kommuner har tillgång till rent vatten, och att älvar, sjöar och hav är skyddade
mot föroreningar. I det ingår drift och underhåll av tillhörande anläggningar
och ledningsnät, samt ansvara för utredningar, projekteringar och projekt och
företagets behov av kvalitetsuppföljning. Även karthantering, miljöfrågor samt
avloppsanalyser hanteras inom affärsområdet.

Affärsområde Avfall & Återvinning
Affärsområdets huvudansvar är att se till att utveckla och driva det kommunala
renhållningsansvaret. I det ingår att följa upp tillstånd för verksamheten och de
upphandlade tjänsterna för sophämtning, slamtömning, transport av farligt avfall
samt drift av återvinningscentraler.

Externa relationer
Avdelningen ansvarar för utveckling av interna och externa relationer, inklusive
varumärkesarbete, vilket innebär att vara ett stöd för att bolaget utvecklar och
vårdar relationer med ägarkommuner, kunder och medarbetare. Avdelningen är även
samordnande i bolagets hållbarhetsarbete och ansvarar för bolagets kundservice
och interna och externa kommunikation.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd levererar företagets behov av internt verksamhetsstöd inom
bland annat ekonomi, inköp/upphandling, HR och säkerhet. I uppdraget ingår
att för stödtjänsterna ta fram strategier, policys, riktlinjer och arbetssätt för att
långsiktigt uppnå bästa tänkbara leverans.
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Från globalt till lokalt
I verksamheten utgår vi från FN:s globala mål och deklarationen
om mänskliga rättigheter. MittSverige Vatten & Avfalls styrelse har valt
att fokusera vår rapportering på de globala mål som direkt berör våra båda
affärsområden Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning. Dessa är:

Mål 6
Rent vatten och sanitet.

Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion.

Målen i vår hållbarhetspolicy och verksamhet berör flera av FN:s övriga mål och
delmål, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling är en integrerad del av vår ägarkommun Timrås styrmodell och
Sundsvalls kommun har som övergripande mål för sitt miljöstrategiska program att vara
en klimatneutral kommunkoncern 2030.
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Ägardirektiv
›
›
›
›

Rent vatten och sanitet för alla
Satsa på leveranskvalitet och säkerhet.
Säkerställa en långsiktigt hållbar lösning för kommunens vatten och avlopp.
Bidra till att öka medvetenheten hos medborgarna om vattnets värde och att
vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden.
Bolaget ska ha konkurrenskraftiga prisnivåer i jämförelse med andra VA-bolag.

Hållbar konsumtion och produktion

›

Arbeta för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte

›

Arbeta för att andelen insamlat matavfall ökar – öka andelen kunder som

›
›
›
›

att minska avfallsmängderna.

väljer bruna tunnan.
Öka hushållens inlämning av farligt avfall – minska andelen i den gröna tunnan.
Aktivt medverka till att nå målen enligt kommunens avfallsplan och vid behov
tillhandahålla service som möjliggör detta.
Arbeta för en väl fungerande avfallshantering med hög servicegrad.
Utveckla en långsiktigt hållbar hantering av hushållsavfallet.
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Våra strategiska mål
1

Nöjda kunder

2

Hållbar samhällsutveckling

3

Effektivt arbetssätt

4

Framgångsrika medarbetare
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Strategiskt mål 1

Nöjda kunder
Rätt leverans

1

Våra kunder är nöjda med våra tjänster.

2

Våra kunder är nöjda med bemötande från och tillgänglighet
till vår personal.
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Nöjda kunder
Kampanj för sms vid driftstörning
Under sommaren genomförde vi en aktivitet för att nå ut till fler vid driftstörningar.
Vid till exempel vattenläckor använder vi oss av sms för att skicka information till
våra kunder. Meddelanden skickas ut dagtid under vardagar.
Under juli och augusti annonserade vi på Facebook och vår webbplats för att
får fler att registrera sina telefonnummer hos oss. Kundservice jobbade även
parallellt för fler registrerade telefonnummer i sina kundkontakter.
Aktiviteten var väldigt lyckad och när kampanjen var slut hade vi 777 fler
telefonnummer att nå ut till vid driftstörning, vilket är en ökning med 50 procent.
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Nöjda kunder

Kundenkät 2021
”Tänk på all erfarenhet du har av
MittSverige Vatten & Avfall som leverantör,
hur nöjd är du då?”

Nu har våra kunder sagt sitt i enkäterna för 2021! Vi håller oss runt 90-strecket
för nöjd kund-index i Timrå och Sundsvall, och vill utveckla vår tjänst ytterligare
i Nordanstig. 2019 års resultat överträffade alla förväntningar och en nedgång
var därför väntad detta år. Ingen av förändringarna är dock tillräckligt stor
för att vara statistiskt säkerställd.
NKI (Nöjd kund-index) är vårt mått för att följa upp vårt strategiska mål Nöjda
kunder – rätt leverans. Målsättningen är att nå 90 procent inom samtliga
områden. Detta år når vi målet för VA i Sundsvall (90) och Timrå (93) medan vi har
en bit kvar för avfall (88) och ännu en liten bit för Nordanstig (80).
Även om positiv andel går ner något, så har antalet missnöjda inte ökat,
däremot är det fler som är osäkra eller inte tar ställning.
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Nöjda kunder

Kunder 2021
SUNDSVALL VATTEN

21 050
TIMRÅ VATTEN

4 250
NORDANSTIG VATTEN

2 430
REKO

26 900

Nöjda kunder
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Nöjda kunder

Pepp och påminnelser
fria från pekpinnar
Håll tunnan i toppskick och töm poolen på rätt sätt.
Genom att synas i sociala medier sprider MittSverige Vatten & Avfall information
och inspiration där kunderna är varje dag. Tips som underlättar vardagsrutinerna och
kunskap som ökar förståelsen når ut till allt fler via digitala kanaler.
– Vi går framåt sakta men säkert med målet att det ska vara lätt för kunderna
att göra rätt, berättar kommunikatör Ulrika Lagergren.
Traditionella trycksaker har länge varit en naturlig del i mixen av kommunikations
material hos MittSverige Vatten & Avfall (MSVA). Nu är livsmiljöalmanackan, med
viktig information om vatten- och avloppstjänster, en av få tryckta produkter som
finns kvar. Den är fortfarande en viktig kunskapskälla för dem som föredrar att
läsa information i pappersformat. Men för de flesta är det numera en självklarhet
att söka sig till webbplatsen för att få svar på frågor. Och eftersom MSVA vill vara
där kunderna är, används även Facebook, Youtube och Linkedin för att aktivt nå
ut med aktuella budskap.
– Vår målgrupp är ju väldigt bred och vi har ett informationsansvar gentemot
alla. Just nu befinner vi oss i en övergångstid där allt mer går mot det digitala,
samtidigt som vi även behöver behålla det traditionella i viss mån, säger
kommunikationschef Magnus Wiklund.
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Trevlig ton som öppnar dialog
En stor fördel med sociala medier är att de öppnar för dialog med kunderna.
Tanken med de inlägg MSVA gör på Facebook är att de ska synliggöra arbetet
bakom de vatten-, avlopps- och avfallstjänster som de flesta tar för givna.
– Vi vill med en trevlig och lättsam ton hjälpa våra kunder, utan att komma med
pekpinnar. Innehållet i inläggen ska vara relevant för många och vi får både positiv
feedback och synpunkter på dem. Sammantaget har vi en bra dialog med dem
som följer oss, säger kommunikatör Ulrika Lagergren. Information om e-tjänster
som underlättar för kunderna förmedlas också via Facebook.

”Vi insåg att vi med
ganska små medel kan
få en stor effekt när vi
använder våra digitala
kanaler på rätt sätt.”
Ulrika Lagergren

Stor effekt med små medel
På Linkedin är MSVA:s syfte främst för att vara synlig som arbetsgivare för
Magnus Wiklund,
kommunikationschef

framtida medarbetare och för studenter. Inläggen kan förmedla rekryteringsannonser, eller ha annat innehåll som stärker varumärket.
På Youtube ligger MSVA:s informativa filmer samlade, ett upplägg som gör att
man ofta fortsätter titta på fler filmer när man sett en eftersom nästa spelas upp
automatiskt när den föregående nått sitt slut. Här finns bland annat ett klipp som
förklarar varför man inte ska spola ner våtservetter i toaletten.
– Det blev en riktig ögonöppnare för många när vi spred det i sociala medier.
Då insåg vi också att vi med ganska små medel kan få en stor effekt när vi
använder våra digitala kanaler på rätt sätt, säger Ulrika Lagergren.
På Youtube-kanalen finns också alla filmer som hör till webbplatsen larmig.
msva.se som riktar sig till skolelever.
– Tanken med den sidan och filmerna är att de ska motsvara ett fullgott
studiebesök i våra anläggningar. Vi har inte möjlighet att ta emot besök i den
utsträckning vi kunde tidigare och den här lösningen ger ju alla skolor chansen att
lära sig om vår verksamhet, även de som inte skulle ha besökt oss annars, säger
Magnus Wiklund.

Delar glädje och kunskap
Ett av Youtube-klippen skiljer sig lite från de övriga och blev en riktig glädjespridare under 2021. Den digitala dansutmaningen Jerusalema challenge som

Ulrika Lagergren,
kommunikatör
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satte fart på arbetsplatser runt om i världen nådde nämligen även personal från
olika grenar inom MSVA.
– Videon blev en lite annorlunda företagspresentation som många
uppskattade att se. Vi är ju en del av människors vardag varje dag, året om, men
det är inte så många som tänker på personerna bakom funktionerna. Därför var
det extra roligt att få visa upp verksamheten och att det krävs så många för att få
allt att fungera, säger Magnus Wiklund.
Arbetet med att sprida kunskap i sociala medier har egentligen bara börjat,
och kommer att fortsätta växa i kontrollerad takt.
– Vi utökar successivt, och förutom att vi vill engagera våra följare är målet
också att berätta om vad vi gör så att kunderna förstår att vi är en viktig
samhällsfunktion, säger Ulrika Lagergren.

Följ oss i
sociala medier:
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Personalstyrkan lyfter
servicen på Johannedals ÅVC
Medborgarna rensar och renoverar som aldrig förr under
pandemin, vilket gör att trycket på återvinningscentralerna (ÅVC)
är högre än någonsin. Hos Johannedals ÅVC har servicen och flödet lyfts
många nivåer sedan MittSverige Vatten & Avfall tog över ansvaret.
– Det är personalens viktiga jobb som gör den största skillnaden,
säger enhetschef Daniel Andersson.
Fler medarbetare, förbättrad struktur, utökade öppettider och en effektivare
hantering av återbruk, återvinning och avfall har rustat Johannedals ÅVC
i Sundsvall för de behov besökarna har. Anläggningen som var dimensionerad
för cirka 11 000 återvinnare per år, kunde gästas av upp till 45 000 redan innan
den stora rensningsiver som vaknat under pandemin.
Under 2021 har Johannedals ÅVC haft närmare 100 000 besökare, lika många
som normala år besöker den betydligt större Kretsloppsparken. Men tack vare
den breda uppsättningen insatser, har de tidigare stundtals långa köerna förbytts
till ett betydligt smidigare flöde.

Rätt person på rätt plats
Enhetschef Daniel Andersson konstaterar att av alla insatser, är ändå rätt
personer på rätt plats det viktigaste för verksamheten.
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– Personalstyrkan har ett serviceyrke och är på plats för att ta emot kunderna
och lösa de dilemman som de kommer med. Det är inte alltid lätt att vägleda
kunden och kommunicera på ett rätt och smidigt sätt som når fram, men de gör
ett jättebra jobb, säger han.
Wiktor Hurtig är en av återvinningsexperterna i laget och han är inne på sitt
tredje år på anläggningen. Redan när han började var förbättringsarbetet i full
gång och de senaste sex månaderna upplever han att viktiga pusselbitar har fallit
på plats.
– Vi har lyckats bra med att använda de begränsade utrymmen som vi har
här, tycker jag. Eftersom många slängde förpackningar i brännbart insåg vi att vi
behövde ha en återvinningsstation också. Vi tyckte inte att vi hade plats för det,
men nu har vi haft den i ett halvår och det går väldigt bra, säger han.
Daniel Andersson, enhetschef
Johannedals ÅVC

Generösa öppettider ser han också som anläggningens styrka. Besökare är
välkomna sex dagar i veckan och på vardagar är portarna öppna elva timmar per
dag. Fler och fler upptäcker möjligheterna att även lämna in artiklar till återbruk,
bland annat i en rymlig container som Erikshjälpen ansvarar för.

Tydliga kunskapslyft
Många vill dock klara av sitt besök så snabbt som möjligt och gärna lämna det
mesta till ”brännbart”, även om det finns mer passande slutmål för materialet.
– Där ser jag ändå en tydlig förbättring hos många som återkommer. Vi försöker utbilda och visa vad som är rätt och vissa kan säkert tycka att vi är petiga
eller uppleva att det är jobbigt att bli tillsagd. Men när vi får tillfälle att förklara
varför man sorterar på ett visst sätt, är de allra flesta väldigt förstående, säger
Wiktor Hurtig.
Gemenskapen mellan kollegorna gör arbetet roligt och ofta kommer även
uppskattning från kunderna. Några lämnar lite extra positiva avtryck efter sig,
till exempel mannen som råkat ut för ett benbrott men ändå fullföljde sin
renovering med avfallshantering som följd.
– Det var lugnt när han kom så jag hade möjlighet att hjälpa honom med
sorteringen och då mailade han visst chefen och tackade för servicen, minns
Wiktor med ett leende.

Wiktor Hurtig, återvinningsexpert
Johannedals ÅVC
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Kundnöjdheten ökar
Johannedals ÅVC fortsätter jakten på förbättringar som gynnar besökarna, flödet
och i slutänden resurshanteringen i samhället. Och den senaste undersökningen
tyder på att åtgärderna ger resultat i form av nöjdare kunder när det gäller allt
från öppettider till framkomlighet och service. År 2017 uppgav 71,2 procent
att de var nöjda med helhetsupplevelsen av besöket och år 2021 hade andelen
positiva ökat till 95,7 procent.
Även medvetenheten om att målinriktad återvinning är ett viktigt miljöarbete
växer bland besökarna, upplever Wiktor Hurtig som har två enkla tips till
kommande kunder.
– Kom och fråga! Det tycker vi om, säger han.
– Och besök oss gärna på vardagar. Då blir det ett bättre flyt för alla.

”När vi får tillfälle att
förklara varför man
sorterar på ett visst
sätt, är de allra flesta
väldigt förstående.”
Wictor Hurtig, återvinningsexpert
på Johannedals ÅVC.
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Strategiskt mål 2

Hållbar samhällsutveckling
Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är förutsättningar
för vår verksamhet.
1

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i allt vi
gör och är drivkraften i det cirkulära samhället.

5

Vi respekterar, beaktar och bemöter våra
intressenters intressen.

2

Vi ger förutsättningar för boende och yrkesverksamma i våra kommuner att förändra sin
miljöpåverkan.

6

God ekonomisk hushållning och en systematisk
ekonomistyrning.

7

Genom affärsmässig samhällsnytta skapar vi
förutsättningar för att driva och utveckla
verksamheten.

3

Vi arbetar förebyggande med antikorruption.

4

Vi har ett välkomnande klimat där var och en
ska känna sig inkluderad och respekterad.
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Hållbar samhällsutveckling
Vi bygger kommunalt vatten och avlopp
längs Njurundakusten
I februari tog kommunfullmäktige ett beslut om utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp längs Njurundakusten. Beslutet innebär att cirka 1 000
fastigheter under åren 2022–2026 kommer att anslutas till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet.
Under hösten 2021 börjar utbyggnaden med att koppla ihop avloppsreningsverket i Essvik med kustområdena. Det handlar om en 7,5 kilometer lång överföringsledning som byggs för att transportera avloppsvattnet från Bergafjärden
via Skottsundsvägen till avloppsreningsverket i Skottsund.
Hösten 2022 börjar utbyggnaden i områdena. Först på tur står Bergafjärden,
Marna, Killingskär, Ållerviken och Bodviken.
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Översyn av ABVA – Allmänna bestämmelser
om vatten och avlopp
Vi genomför en översyn av ABVA för Sundsvall. ABVA är de allmänna
bestämmelserna för vatten och avlopp. De reglerar vem som ansvarar för vad
och tydliggör förväntningar mellan fastighetsägare och oss som VA-huvudman.
Vårt avtal med kunden kan man säga.
Arbetsgruppen består av representanter från Affärsområde VA och Externa
relationer och syftet med översynen är att anpassa Sundsvalls kommuns ABVA
utifrån vår nya VA-taxa som började gälla den 1 april 2020. Vi vill också säkerställa
att ABVA följer branschens praxis och att den på ett tydligt sätt kan användas i
syfte att styra vår egen verksamhet och andras sätt att använda våra tjänster.
Arbetet har skett i mindre grupper utifrån olika kompetensområden och
sedan har vi enats om texterna i stor grupp. Parallellt säkerställer vi det juridiska
genom externt stöd och med hjälp av omvärldsbevakning. För att försöka göra
dokumentet lättbegripligt har vi genomgående ställt oss frågorna: Vad menar vi?
Förstår kunden?
ABVA:n kommer också att delas upp i en föreskriftsdel och en informationsdel
för att stärka upp föreskrifterna. I dagsläget har vi båda delar i samma dokument.
– Jag tycker att det har varit ett otroligt stort engagemang och jag känner mig
stolt över att ha kollegor som brinner för sina frågor. Det har varit både mycket
lärorikt och roligt, säger Martin Luthman, enhetschef Kundservice.
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Nyckeltal

Målet för 2022 är att
minska mängden avfall,
både restavfallet och
matavfallet, jämfört
med 2021.

200

190 kg

180 kg

181 kg

2020

2021

150

100

50

0

2019

Mat- och restavfall
Under 2021 ökade mat- och restavfallet med 1 kg per person.
Från 180 kg (2020) till 181 kg per person (2021).

Andel farligt avfall i soptunnan
2019

2020

2021

0,08 %

0,18 %

0,10 %
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UNDER 2021 SAMLADES TOTALT 10 691 TON RENSAT MATERIAL FRÅN
VÅRA RENINGSVERK IN.

Sundsvall

7 130 ton

Timrå

2 261 ton

Nordanstig

1 300 ton

Totalt

10 691 ton

Dricksvattenförbrukning per person och dygn 2021
SUNDSVALL VATTEN

200 l
TIMRÅ VATTEN

195 l
NORDANSTIG VATTEN

237 l
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Hållbar samhällsutveckling

Filterforskning med
miljömål i sikte
Naturgrus är en värdefull resurs som finns i begränsad mängd. Därför undersöker MittSverige
Vatten & Avfall om markbäddar med bergkross har lika bra egenskaper för rening av
avloppsvatten. Projektet ligger i linje med Sveriges miljömål att helt sluta med uttag
av naturgrus och har väckt intresse runt om i landet.
Naturgrusåsar är en livsviktig förutsättning för vattenförsörjningen. Traditionellt
används gruset också i markbäddar som är en teknik för rening av avloppsvatten
vid enskilda och kommunala reningsverk.
Men eftersom naturgrus är en begränsad resurs som det finns miljömål
att bevara, önskade Norrhälsinge miljökontor, vid Nordanstigs kommun, att
MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) skulle undersöka möjligheten att välja andra
filtermaterial. En unik chans att jämföra naturgrusets egenskaper med bergkross
uppstod när MSVA byggde Sörfjärdens nya avloppsreningsverk med två nya
markbäddar för biologisk rening. Vattnet renas även från fosfor, men det sker i
ett traditionellt kemverk innan det når markbäddarna.
– Det är det inte så vanligt att man anlägger nya markbäddar över huvudtaget,
och om man gör det handlar det ofta om en bädd. Men här fick vi chansen att välja
olika filtermaterial och jämföra dem under samma förhållanden, berättar Malin
Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig Avlopp.
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Forskning med miljönytta
Den ena bädden försågs med naturgrus och den andra med bergkross i en
blandning som testats ut tidigare. Forskningsprojektet utfördes i samarbete med
RISE, Sveriges forskningsinstitut, som tidigare även genomfört bergkrosstester
i labbmiljö och varit involverad i det förberedande arbetet inför testet i full skala.
Branschorganisationen Svenskt Vatten beviljade bidrag.
– Vi planerade undersökningen tillsammans med projektledare Elin Ulinder
på RISE och kom fram till att vi främst skulle undersöka reningen av organiskt
material och smittämnen, alltså bakterier. Syftet med projektet var både att bidra
med mer kunskap inom området och att se under vilka förutsättningar det är
möjligt att bergkross kan ersätta naturgrus, berättar Malin Tuvesson.
Projektet pågick från december 2016 till april 2020, en tid som behövdes
för att både upptäcka tendenser och hinna utvärdera dem. I semesterparadiset
Sörfjärden är belastningen hög under sommarhalvåret och låg under vintern,
vilket gjorde det ännu viktigare att ha en tillräckligt lång mätperiod för att fånga
upp perioderna med högst tryck.
– Vi kom fram till att naturgrus och bergkross har likvärdiga egenskaper.
Smittämnen renades generellt något bättre med naturgrus och därför vill vi
fortsätta undersöka det området, säger Malin Tuvesson.

”I miljöarbete gäller
det att ta sitt ansvar i
det lilla. Om alla gör
det bästa valet i varje
detalj blir det till slut
en stor skillnad.”

MSVA medverkar därför i ytterligare en studie av markbäddarna i Sörfjärden.

Malin Tuvesson

aspekter av markbäddsrening som kan vara både en lågteknologisk och billig

– Nu tittar vi på läkemedelsreduktion och fortsätter följa reningen av
smittämnen, eftersom vi inte kunde dra några tydliga slutsatser om den tidigare.
Om den här studien ger bra resultat, tror jag att intresset för markbäddar med
bergkross kommer att öka ännu mer, säger Malin Tuvesson.

Stort intresse för studien
Undersökningarna har också lett till att fler projekt startat för att utforska andra
reningsteknik för framtiden när och om man kommer fram till en optimal lösning
med bergkross.
– I framtiden kommer vi troligen att behöva bygga ut Sörfjärden med
ytterligare en markbädd och då ser vi ut att ha möjlighet att anlägga den med

Malin Tuvesson, process- och
utvecklingsansvarig Avlopp
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bergkross. Men även om vi inte fått användningen för resultaten internt än, så är
intresset för studien stort i branschen, säger Malin Tuvesson, som fått berätta om
projektet vid seminarier och konferenser.
Att många bäckar små gör en stor å är ett passande uttryck i sammanhanget
när kunskaperna från en liten avloppsanläggning väcker intresse på många håll
och i förlängningen kan bidra till naturgrusets bevarande.
– Det är ofta så med miljöarbete att det gäller att ta sitt ansvar i det lilla.
Om alla gör det bästa valet i varje detalj blir det till slut en stor skillnad. Det här
försöket bidrar dessutom med kunskap till hela VA-Sverige. Det är ju därför vi fått
bidrag för att genomföra det, säger Malin Tuvesson.
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Strategiskt mål 3

Effektivt arbetssätt
Ett säkert och resurseffektivt utförande

1

Vi lever upp till våra servicemål.

2

Vi förvaltar och digitaliserar våra processer, till exempel för arbetsordrar, dokumenthantering och anläggningsinformation.
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Effektivt arbetssätt
Kundlöften och servicemål
Vi arbetar med 16 servicemål för de olika kundflöden som MittSverige Vatten
& Avfall hanterar för vattenförsörjning och avfallshantering. Servicemålen är
nära kopplade till våra sex kundlöften. Vår målsättning är vi ska leverera enligt
våra servicemål i 80 procent av alla ärenden.

Dricksvatten
Vi ska leverera dricksvatten som uppfyller de krav som Livsmedelsverket
ställer. Varje år tar vi fler än 1 000 vattenprover för att kunna vara säkra på
att vårt vatten håller en hög kvalitet. Skulle inte vattenleveransen motsvara
förväntningarna, om vattnet till exempel luktar eller är missfärgat, så lovar vi att
påbörja arbetet inom tre arbetsdagar efter att kunden kontaktat oss.

Akut vattenläcka
Vid en akut vattenläcka på ledningsnätet lovar vi att påbörja felsökningen
inom två timmar.

Risk för olycka
Vid risk för olycka, till exempel om det saknas ett brunnslock, om
avspärrningar vid grävarbete saknas eller liknande, lovar vi att åtgärda
problemet inom två timmar.
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Avfallstjänster
Vi ska hämta restavfall och matavfall den dag vi meddelat. Om vi inte hämtar
sopor på utlovad dag på grund av ett misstag från vår sida, ska de hämtas inom
36 timmar. Vi ska också hålla våra återvinningscentraler öppna de tider som står
på msva.se och i miljöalmanackan.

Stopp i avloppet
Vid stopp i det kommunala avloppsledningsnätet påbörjar vi felsökningen
inom åtta timmar.

Övrig drift
Om en kund behöver hjälp med att sätta på eller stänga av vatten utanför sin
fastighet, eller markera ut en ledning, lovar vi att det som mest ska dröja fem
arbetsdagar innan det är utfört.

Måluppfyllelse
MÅLUPPFYLLELSE VA-TJÄNSTEN SOM HELHET
(MEDELVÄRDE ALLA INGÅENDE TIO SERVICEMÅL).

2020

79 %

6/10 uppfyllda

2021

83 %

7/10 uppfyllda

MÅLUPPFYLLELSE AVFALLSTJÄNSTEN SOM HELHET
(MEDELVÄRDE ALLA FYRA INGÅENDE SERVICEMÅL).

2020

99 %

4/4 uppfyllda

2021

75 %

3/4 uppfyllda
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Effektivt arbetssätt

Exakta fakturor med
fjärravlästa vattenmätare
Fjärravläsning är framtiden! Det visar både utvecklingen i branschen och ett lyckat
pilotprojekt med fjärravlästa vattenmätare inom MittSverige Vatten & Avfall.
Utrustningen och metoden ger exakta fakturor och slår dessutom larm om problem
riskerar att uppstå. Med tiden kan systemet även öka kundernas medvetenhet om sina
vattenvanor – vilket kommer att skona både miljön och hushållets plånbok.
I år efter år ända sedan 1800-talets andra hälft har analoga räkneverk snurrat
på i vattenmätare ute i svenska fastigheter. Utrustningen utvecklades samtidigt
som de första vattenverken startade och även om mycket hänt sedan de första
mätarna som vägde kring 170 kilo monterades, har tekniken fortsatt vara
beroende av ett par mänskliga ögon som läser av siffrorna på plats och ser till att
ställningen rapporteras in.
Fram till nu. Digitala mätare som möjliggör fjärravläsning har uppnått så hög
kvalitet att hela branschen intresserar sig för dem. För MittSverige Vatten &
Avfall (MSVA) visade ett mindre innovationsprojekt år 2020 att tiden var mogen
för att testa tekniken i större skala. Vid det första testet monterades totalt sju
fjärravlästa vattenmätare i samarbete med det kommunala bostadsbolaget
Mitthem och fibernätsägaren Servanet.
– Vi fick så pass positiva erfarenheter av det första försöket att vi beslutade
oss för att gå vidare. Målet var att placera ut 100 mätare i villor som låg en
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bit utanför centrala Sundsvall för att se om täckningen för fjärravläsningen
fungerade lika bra där, säger Erik Norin, VA-strateg.

Ökad kontroll och kunskap
Den normala utbytestakten av mätare styrde urvalet och av de 100 tillfrågade
fastighetsägarna i områdena Bergsåker i Sundsvalls kommun och Söråker i Timrå
kommun sa 82 ja till att testa den nya tekniken. Testperioden startade i november
2020 och pågick i sex månader. Nätverket som används för fjärravläsningen
baseras på en teknik som kallas LoRaWAN och erbjuder trygg överföring av data
över långa sträckor.
Erik Norin, VA-strateg

– Resultatet visar en nära 100-procentig kommunikation med och leverans
av data från mätarna till vårt debiteringssystem. Samarbetet med nätägaren
Servanet har dessutom fungerat väldigt bra, säger Erik Norin.

Skapar vattenkunniga kunder
Fördelarna med de nya mätarna är många, berättar utredningstekniker Peter
Engblom som också är engagerad i projektet.
– Nu får vi en månadsvis avläsning från kunderna med digitala mätare, vilket vi
aldrig fått tidigare. Ibland kan det gå år utan att mätare blir avlästa, men med den
här tekniken betalar kunden exakt för det den gör av med.
Med tiden kommer kunderna att kunna följa sin vattenanvändning via webben
och se svart på vitt hur mycket vatten som går åt till varje aktivitet och kostnaden
för det.
Peter Engblom,
utredningstekniker

– När man får mer kunskap om sitt användningsmönster brukar det leda till
att man tänker till och hittar områden där man kan tänka sig att spara på vattnet,
säger Erik Norin.
Dessutom kan de nya mätarna ge indikationer på läckage och slå larm när det blir
för kallt.
– Temperaturlarm kan till exempel vara en stor fördel i ett fritidshus om
strömmen går när ingen är på plats. Sjunker temperaturen så lågt som till fem
grader, får vi larm om att vattnet riskerar att frysa, säger Peter Engblom.

”Mer kunskap om
användningsmönster
brukar leda till att man
tänker till och hittar
områden där man kan
tänka sig att spara på
vattnet.”
Erik Norin
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Resan mot framtiden har startat
I fall där villaägare som ingått i pilotprojektet har tyckt till om tekniken, har
gensvaret varit positivt.
– Jag hade kontakt med en kund som var jättepositiv till att vi satsar på ny
teknik och dessutom var han väldigt nöjd med att han nu automatiskt fick en
faktura på exakt det vatten hushållet förbrukat, säger Peter Engblom.
Allt pekar nu på att fjärravlästa vattenmätare kommer att bli standard
i framtiden.
– Inga beslut är fattade ännu och det är många parametrar att ta hänsyn till,
men vi ser redan nu att det här är den väg vi kommer att gå. Nu sammanfattar vi
pilotförsöket och har börjat lägga upp en plan för att införa fjärravlästa mätare för
alla kunder, säger Erik Norin.
Möjligheterna med fjärravläsning är många, inte minst för vattenmätare vid
MSVA:s egna anläggningar på reningsverk, pumpstationer och vattenverk.
– Det finns en jättepotential att öka kontrollen på driften och utveckla
anläggningarna när data kan gå direkt till våra ingenjörer och ligga till grund för
åtgärder, planering av underhåll och förnyelse, säger Erik Norin.
En annan fördel med att på sikt förse alla hushåll med nya vattenmätare är
att MSVA kommer att få ett mycket bättre underlag för att bedöma läckage på
dricksvattennätet.
– Det här är en del av den digitaliseringsresa som hela samhället genomgår –
och det blir en spännande resa, helt klart, säger Peter Engblom.
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Strategiskt mål 4

Framgångsrika medarbetare
Vara ett attraktivt företag

1

Vårt medarbetarengagemang är hållbart och präglas av
ansvarstagande, samarbete och fokus på lösningar.

2

Våra medarbetare är goda ambassadörer och har kunskaper om
vår värdegrund och verksamhet, samt mål och styrande dokument.
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MittSverige
Vatten & Avfall
genomför en medarbetarenkät vartannat år. 2023
är det dags igen, här
presenteras siffrorna
från 2021.

Framgångsrika medarbetare

86%

Nyckeltal

Män 73%

av respondenterna i 2021 års
medarbetarenkät svarade att
de trivs mycket bra.

Kvinnor 27%

Frisknärvaro 93%

Könsfördelning

Frisknärvaron

Av våra 179 medarbetare 2021 är

Under 2020 var frisknärvaron

27% kvinnor och 73 % män.

hos våra medarbetare 93 %.

Resultat medarbetarenkät
2019

2021

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

76

79

Förutsättningar för arbete (FGA)

75

77

86%

var svarsfrekvensen på 2021
års medarbetarenkät.
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Framgångsrika medarbetare

Våga, vinn och väx
Medarbetare som vågar växa, är en vinst för individen, företaget och samhället.
Genom att uppmuntra interna karriärsteg och samarbeta med utbildning för kommande
kollegor strävar MittSverige Vatten & Avfall efter att vara en arbetsplats där anställda
trivs, kan använda hela sitt kunnande och ser en ljus framtid.
Projektledare Christer Persson arbetade länge som rörläggare och trivdes med
uppdragen som innebar frihet under ansvar och en inblick i många olika områden.
Men när ryggen började krångla, insåg han att det inte skulle fungera för honom
att fortsätta inom yrket. Åtminstone inte med den kraft han ville ha och ge,
berättar han.
– Jag hade även börjat känna en vilja till någon form av personlig utveckling,
kanske genom att få en bredare syn på vad vi gör inom MittSverige Vatten &
Avfall (MSVA). Men att jag slutligen tog steget till projektledare berodde framför
allt på att jag fick chansen!

Utvecklande karriärsteg som inspirerar
Sedan två år har Christer den tjänst han blev tipsad om och uppmuntrad att söka.
Han använder sitt kunnande från rörläggaråren och har byggt på med kunskap
som stärkt två viktiga förmågor: att kunna skapa struktur och vara flexibel.
– Det gäller att kunna skapa ett flöde där allt blir gjort i rätt tid och inget blir
bortglömt, samtidigt som det nästan alltid inträffar oplanerade saker – som ibland
är akuta. Men vi tar hjälp av varandras expertis för att tillsammans komma fram
till bra lösningar.
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Under 2021 har Christer varit biträdande projektledare för utbyggnaden av
kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten. Att kunna ta sin samlade
erfarenhet och göra något nytt av den, känns betydelsefullt.
– Dels gav det mig ju den här chansen att vara kvar hos samma arbetsgivare
och det vinner ju både företaget och jag som individ på. Dels hoppas jag att
jag kan inspirera andra att se att det finns möjligheter att utvecklas här, säger
Christer.

Från frisör till drifttekniker
Drifttekniker Kristina Krånglin valde också att byta bana i yrkeslivet. Efter 22
Christer Persson, projektledare

år som frisör, övergav hon kemikalier som gjort henne allergisk för att ägna sig
åt rent dricksvatten i stället. Utan att veta exakt vad hon gav sig in på, började
Kristina en tvåårig utbildning till vatten- och miljötekniker på yrkeshögskolan SKY
som MSVA har ett tätt samarbete med.
– Jag trodde ju att frisör var det jag skulle bli och förbli när jag blev stor, så det
var inte lätt att komma på något helt nytt som 40-åring. Jag valde yrkeshögskola
för att jag ville komma direkt till jobb och att arbeta med vattenfrågor kändes rätt
för framtiden. Och ju mer jag fick grotta ner mig i ämnet, desto intressantare blev
det, säger hon.
Delar av utbildningen genomför studenterna på arbetsplatser och Kristina
fick plats hos MSVA där hon ville vara för att få en både grundlig och bred insikt
i branschen.
– Det kändes även naturligt att välja MSVA eftersom de ligger i framkant med
digitalisering och annan utveckling. Det var spännande att direkt få följa med ut
och lära sig i verkligheten. Jag blev väldigt väl omhändertagen och fick svar på alla
mina frågor, säger hon.

Lyckat samarbete ledde till arbete
Praktikperioden ledde till sommarjobb, som ledde till deltidsarbete hos MSVA
under andra studieåret. Tack vare samarbetet mellan utbildningen och MSVA
fick Kristina möjlighet att validera sin andra praktikperiod, alltså fortsätta arbeta
och stämma av kunskaperna mot läroplanen för att visa att hon uppfyllt kraven

Kristina Krånglin,
nyutbildad drifttekniker
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och lärt sig lika mycket som hon skulle ha gjort under en praktik (som kallas LIA,
lärande i arbete).
– Det var fantastiskt bra för mig! Och jag fick höra att jag till och med lärde mig
mer än vad som förväntades för att bli godkänd. Det märks verkligen att MSVA
har varit med från starten av utbildningen och att samarbetet fungerar otroligt
bra, säger Kristina.
När hon blev erbjuden att fortsätta som drifttekniker, fanns ingen tvekan.
Nu kombinerar Kristina tillsynsrundor vid vattenverken med administration på
kontoret.
– Tänk att jag förut stod inomhus hela dagarna och kämpade mot klockan. Nu
är mitt arbete väldigt fritt. Tre år har gått lika fort som ett knäpp med fingrarna!
Ingen dag är den andra lik och jag trivs jättebra i vår arbetsgrupp. Här finns en
otrolig kompetens och mitt intresse fortsätter att fördjupas varje dag, säger hon.

”Det kändes naturligt
att välja MSVA
eftersom de ligger
i framkant med
digitalisering och
annan utveckling.”
Kristina Krånglin
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Förväntad framtida
utveckling
På kort och lång sikt
Nya lagkrav, myndighetskrav och klimatanpassning utmanar hela Sveriges
VA-verksamhet, så även den inom MittSverige Vatten & Avfall. De investeringar
som krävs kommer att påverka taxorna, samtidigt som klimatförändringarnas följder
ställer ökade krav på oss att exempelvis säkra den viktiga dricksvattentillgången.
Regelverk för återvinning och avfallshantering är också under förändring med
ökat ansvar på kommunal verksamhet som en effekt. Här följer en analys
över den förväntade framtida utvecklingen och vad vi behöver göra för
att trygga vår service till medborgarna.
Vatten och avlopp
I Sverige har reinvesteringen i och utvecklingen av VA-anläggningarna varit
begränsad efter den utbyggnad av vatten- och avloppssystem som med hjälp
av statliga bidrag skedde under 1960- och 70-talen. Det har inneburit en lägre
kostnad för VA-verksamheterna än den verkliga, och det har avspeglat sig i en
lägre taxa för VA-kunderna.
Framåt behöver återinvesteringstakten i VA-anläggningarna öka, särskilt
i ledningsnäten, men denna gång förväntas det genomföras utan statligt bidrag.
Även anpassningen till nya krav och en långsiktigt hållbar verksamhet kräver
investeringar. I en övergripande analys som Svenskt Vatten genomfört beräknas
dagens VA-taxor inte kunna bära dessa investeringsbehov, utan VA-Sverige
behöver minst fördubbla taxorna de närmsta 10–15 åren.
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Utmaningar som kommer att påverka kostnaderna för VA-verksamheterna
är till exempel:

›
›
›
›
›
›
›

Ökade krav genom ny lagstiftning och från myndigheter
Ökat behov av klimatanpassning
Ökat behov av säkerhetsarbete
Kostnadsökningar på VA-material och VA-entreprenadtjänster
Behov av förändrad slamhantering
Våra egna ambitioner vad gäller hållbarhetsarbete
Digitalisering, vilket bland annat innebär ny teknik och nya arbetssätt

Våra VA-bolag i MSVA-gruppen har samma utmaningar som övriga VA-Sverige
med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning
långsiktigt. Den pågående klimatförändringen kan innebära både fler och
kraftigare skyfall, men också längre perioder av torka. Det innebär dels att
samhällets infrastruktur måste vara robust mot översvämningar, dels att
tillgången på dricksvatten måste säkras över tid. Rent vatten är en resurs som det
kommer att bli alltmer fokus på de kommande åren. Även ökade säkerhetskrav,
bland annat NIS- direktiv och informationssäkerhet, påverkar oss framöver och

”Rent vatten
är en resurs som
det kommer att bli
alltmer fokus på de
kommande åren.”

organisationen anpassas efter de nya kraven. Ovanstående är att betrakta som
nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.
Inom ramarna för en långsiktig tryggad vattenförsörjning ingår även:

›
›
›
›

se över säkerheten vid våra anläggningar kopplat till intrång och leverans
identifiera viktiga vattenresurser och skydda dessa för framtiden
planera för en säker reservkraftförsörjning
uppföljning av råvattenkvalitet samt andra klimatrelaterade effekter
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För att minska andelen akuta insatser behöver vi få bättre kännedom om
ledningsnätets status. Vi arbetar sedan en tid för att få ett helhetsgrepp om

”Digitaliseringen ska
på sikt effektivisera
vår verksamhet och
höja kvaliteten
på data.”

ledningsnätet, vilket har delats upp i tre delar, förnyelseplanering ledningsnät,
kvalitetssäkring av karta och databas samt underhåll. I arbetet ingår även att få
kunskap om avloppsledningarnas påverkan av tillskottsvatten och dagvatten,
samt en översyn av våra verksamhetsområden. Arbetet är nödvändigt, men både
tids- och resurskrävande.
Hur framtidens slamhantering ska se ut, är en fråga som vi arbetat allt djupare
med de senaste åren. Mycket talar för att det dröjer innan det blir någon ny
lagstiftning utifrån den statliga utredning som presenterades i januari 2020 och
på EU-nivå pågår även en översyn av slamdirektivet. Troligtvis kommer ingen ny
svensk lagstiftning innan EU:s nya slamdirektiv är på plats. Då vi inte kan invänta
ny lagstiftning pågår samarbete med de andra VA-huvudmännen i regionen,
i slamnätverket för Mellannorrland (Västernorrland, Gävleborg och Jämtland),
för att gemensamt utreda olika lösningar för slamhanteringen.
I våra egna ambitioner vad gäller hållbarhetsarbete ligger även förberedelser
för krav på mätning och analyser av mikroplaster och kemikalier i dricksvatten
och ökade krav på rening av avloppsvatten. Vi behöver också vara medvetna
om vilka kemikalier vi själva använder i vår verksamhet. Det finns en risk för
målkonflikt mellan ägarkommunernas ambitioner vad gäller klimatpåverkan,
och de ökade kraven på rening med ökade kemikalieanvändning och
energiförbrukning som följd. Detta hanteras bland annat inom ramen för de
fördjupade utredningarna av Sundsvalls avloppshantering.
Digitalisering är ett område där vi påbörjat arbete på flera plan. Dels är
projektanläggningsinformation (Ymer) en del av vår digitaliseringsresa, dels
har vi under de senaste åren börjat använda fjärravlästa sensorer och mätare.
Det senare är ett område som vi ser kommer att utvecklas, i takt med att vi
installerar fjärravlästa vattenmätare hos våra abonnenter. Digitaliseringen ska
på sikt effektivisera vår verksamhet och höja kvaliteten på data, samt frigöra tid
så att vår medarbetare kan arbeta mer förebyggande. Inledningsvis kan vi dock
vänta oss att digitaliseringsresan kommer att innebära en omställning som kräver
mycket lärande och förändrade arbetssätt.
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Avfall
Regeringen har beslutat om ett förtydligat producentansvar för insamling av
förpackningar från bostadsfastigheter. De väsentliga kraven på borttransport av
förpackningsavfall och returpapper skulle träda i kraft vid utgången av december
2020 och fullt ut den 1 april 2025. I september 2020 fattade regeringen beslut
om ett framflyttat införande till 1 januari 2023. Eftersom Naturvårdsverket inte
kunde godkänna någon av de ansökningar som inkom om tillstånd för att få samla
in förpackningar, valde regeringen att se över bestämmelserna ytterligare. Den
nya utredningen föreslår att producenterna fortsatt ska finansiera insamlingen av
förpackningar, men att genomförandet är kommunernas ansvar. Vi hoppas kunna
bistå kommunen i val av insamlingssystem och i förberedelser och genomförande.
Påverkan på avfallstaxan är således oklar. Utredningen är på remiss och förslag
väntas under våren 2022.
När det gäller returpapper finns dock ett beslut om ikraftträdande 1 januari
2022. Beslutet innebär kortfattat att all hantering läggs över på kommunerna
och avfallskollektivet och den extra kostnad det medför är inräknad i avfallstaxan
för 2022.
Riksdagen förväntas också besluta om ett nytt regelverk gällande insamling
av biologiskt avfall under våren 2022. Förslaget är fortfarande ute på remiss, så
det är inte klart vad det slutgiltiga resultatet blir. Det är dock tydligt att ett nytt
regelverk enligt förslaget påverkar bolaget både organisatoriskt och ekonomiskt.
Under början av 2021 presenterades därutöver en utredning gällande ”frival”
för verksamheters kommunala avfall. Förslaget innebär att monopolet gällande
kommunalt avfall avskaffas för verksamheter och att dessa kan välja vilken aktör
de önskar ska sköta hanteringen. Utredaren förslår att denna ändring ska göras
så tidigt som första januari 2022, men vi har hittills inte sett att utredningen
utmynnat i något förslag. Om riksdagen beslutar enligt utredningens förslag
påverkar det avfallsverksamheten ekonomiskt, vilket ger ökade kostnader för
övriga kundgrupper i avfallskollektivet.
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Ekonomigrafer
MSVA-bolagen
Grafer som beskriver årets kostnader för respektive bolag:
Sundsvall Vatten AB (SVAB) · Timrå Vatten AB (TVAB)
Nordanstig Vatten AB (NVAB) · Reko Sundsvall AB (Reko)
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Kostnader SVAB
Årliga kostnader per kategori (mnkr)
Under 2021 minskade kostnaderna från 262 mnkr (2020) till 259 mnkr (2021).
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Kostnader TVAB
Årliga kostnader per kategori (mnkr)
Under 2021 ökade kostnaderna från 43 mnkr (2020) till 44 mnkr (2021).
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Kostnader NVAB
Årliga kostnader per kategori (mnkr)
Under 2021 var kostnaderna oförändrade jämfört med under 2020 – 29 mnkr.
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Kostnader Reko
Årliga kostnader per kategori (mnkr)
Under 2021 ökade kostnaderna från 103 mnkr (2020) till 104 mnkr (2021).
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