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Inledning 
Bolagets utvecklingsresa fortsätter! Med utgångspunkten i en gemensam vision för bolaget - 
rent vatten, smarta kretslopp för hållbart liv i ett växande Uppsala, bygger bolaget en stabil 
processorienterad organisation med fokus på kvalitet och effektivitet.  Utmaningarna är 
flertalet för kommande planperiod vilket vi delar med andra aktörer både inom och utanför 
kommunkoncernen. Tillväxttakt och hållbarhetsaspekten ska gå hand i hand. Flertalet faktorer 
i omvärlden påverkar bolagets arbete på lång- och kort sikt som exempelvis lagstiftningskrav, 
tillväxt, globalisering, digitalisering och teknikutveckling, kundernas förväntningar och 
förändringar i klimat- och miljöpåverkan genom markföroreningar, långa perioder av torka och 
intensiva skyfall.  

Affärsplanens övergripande målområden effektiv vattenanvändning, effektiv 
resursanvändning, effektivt klimatarbete och effektiv organisation har fått bolagsmål under sig 
för att synliggöra de prioriteringarna som bolaget har framför sig. Dessa mål ska samtidigt 
bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och fokusområden och hålla ett tydligt fokus på 
Agenda 2030. Bolaget tydliggör på så sätt sitt viktiga lokala bidrag. 

Kund- och intressentperspektivet ska genomsyra hela bolaget. Våra tjänster och produkter 
ska utformas och levereras med hög kvalitet och med utgångspunkt från kundens behov. Det 
ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och det ska vara enkelt att hitta information. 
Bolaget ska främja digitala ingångar för alla kunder men även skapa alternativ för de som står 
längre ifrån digitaliseringen i samhället. En av utmaningarna för bolaget som identifierats är 
arbetet med underhåll av anläggningar och ledningsnät. Bolaget behöver se över sina 
underhållsstrategier, underhållsplaner, och uppföljning av dessa. Detta är ett arbete som 
prioriteras högt under kommande planperiod vilket synliggörs i bolagets målstyrning med 
bolagsmål 5 Bolaget ska använda sina anläggningar kostnadseffektivt och stärka det planerade 
underhållet.  

Utifrån både den snabba tillväxttakten i kommunen och ur ett underhållsperspektiv är bolagets 
arbete med odebiterat vatten och utläckage av dricksvatten högt prioriterat. Andelen 
odebiterat vatten har krupit uppåt de senaste åren, samtidigt som maxdygnsförbrukningen har 
ökat under varma försommardagar och i takt med en ökande befolkning. Vi behöver göra allt 
som är möjligt och rimligt för att värna om det vatten som vi tar ut och bereder till 
dricksvattenkvalitet. För att både säkra produktionskapaciteten och hushållning av vatten 
finns därför ett tydligt behov av att arbeta mer intensivt och långsiktigt med såväl analyser, 
kartläggning och åtgärder av utläckage och odebiterat vatten.  

En förutsättning för att vi ska kunna jobba effektivt och rättssäkert och säkerställa en 
långsiktigt stabil utveckling är att vi fortsätter vårt arbete med att kvalitetssäkra vår 
verksamhet. Bolaget fortsätter därför att utveckla arbetssätten för en ökad systematik med en 
ISO 9001:2015-certifiering i ryggsäcken, men även för att möjliggöra digitalisering av 
verksamheten. Under åren framöver så behöver bolaget fortsatt fokusera på att både bibehålla 
och implementera det arbete som är gjort samt att fortsätta utveckla vårt 
kvalitetsledningssystem och det processorienterade arbetssättet. På sikt behöver fler 
certifieringsområden inarbetas (miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, 
anläggningsförvaltning). Alla medarbetare behöver bidra med nyfikenhet och engagemang och 
för att bolagets ska möta alla dessa utmaningar tillsammans krävs det att vi är framsynta och 
tänker långsiktigt. I vår förändringsresa är vi lyhörda och har Uppsalas, miljöns och våra 
kunders behov i fokus. 
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Bolagets vision och kärnvärden 
Vision: 
Rent vatten, smarta kretslopp för hållbart liv i ett växande Uppsala. 

Kärnvärden: 
För att kunna förverkliga affärsplanen och de mål som bolaget har på kort och lång sikt krävs 
en ökad öppenhet mot omvärlden och ett ökat fokus på hur vi ska bli uppfattade av våra 
kunder och intressenter. Det krävs lyhördhet, framsynthet och att vi är nyfikna på nya saker.  

Lyhörda – vi lyssnar, uppfattar och tar hänsyn 

Framsynta – vi förutser och planerar för kommande behov 

Nyfikna – vi är intresserade och angelägna och vill lära oss mer 

Organisation och styrning 
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Ägardirektiv 
Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös 
egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende 
vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande 
verksamheter.  

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 
kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i 
den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.  

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala 
kommun fastställt verksamhetsområde.  

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar 
kommunen.  

Bolagsspecifika ägardirektiv 

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om 
taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget 
får besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.  

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och 
avfallsplan samt förslag till taxa för kommunalt avfall.  

Bolaget ska ha planeringsansvar för att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera 
för alternativa avrinningsvägar är viktiga faktorer i detta. Ansvaret ska inkludera planering för 
hantering av markvatten i fysisk planering. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs 
avseende dagvatten.  

Bolaget ska vara en föregångare i resurshushållning, cirkulärt näringsutnyttjande och minskad 
relativ vattenförbrukning och implementera det i utbyggnaden av ny vattenoch 
avloppsinfrastruktur.  

Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av yt- och 
grundvattenresurser och har inom kommunen ansvar för Riksintresse för anläggningar för 
vattenförsörjning. Kompetenser nyttjas även för innovation och utveckling inom 
miljöteknikområdet.  

Uppsala vatten ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och 
därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget bidrar till cirkulär 
ekonomi i kommunen och har ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas i hela kommunen, samt 
verkar för att ytterligare tankställen för biogas etableras i samverkan med aktörer på 
landsbygden.  

Bolaget ska äga, driva och utveckla kommunens anläggningar för biogasverksamhet och 
Hovgårdens avfallsanläggning 

Belopp i miljoner kronor  2022  2023  2024  
Resultat före finansnetto  7  5  4  
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)  5%  4%  3%  
Investeringar  560  560  560  
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Omvärld och förutsättningar 
Omvärlden förändras snabbt och vi måste förändras med den. Det förändringstryck som finns 
beskrivs utförligt i kommunens omvärldsanalys som utgör en del av Mål och Budget 2022 – 
2024. Förutom en kommungemensam analys - där bolagets perspektiv ingår - har Uppsala 
Vatten genomfört en egen analys av hur verksamheten påverkas utifrån. 

Med specialistkompetens inom våra ansvarsområden bidrar vi med egna perspektiv som 
påverkar bolagets och kommunens prioriteringar. Våra specifika bidrag till omvärldsanalysen 
finns framför allt inom områdena grundvatten, hållbarhet och miljölagstiftning, cirkulär 
ekonomi, verksamhetsskydd, yttre hot, att verka och bedriva verksamhet i områden med ökad 
otrygghet och inom påverkan av miljö- och klimatförändringar. 

Den fördjupade omvärldsanalysen följer samma struktur som den gemensamma för hela 
kommunen inom områdena klimatförändring, värderingsförändringar, demografisk 
förändring, teknisk utveckling och globalisering. 

Hållbarhet, en intressent- och väsentlighetsanalys 

För att förbättra och utveckla bolagets hållbarhetsarbete i enlighet med intressenternas 
förväntningar genomförde Uppsala Vatten under 2020 en intressent- och väsentlighetsanalys. 
Intressentanalysen genomfördes genom enkätundersökningar bland utvalda intressentgrupper 
exempelvis näringsliv, kommuninvånare och aktörer som bolaget samverkar med. Resultatet 
visar att följande hållbarhetsområden har högst betydelse för bolagets intressenter. Se bild 
nedan.  
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Miljö- och klimatförändringar 

Klimatförändringarna påverkar oss genom längre perioder av torka och kraftigare skyfall. Torka 
påverkar grundvattennivåerna negativt vilket kan leda till vattenbrist och kvalitetsförändringar 
i råvattnet. Längre perioder av torka ger också sättningar i marken vilket ökar risken för skador 
på vattenledningar som i sin tur ger läckage. De yt- och grundvattenresurser vår 
dricksvattenproduktion är beroende av, är i flera fall påverkade av miljöföroreningar. Fler 
kraftiga skyfall får konsekvenser i samhället och i vår verksamhet som till exempel att våra egna 
anläggningar svämmas över och att bräddningar kommer att ske mer frekvent. 
Översvämningarna på andras fastigheter kan drabba oss ekonomiskt om vi inte uppfyller vårt 
ansvar i att avleda vatten. 

Värderingsförändring – ökad polarisering, ökad mångfald 

Det finns en stor miljömedvetenhet och en vilja att leva hållbart. Det positiva mottagandet av 
införandet av papperspåsar för matavfall visar på det. Vi ser tendenser till ett ökat antal hot och 
även våld gentemot våra medarbetare framförallt vid återvinningscentralerna.  

Bolagets arbete med jämställdhet har gett resultat men det finns fortfarande en 
snedrekrytering till vissa yrken. Bolaget behöver fortsätta utveckla ett systematiskt 
jämställdhetsarbete. Förutom satsningar på information på fler språk medför 
omvärldsförändringar också behov av en ökad medborgardialog.  

Demografisk förändring 

Uppsalas snabba tillväxttakt innebär att efterfrågan på vår kunskap och våra tjänster är fortsatt 
hög. Det kräver en snabb takt i utbyggnaden av ledningsnätet och antalet nyanslutningar är 
fortsatt många. Kommersiella verksamheter som vill öka sin produktion medför också ett 
större behov av våra tjänster. Det innebär att vi står inför stora och samtidiga investeringar för 
Uppsala tätort, där kapaciteten för produktion av dricksvatten, mottagande av spillvatten i 
reningsverket och av dagvatten behöver öka. Möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer 
för vatten utmanas då staden växer. Bredare och starkare samarbeten med forskningen, 
byggherrar, kommunen och andra verksamheter är nödvändiga.  

Vi ser även ett ökat behov av att i ett tidigt skede inkludera avfallsfrågor i den fysiska 
planeringen, för att kunna tillgodose behov och skapa förutsättningar för att arbeta med en 
cirkulär ekonomi. 

Ökat fokus på livsmiljö och boende 

Uppsala kommun satsar på att vara en äldrevänlig stad. Vårt bidrag till detta är att sträva efter 
fastighetsnära insamling av avfall i fyrfackskärl vid tomtgräns. Ett annat exempel är att ha en 
bemannad kundtjänst som är tillgänglig via telefon och mejl. 
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Teknikutveckling  

Fyrspårsavtalet som kommunen tecknat med staten uppmanar till nya innovativa lösningar, 
testbäddar och andra utvecklingsprojekt. Det är innovativa lösningar som kan bidra till goda 
livsmiljöer och såväl minskad klimatpåverkan som anpassning till ett förändrat klimat av 
särskilt intresse. Förväntningarna om att VA och avfall bidrar till ett slutet kretslopp, som på ett 
bättre sätt hushåller med resurser och skapar bättre förutsättningar för ett klimatpositivt 
Uppsala, är utmanade och kan gå i strid med nuvarande VA-lagstiftning. 

Ökad digitalisering 

Digitaliseringen i samhället går fort och innebär möjligheter att skapa bättre service och ökad 
tillgänglighet för medborgare samt mer effektiva arbetsprocesser i bolaget. En strategi för 
digitalisering utvecklas på bolaget och tittar bland annat på hur automatiseringen av 
arbetsflöden och nya tekniska lösningar är en förutsättning för att bolaget ska kunna möta 
kraven i en mer komplex och föränderlig omvärld. Möjligheterna med digitala lösningar är 
stora. Just nu pågår en digital omställning inom VA-branschen där digitala vattenmätare bidrar 
till bättre resursutnyttjande för kunder som kan se sin vattenanvändning i realtid. Även för 
bolaget samt för miljön bidrar smarta sensorer till minskad vattenförbrukning genom att bland 
annat varna för läckage i ledningar. Alla datasystem och smarta sensorer levererar data. 
Genom att bearbeta och tolka data skapas nya tillämpningar som kan bidra till beslutsstöd för 
ökad kvalité i verksamheten.   

Förändrade kompetens- och utbildningsbehov 

Den teknik som idag används inom bolaget verksamhetsområde underlättar arbetet men 
ställer också nya krav på medarbetarnas kompetens. Fler yrken än tidigare kräver 
eftergymnasial utbildning som förutom tränar det praktiska kunnandet även utbildar inom 
system och IT.    

Bolaget konstaterar att det inom vissa yrken är stor brist på utbildad personal, det rör sig om 
exempelvis anläggningsarbetare, drifttekniker och medarbetare inom IT.   

Det finns möjligheter att öka attraktiviteten för våra yrken hos exempelvis unga och nyanlända 
genom att tydliggöra vilka behov som kommer att finnas i vår bransch på kort och lång sikt. 
Sammantaget ställer detta ökade krav på bolagets engagemang och samarbeten med 
högskolor, universitet och yrkesutbildningar. 

Globalisering 

Fler företag vill flytta till Uppsala vilket utmanar våra gemensamma resurser. Det är också i linje 
med kommunens tillväxtmål, som innebär att 70 000 nya arbetsplatser ska skapas de 
kommande åren. För att större verksamheter ska kunna etablera sig inom kommunen krävs en 
god dialog med kommunens planeringsenheter och att bolaget kommer in i 
planeringsprocesserna tidigt. Tillgång till infrastruktur i form av processvatten eller 
dricksvatten och hantering av industriellt spillvatten kan – precis som tillgång till eleffekt – vara 
utslagsfaktorer för företagsetableringar. Nyetablering av företag ger också möjligheter till nya 
cirkulära samarbeten och/eller så kallad industriell symbios, där företag utnyttjar ett annat 
företags avfall som en resurs i sin egen produktion. Företagssamarbeten ställer också ökade 
krav på affärsmässighet samt ekonomisk och miljömässig riskhantering hos Uppsala Vatten. 

Våra två universitet i Uppsala blir i allt större utsträckning globala aktörer. Det ger oss möjlighet 
att ha nära tillgång till och samarbete med internationell forskning och utveckling. Även inom 
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våra branschorganisationer Svenskt Vatten och Avfall Sverige sker mycket samarbete 
internationellt och framför allt på EU-nivå. Det skapar goda förutsättningar till internationell 
jämförelse och kunskapsinhämtning.  

Internationalisering och globalisering innebär också hot. Vi behöver fortsätta utveckla vårt 
verksamhetsskydd och öka vår beredskapsförmåga för kända och nya scenarier med särskilt 
fokus på vår samhällsviktiga verksamhet.  

Verksamhetsskydd 

Liksom föregående år görs bedömningen att hotbilden är bredare och förändrad sedan några 
år tillbaka. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och präglas av instabilitet och 
oförutsägbarhet. Regering och riksdag beslutade i december 2020 om ett förnyat mål för 
totalförsvaret, vilket Uppsala Vatten är en del av.  Som en effekt av detta är underrättelsehotet 
mer omfattande än på många år. Myndigheter och företag är utsatta för IT-angrepp varje dag. 
Det sammantagna terrorhotet mot Sverige bedöms utgöra fortsatt ett förhöjt hot mot bolagets 
verksamhet.  

Ovanstående hotbild utgår från ett antagonistiskt perspektiv, det vill säga att någon med vilja 
vill skada verksamheten. Till denna hotbild måste även adderas icke antagonistiska hot, det vill 
säga rena hot mot verksamheten som inte består i att någon försöker skada vår verksamhet. 
Sådana hot kan bestå i till exempel skador på anläggningar eller produktionsbortfall genom 
bränder, el-avbrott, avbrott i telefoni och IT-strukturer, eller att konfidentiell information sprids 
på grund av brister i IT-miljön eller rutiner.   

Sammantaget är bedömningen att hotpaletten är omfattande och dynamisk. Över tid krävs en 
ökad förmåga att skydda de aktuella verksamheterna och att skyddsåtgärder utvecklas och 
ökar för att möta de nya utmaningarna.   

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön inom bolaget varierar. Oavsett om det rör sig om fysisk, digital, organisatorisk 
eller social arbetsmiljö ska ingen på Uppsala Vatten riskera att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall. Det är viktigt att medarbetare och chefer har rätt kompetens och förutsättningar för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, oavsett arbetsplats och uppgift. 
Bolaget har stärkt arbetsmiljöarbetet på alla nivåer och utvecklar ett strukturerat arbete när 
det gäller arbetsmiljö och kemikaliehantering. Pandemin har lärt oss arbeta mer flexibelt och 
digitalt. Bolaget kommer att fortsätta erbjuda distansarbete utifrån individuella 
förutsättningar.   

Legala förändringar 

Gränsvärden i dricksvatten 

EU har infört nya gränsvärden för PFAS. Dricksvattendirektivet är ett så kallat minimidirektiv 
och Sverige kan komma att införa striktare lagstiftning. Det är Livsmedelverket som ska införa 
de nya kraven senast den 12 januari 2023. Den aviserade målsättningen är ett gränsvärde 
anpassat efter svenska förhållanden och som också tar hänsyn till EFSA:s (Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet) striktare bedömning för vilket gränsvärde av PFAS som 
inte riskerar människors hälsa. 

I januari 2022 väntas propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster” om bland annat 
kommuners skyldighet att ordna vattentjänster. 
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Producentansvaret för returpapper upphävt  

Regeringen beslutade i december 2020 om upphävande av producentansvaret för returpapper. 
Förordningsändringarna har publicerats. Förordningen (2018:1463) om producentansvar för 
returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021 då ansvaret för returpapper övergår till 
kommunen. 

EU:s avfallspaket 

Regeringen har genom proposition 2020/21:198 om producentansvar och straffansvar för 
nedskräpning lämnat förslag till ändringar i miljöbalken som genomför avfallsdirektivet 
respektive engångsplastdirektivet. Det föreslås att förklaringen av vad som avses med 
producent ska ändras för att bättre överensstämma med vad som avses med producent i 
avfallsdirektivet. Regeringen föreslår även att det ska införas förklaringar av vad som avses 
med uttrycken system för utökat producentansvar för avfallshantering och 
producentansvarsorganisation. 

Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats 
den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på 
separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen 
bedömer att det finns samordningsvinster framförallt för kommunerna att kraven på separat 
insamling av matavfall och övrigt bioavfall genomförs vid samma tidpunkt. Regeringen avser 
att föreslå nya regler kring separat insamling av bioavfall (inklusive matavfall) i god tid innan 
utgången av 2023. 

Pågående utredningsarbete 

Regeringens utredning om verksamheters kommunala avfall (SOU 2021:24) redovisade i sitt 
betänkande undersökt alternativa lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad 
möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall. I dag har kommunerna, med vissa undantag, 
monopol på att samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och verksamheter. I 
betänkandet lämnas förslag till lösningar för att möjliggöra nya modeller och metoder för en 
cirkulär ekonomi, vilket kan komma att påverka bolagets uppdrag.  

Miljödepartementet har under våren 2021 även tillsatt en intern utredning för att lämna förslag 
på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. 

Genom ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) har säkerhetsskyddschefens roll i 
säkerhetsskyddsarbetet blivit mer framträdande och ändringarna innebär även tydligare krav 
på bolaget som verksamhetsutövare att ingå säkerhetsskyddsavtal med andra aktörer som kan 
få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten. Vidare innebär ändringarna i lagen krav på 
samråd med tillsynsmyndigheten i vissa situationer.  Ändringarna träder i kraft första 
december 2021.  

I mars 2021 lämnades en utredning avseende struktur för ansvar, ledning och samordning 
inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå till regeringen (SOU 2021:25, struktur för 
ökad motståndskraft). I betänkandet föreslås bland annat att kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser tydligare ska fokusera på att identifiera samhällsviktig verksamhet samt att 
det lagstiftas om att regioner och kommuner i sina verksamheter ska beakta totalförsvarets 
krav.  Utredningen föreslår även att varje kommun och region ska ha de planer som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet 
som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Om och i så fall när regeringen väljer att gå 
vidare med dessa förslag är ännu oklart.  
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Ekonomi 

Redan i mars 2021 flaggade konjunkturinstitutet för ljusare tider i den svenska ekonomin och 
att lågkonjunkturen kan vara över i slutet av 2021, men att arbetslösheten, som ökade under 
pandemin, fortfarande är hög. Lättade restriktioner bidrar till att hushållen ökar sin 
konsumtion. Bedömningen att konjunkturen fortsätter att förbättras under hösten och vintern 
beror också på antagandet att problemen kring Cementas produktion på Gotland inte leder till 
en brist på cement i Sverige. Samt att de offentliga finanserna förstärks i år när ekonomin 
återhämtar sig.  

Påverkan av pandemin är en stor osäkerhetsfaktor. För bolaget har pandemin under 2021 inte 
inneburit några större konsekvenser för kundernas betalningsförmåga. Leverantörers förmåga 
att leverera har också varit god, ett fåtal leverantörer har haft utmaningar. Uppsala Vatten 
består av två monopolverksamheter och två affärsdrivande verksamheter. Bolagets 
monopolverksamheter är troligen avgörande för att verksamheten inte har påverkats i någon 
större omfattning. Regeringen har vidtagit och förlängt flera åtgärder för att mildra de 
ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Och bolaget fortsätter att nyttja de åtgärder som 
finns. 

Långsiktigt finns ett fortsatt behov av investeringar, vilket ökar risken för ett växande gap 
mellan behov och resurser. Investeringsbehovet är stort för hela branschen inklusive bolaget 
avseende kommunalt vatten och avlopp i takt med ett åldrande Va-anläggningar. Även 
Uppsalas starka expansion kommande år kommer att leda till ökade investeringar. Fokus 
kommande år blir att fortsatt arbeta processorienterat för att effektivisera, prioritera samt ge 
utrymme för nya arbetssätt och teknik.  

Det är viktigt för bolaget med en hållbar samhällsbyggnad, god ekonomisk hushållning och 
långsiktig planering för att säkerställa finansieringsbehoven, men även för balansen mellan 
kostnader och intäkter över tid. Bolaget behöver ha beredskap för snabbt ändrade ekonomiska 
förutsättningar, vilket pandemin har visat. Faktorerna ovan kommer att påverka monopolens 
taxeutveckling kommande år. 

En annan viktig förutsättning för bolaget är räntenivån. Förändrade räntenivåer påverkar 
bolagets ekonomi.

 
”Det är bara vatten.”, budskapet i det gemensamma nationella konceptet för hållbar vattenanvändning. Vattnet som är en viktig 
förutsättning för Uppsalas fortsatta utveckling. Foto: Peter Van der Meulen. 



Sida 12 (41) 

Syftet med styrelsens affärsplan och budget 
Uppsala Vattens och Avfall AB:s affärsplan och budget beskriver hur bolagsstyrelsen ska 
förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2022–2024. 

Bolagsstyrelsen följer upp sin affärsplan och budget i samband med kommunens 
gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. 
Bolagsstyrelsen ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina 
respektive verksamhetsområden.  

I samband med att bolagsstyrelsen beslutar om affärsplan och budget beslutar den även om 
plan för intern kontroll. Bolaget ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling samt att 
löpande följa upp verksamheten och återkoppla detta löpande till styrelsen. 

Begrepp som används i affärsplanen 
Begrepp  Beskrivning 

Inriktningsmål Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Bolagsstyrelsen konkretiserar inriktningsmålen genom 
att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna grunduppdrag, bolagsmål, 
strategier, åtgärder och indikatorer. 

Uppdrag Uppdrag som ges till bolagsstyrelse genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut 
som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och 
budget tar bolagsstyrelsen fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden 
genomför uppdragen. 

Grunduppdrag Bolagsstyrelsens grunduppdrag enligt ägardirektivet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med 
bolagsmål eller indikatorer. 

Målområden Bolagsövergripande målområden. 

Bolagsmål Bolagsstyrelsen kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att 
formulera egna bolagsmål med tillhörande strategier och åtgärder. 

Indikator  För att få kännedom om utvecklingen sker i avsedd riktning måste ett rimligt antal 
resultatindikatorer finnas. Indikatorerna ska vara kopplade till målen och avspegla måluppfyllelsen. 
Dessa ska vara byggda på fakta samt kunna följas över tid. 

Budget Bolagsstyrelsens budget utgår från Mål och budget och preciseras i bolagsstyrelsens detaljbudget.  

Strategi - långsiktig 
plan 

Visar bolagsstyrelsens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Bolagsstyrelsen tar i sina 
strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Bolagsstyrelsen kan i beskrivningen av 
sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2021 – 2023 för att sätta in åtgärderna i ett 
sammanhang. 

Styrdokument Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till 
exempel program eller handlingsplan). 
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Uppsala Vatten och Avfalls bolagsmål 
Bolaget jobbar mot fyra bolagsövergripande målområden.  Effektiv vattenanvändning, effektiv 
resursanvändning, effektivt klimatarbete och effektiv organisation. Bolagens mål utgår även 
ifrån Agenda 2030, ägardirektiv, bolagets vision och kommunfullmäktiges nio inriktningsmål 
med tillhörande uppdrag. Målen är formulerade för att säkerställa att Uppsala Vatten bidrar till 
de uppdrag som finns i styrande dokument, program och strategier.  

Långsiktig planering 

Utöver bolagsmålen och fokus för planperioden tar Uppsala Vatten fram långsiktiga planer och 
strategier. Bolagets långsiktiga planering tar sikte på översiktsplanens tidshorisont 2050, med 
spaning mot år 2100. Hela den långsiktiga planeringen ligger som bilaga 4 i affärsplanen och 
tittar på kommande behov, utmaningar och risker som finns inom och utanför bolaget. Bilagan 
ska bidra till ett helhetstänk och skapa förutsättningar för bolaget att uppnå nuvarande och 
framtida bolagsmål. Översiktsplanen bedömer att 340 000 personer kommer bo i Uppsala år 
2050, en nivå som bolaget behöver ta höjd för.  Ändrade krav från omvärlden, åldrande 
anläggningar och befolkningsprognoser som visar på ökad tillväxt är faktorer som påverkar. 
Detsamma gäller för klimatförändringar med högre temperaturer och mer nederbörd som 
innebär att nya anläggningar måste byggas och att befintliga anläggningar byggs om och till.  

Bolagets anläggningar har historiskt haft en överkapacitet. Det har haft stor betydelse för att 
bolaget kunnat producera och leverera dricksvatten samt ta hand om avloppsvatten i ett 
växande Uppsala. Den överkapaciteten har tagit slut och Uppsala Vatten måste planera för hur 
våra anläggningar ska anpassas. Detta innebär att bolaget ska arbeta för en 
produktionskapacitet i samtliga vattenverk 10 procent över behovet och behandlingskapacitet 
10 procent över behovet för spillvatten. 

Sammanställning målområden och bolagsmål för 2022 
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Målområde Effektiv vattenanvändning 
Bolaget fokuserar på att stärka dricksvattenförsörjningen och arbetar i flera projekt inom 
ramen för den plan som kallas Vatten 2050. Planen innehåller utredningar och arbete med nya 
brunnar och infiltrationsområden, nödvändiga tillstånd, kapaciteten på befintliga vattenverk 
samt plan för ett nytt vattenverk i Uppsala stad. Arbete pågår också för att föreslå en färdväg 
som ska säkra den långsiktiga råvattenförsörjningen, något som kommer att beslutas i 
kommunfullmäktige.  

Andra viktiga delar i dricksvattenplaneringen är utbyggnaden av Storvreta vattenverk och 
arbetet med vattenbesparande åtgärder. Uppsala Vatten gör det tydligt varför det är viktigt att 
spara vatten och samarbetar med och ställer krav på näringslivet i Uppsala. Digital 
vattenmätning är också något som kan minska vattenförlusterna och en konkret planering för 
att digitalisera mätningen i vattennätet är påbörjad.  

Inom spillvattenområdet genomför bolaget en vägvalsutredning kring spillvattenhanteringen i 
Storvreta, Vattholma och Skyttorp som ska ligga till grund för beslut kring lämplig framtida 
utformning för omhändertagandet av spillvattnet. Detta kommer att ligga till grund för beslut 
gällande om- och tillbyggnation av Storvreta avloppsreningsverk som närmar sig 
tillståndsgiven anslutning. Bolaget fokuserar också på projektet Kungsängsverket 2.0 där 
reningsverket ska byggas om för den växande staden, och nya reningsprocesser utvärderas för 
optimering och minskat utsläpp av oönskade ämnen.  

I stadsplaneringen jobbar Uppsala Vatten aktivt för regnvatteninsamling och smart 
dagvattenhantering. Bolaget deltar också aktivt i Uppsalapaketet och genomför tillsammans 
med stadsbyggnadsförvaltningen projekt som utforskar nya lösningar för att öka hållbarheten i 
teknisk infrastruktur, när en helt ny stad ska byggas.  

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande 

Kommunfullmäktiges uppdrag 9. Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och 
nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.  

Bolagets egen miljöpåverkan måste minska samtidigt som vi bidrar till att minska påverkan bland Uppsalas 
alla invånare och företag. Bolagets ambitioner på klimatområdet är inarbetade i aktiviteter kopplade till 
klimatmålen och löften till Länsstyrelsen, klimatprotokollet och fossilfritt Sverige. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 10. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter 
genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.   

Bolaget vidtar åtgärder genom hållbarhetslöften till Länsstyrelsen som omfattar planering av 
dagvattenanläggningar, skogsförvaltningsplan för Hovgården och inarbetning av biologisk mångfald som 
aspekt i utbildningspaketen som erbjuds genom event- och studiebesöksverksamheten. 
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Bolagsmål 1 Bolaget ska ha en långsiktig hållbar VA-försörjning 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är av yttersta vikt att vattnet vi levererar till kund 
är av god kvalitet. Ett växande Uppsala gör att behovet av dricksvatten och behovet att 
omhänderta vatten ökar, dels på grund av befolkningsökningen, dels på grund av en ökad 
efterfrågan från näringslivet. Dricksvattnet används också idag till exempel för bevattning, 
fordonstvätt och toalettspolning. Det är inte smart att använda vatten av dricksvattenkvalitet 
där annan kvalitet kan fungera likvärdigt. Bolaget behöver se över andra innovativa lösningar 
och ta fram en definition för ett alternativ, ett så kallat tekniskt vatten. Bolaget kommer även 
utreda produktions- och distributionsförutsättningarna för tekniskt vatten som en möjlig ny 
tjänst. 

För att möta behov nu och i framtiden är det nödvändigt att användningen av dricksvatten blir 
effektivare och minskar där det går. Bolagets ska därför verka för en minskad användning av 
dricksvatten samt minska läckor. Enligt Svenskt Vattens statistik är det genomsnittliga 
utläckaget i Sverige cirka 15 procent. För att både säkra produktionskapaciteten och 
hushållning av vatten finns behovet att arbeta långsiktigt med analyser där exempelvis 
utläckage per meter ledning kartläggs. 

För att säkerställa den nödvändiga kapacitet samt kvalité i hantering av spillvatten krävs även 
ett systematiskt arbete med att minska både utläckage från dricksvattenätet och inläckage till 
spillvattennätet. Bolaget ökar kapaciteten för rening av avloppsvatten för att möta behoven 
från en växande befolkning och ökade behov av resurseffektiv och långtgående rening. Åldrade 
anläggningar och VA-infrastruktur medför att flera reningsverk har pågående eller planerade 
behov av om- och tillbyggnation.  Dessa delar beskrivs mer ingående i bilaga 4, Långsiktigt 
planering.  

Indikator: Mängden vatten per person och dygn för VA-kollektivets hushåll på årsbasis  

 

Indikator: Avbrottstid per brukare 

Indikator: Antal tillfällen med otjänligt vatten 

Indikator: Antal vattenverk med behandlingskapacitet >10% över maxdygnsbehovet. 

Indikator: Antal reningsverk med behandlingskapacitet (flöde eller personekvivalenter) >10% 
över behovet 

Indikator: Andel ovidkommande vatten till spillvattennätet 
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Målområde Effektiv resursanvändning 
I det cirkulära samhället pratar vi inte längre om avfall utan enbart om resurshantering, i 
enlighet med Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”. För att arbeta i den riktningen krävs 
att bolaget strävar efter att flytta resurserna så högt upp i avfallshierarkin som möjligt.  

De resurser som inte kan förebyggas eller återanvändas ska sorteras, samlas in och behållas i 
kretsloppet genom materialåtervinning. Bolaget ska vara en föregångare när det gäller 
verksamhetsavfall och säkerställa de både materialåtervinning och regelefterlevnad kring 
exempelvis kemikaliehantering. Genom Uppsala kommuns avfallsplan sätts riktningen för 
arbetet mot ett cirkulärt samhälle och hur Uppsala Vatten bidrar till detta. 

Uppsala Vatten bygger fler återvinningscentraler för att ge alla stadsdelar bra service och 
möjligheter till god avfallshantering. På Hovgårdens avfallsanläggning behandlas kommunalt 
bygg- och grovavfall samt rivningsavfall från verksamheter. Verksamheten eftersträvar en 
materialhantering där avgiftning av kretsloppen görs och material återgår till kretsloppet på ett 
hållbart sätt.  

Insamlingen av kommunalt avfall görs i enlighet med bolagets uppdrag. Uppsala Vatten 
erbjuder bra insamlingstjänster, tydlig information och kunskap som ger invånarna goda 
möjligheter att minska sitt avfall, sortera rätt och bidra till ett hållbart resursnyttjande. Den 
miljö- och klimatmässigt bästa avfallshanteringen ska eftersträvas vid sortering, insamling, 
behandling och återvinning. 

På biogasanläggningen vid Kungsängens gård behandlas det insamlade matavfallet samt 
andra organiska substrat från andra kommuner och verksamheter. Anläggningen är en viktig 
aktör i Uppsalas cirkulära kretslopp, där matavfall tas om hand och blir till fossilfritt drivmedel 
för bland annat busstrafiken och biogödsel som återför näringsämnena till jordbruksmarken. 

Även inom spillvattenhanteringen i Uppsala tas restprodukter som uppstår i reningsprocessen 
tillvara och återförs som nyttigheter till samhället. Ur avloppsvattnet utvinns biogas, 
gödningsmedel och fjärrvärme. I kretsloppsarbetet är uppströmsarbetet centralt och Uppsala 
vatten har under lång tid bedrivit ett aktivt arbete för att säkerställa att oönskade föroreningar i 
spillvattnet som leds till reningsverket tas om hand redan vid källan. Både slam och biogödsel 
som återförs till jordbruk är kvalitetssäkrat och uppfyller regelverk.  
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Bolagsmål 2 Bolaget ser avfall som en resurs och verkar för ett 
cirkulärt Uppsala 
Uppsala Vatten strävar efter att flytta resurserna så högt upp i avfallshierarkin som möjligt. Den 
miljö- och klimatmässigt bästa avfallshanteringen ska eftersträvas vid sortering, insamling, 
behandling och återvinning.  

Bolaget ska förebygga avfall, avfallets farlighet och stimulera återanvändning, för att minska 
mängden avfall. Det uppmuntrar hållbar konsumtion och beteenden. Resurser som inte kan 
förebyggas eller återanvändas ska samlas in och sorteras för att, genom materialåtervinning, 
stanna i kretsloppet. Genom tydlig information ska alla som bor och verkar i Uppsala kommun 
få kunskap om hur de kan minska sitt avfall och hantera det på rätt sätt. 

Bolaget ska också arbeta enligt avfallshierarkin inom slamhanteringen. Med aktivt 
uppströmsarbete, resurshushållning och cirkulärt näringsutnyttjande uppnår bolaget en 
kvalitetssäkrad användning av slam och rötrester. Kungsängsverket är Revaqcertifierat och 
andelen slam som återförs till åkermark ökar tack vare en bättre slamkvalitet. Det pågår ett 
arbete med att ta fram en bolagsgemensam slamstrategi, som blir ett styrdokument i det 
fortsatta arbetet med en långsiktigt och hållbar slamhantering.  Utgångspunkten i strategin är 
nuvarande och framtida lagkrav, minskad miljöpåverkan, god ekonomi, hög tillförlitlighet och 
tillgänglighet. 

Indikator:  Mängd mat- och restavfall, kilogram per person och år. (Målvärde 2025 154 kg per 
person, 25% minskning jämfört med 2015)1 

 

Indikator: Andelen avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning2 

Indikator: Mängd material och produkter som går till återanvändning3 

 

                                                                  
1 Indikatorn speglar den sammanlagda mängden mat- och restavfall från hushåll och verksamheter. 
2 Indikatorn mäter hur stor andel av det insamlade kommunala avfallet som går till materialåtervinning eller 
förbereds för återanvändning. Med kommunalt avfall avses i detta fall kommunalt avfall inklusive biologiskt avfall 
men exklusive slam. 
3 Indikatorn visar hur mycket material och produkter som återanvänds istället för att bli avfall på Uppsalas 
återvinningscentraler. 
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Målområde Effektivt klimatarbete 
Klimatförändringarna anses allmänt som den största utmaningen som det moderna samhället 
står inför, på grund av de otaliga miljömässiga och sociala följder de kommer att innebära. Att 
bidra till Uppsala kommuns klimatambitioner och minska Uppsala Vattens utsläpp av 
växthusgaser är därför av högsta vikt och bolaget ska bidra till att nå målet om en klimatneutral 
kommun 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050.  

Klimatförändringarna, som påverkar både infrastruktur och anläggningar, utmanar verksamheten 
samtidigt som de också kräver att vi själva tar ett större ansvar. VA-branschen är en självklar del 
av ett hållbart samhälle. Bolaget ingår i ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket 
tillsammans med Svenskt Vatten, Klimatneutral VA-bransch 2030. 

 

Bolagsmål 3 Bolaget ska minska utsläpp av växthusgaser och 
effektivisera energianvändningen  
Uppsala Vatten har skrivit på Klimatavtalet kopplat till Uppsala Klimatprotokoll och ska 
systematiskt arbeta med att kartlägga, identifiera och genomföra åtgärder för att minska 
utsläppen växthusgaser inom värdekedjan samt effektivisera energianvändningen inom 
bolaget. I bolagets långsiktiga planering (bilaga 4) tas höjd för att möta framtida legala 
förändringar och klimatmässiga utmaningar.  

Bolaget ska även arbeta för att all den biogas som produceras kan användas som fordonsgas 
eller för uppvärmningsändamål. Målsättningen är fackling av biogas långsiktigt ska minska till 
under 1%.  Biogas utgör en värdefull energiresurs och har en stor klimatnytta om den kan 
ersätta fossila drivmedel. Bolaget ska därför verka för att användningen av biogas i samhället 
ökar till förmån för minskad bensin- och dieselanvändning. Bolaget ska tillsammans med sina 
samarbetspartners fortsätta studera möjligheterna avseende hur vätgas kan integreras i 
det lokala energi- och drivmedelslandskapet. 
 

Indikator: Mängden såld fordonsgas 

Indikator: Facklad biogas per producerad mängd biogas, Målvärde 2030 <1% 

Indikator: Total energianvändning inom bolaget 

Indikator: Utsläpp av växthusgaser från Uppsala Vattens verksamhet ur uttryckt enligt GHG-
protokollets scope 1, 2 och 3. 4 

 

  

                                                                  

4 Greenhouse Gas Protocol, en vedertagen internationell standard för att beräkna och redovisa utsläpp av 
växthusgaser. De tre olika ”scopes” som nämns berör direkta och indirekta utsläpp som måste rapporteras (scope 1 & 
2) samt andra indirekta utsläpp (scope 3) som är en mer detaljerad beräkning av indirekta utsläpps som inte ingår i 
scope Se https://ghgprotocol.org/ för mer info. 

 

https://ghgprotocol.org/
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Målområde Effektiv organisation 
En förutsättning för vår långsiktiga utveckling är att vi fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra 
verksamheten. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om att arbeta med ständiga 
förbättringar genom att vara en lärande organisation. Det innebär också att ha mod att 
utveckla metoder och systematisera arbetet som utförs.  

Ett bolagsgemensamt projekt har de senaste åren infört ett kvalitetsledningssystem på 
Uppsala Vatten och ett processorienterat arbetssätt. Arbetet ledde fram till att vi hösten 2021 
certifierade oss enligt ISO 9001:2015, ledningssystem för kvalité. Under 2022 behöver Uppsala 
Vatten fokusera på att både bibehålla och implementera det arbete som är gjort samt att 
fortsätta utveckla vårt kvalitetsledningssystem och det processorienterade arbetssättet. 

Bolaget arbetar med att ständigt utveckla kundupplevelsen genom att tillhandahålla flera 
kanaler in till oss. Via telefon, mail, sms, chatt och sociala medier ser vi till att vara tillgängliga 
och jobbar ständigt med förbättringar så vi snabbt och korrekt kan tillmötesgå våra kunders 
behov. Vi arbetar även med studiebesök och riktar oss främst till elever i alla åldrar. 

Bolaget fortsätter fokusera på säkerhetsskydd, för att skydda våra samhällsviktiga uppdrag 
från störningar samt på återuppbyggnad av totalförsvaret genom ökad beredskapsplanering. 
Insatser görs på personalsäkerhet, anläggningar och information. En säkerhetsskyddsanalys 
enligt säkerhetsskyddslagen har arbetats fram, där konsekvenserna av denna analys kommer 
leda till vidare aktiviteter och kostnader inom personal, IT, dokumenthantering och 
upphandling. Bolaget kommer 2022 och framåt att satsa tydligt på utvecklingen av sina 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi 

Kommunfullmäktiges uppdrag 1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och 
bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att 
främja jämställdhet och likvärdighet.              

Bolaget bidrar till detta uppdrag genom en årlig lönekartläggning samt genom vidareutveckling av 
jämställdhetsarbete.  

Kommunfullmäktiges uppdrag 2. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, 
effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.  

Bolaget deltar aktivt i en etableringsfunktion tillsammans med kommunens Näringslivsenhet. Bolaget 
kommer att resursförstärka inom området affärsutveckling för att stärka sin förmåga att samarbeta med 
näringslivet och driva utvecklingsgrupper som är startade med vissa större kunder. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett 
mer effektivt resursutnyttjande. 

Bolaget jobbar mycket aktivt med digitalisering av sin verksamhet för att effektivisera och automatisera 
administrativa processer. Exempelvis är det helt papperslösa kontoret snart möjligt genom nytt 
diariesystem och införande av e-underskrifter under 2021. Det nya diariesystemet kommer framöver även 
göra det en enklare, och mer säkert för medborgare att följa sina ärenden hos Uppsala Vatten via 
medborgartjänster på Internet.  
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underhållsprocesser i syfte att utöka det systematiska underhållsarbetet. Förebyggande 
arbete, dokumentation och uppföljning ska överväga i förhållande till avhjälpande insatser. 

Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk 
arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till 
förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. För att nå resultat och ge kund och 
intressenter bästa möjliga kvalitet krävs en gemensam, inre kultur inom bolaget som innehåller 
en god dialog och framtidsfokus som uppmuntrar till mod och utveckling av bolagets alla 
delar. 

Bolagsmål 4 Bolaget ska ha en ekonomisk styrning och uppföljning 
som bidrar till god ekonomisk hushållning  
Uppsala Vatten ska hushålla med de ekonomiska resurserna som krävs för verksamheten. 
Bolaget har ansvar för verksamheter som huvudsakligen ska vara finansierade av taxor (VA och 
hushållsavfall). Taxorna ska vara baserade på självkostnadsprincipen.  

VA-och avfallskollektivet är monopolverksamheter. För att kunder ska ha förtroende för 
Uppsala Vatten är det extra viktigt att bolaget har en god ekonomisk hushållning. 
Kostnadsutvecklingen ska följas noggrant och redovisas transparent. Det innebär att de 
taxefinansierade monopolverksamheterna tydligt särredovisas. 

Uppsala Vatten driver två affärsmässiga och konkurrensutsatta verksamheter, 
biogasanläggningen och Hovgården. Bolaget ska arbeta aktivt med affärsutveckling för dessa. 
Varje år får bolaget finansiella ägardirektiv som ska uppnås. Utifrån dessa bygger 
verksamheterna affärsstrategier som hjälper till att nå målen för ekonomisk utveckling och 
avkastning. 

Indikator: Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)  

Indikator: Kollektiven ska prissättas så att resultaten är = 0 över tid 

Indikator: Differens av resultatkrav enligt Mål & budget och utfall  

Bolagsmål 5 Bolaget ska använda sina anläggningar 
kostnadseffektivt och stärka det planerade underhållet. 
Bolaget skall utveckla DUF-modell innefattande delprocesser för ekonomisk styrning och 
uppföljning kopplat till bolagets arbete med att optimera anläggningarnas nyttjande.  I enlighet 
med bolagets ambition att implementera bolagsgemensam Drift- Underhålls- och 
Förnyelseplanering (DUF-plan) för verksamheterna. Bolaget kommer att satsa vidare på 
utvecklingen av underhållsprocessen i syfte att utöka det systematiska underhållsarbetet där 
förebyggande, dokumentation och uppföljning överväger i förhållande till avhjälpande insatser. 

Indikator: Planeringsgrad för underhållsinsatser i anläggningarna 
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Bolagsmål 6 Kund- och intressentperspektivet ska genomsyra hela 
bolaget 
Bolaget ska kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med 
kunder. Bolaget ska uppfattas av kunder som kundorienterat och tillhandahålla lösningar 
fördelaktiga för kund. Medarbetare och chefer utvecklar bolaget i linje med intressenternas 
förväntningar  

Indikator: Nöjd Kund Index (NKI) 

Indikator: Nöjd Medborgar Index - Vatten och avlopp 

Indikator: Nöjdhet avfallshantering enfamiljshus/lägenheter 

Bolagsmål 7 Bolaget ska vara en effektiv- och processorienterad 
organisation  
Under 2022 avser Uppsala Vatten fokusera på att både bibehålla och implementera det arbete 
som är gjort samt att fortsätta utveckla vårt kvalitetsledningssystem och det processorienterade 
arbetssättet. Det processorienterade arbetet i bolaget bygger på en helhetssyn och ett 
gemensamt lärande i alla verksamheter. Bolaget kommer även undersöka införandet av 
ytterligare perspektiv på ledningssystem och certifieringar såsom miljö, arbetsmiljö och 
informationssäkerhet för att skapa ett enat och integrerat ledningssystem som tar ett 
helhetsgrepp på bolagets styrning och uppföljning.  

Indikator: Samtliga avdelningar och sektioner har planerat för processutveckling i sina respektive 
verksamhetsplaner (uppfyllelse andel i procent) 

  

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 
I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska 
vara delaktiga i att utforma samhället 

Kommunfullmäktiges uppdrag 28. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för 
invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.  

Bolaget utvecklar digitaliserade processer och kundgränssnitt via servicewebb, som utgår från kundernas 
behov av självservice och för stunden relevant information om tjänsterna. 

 Vi satsar på en mer aktiv intressentdialog, som en del av ett mer systematiskt hållbarhetsarbete och inom 
ramen för bolagets arbete med målen för effektiv vattenanvändning och resursanvändning. 
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Bolagsmål 8 Uppsala Vatten och Avfall ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Uppsala Vatten ska under 2022 bli en säker och effektiv verksamhet som utvecklas med hjälp av 
lärdomar från avvikelser och från omvärlden.  Bolaget blir effektivare när det pågår samarbeten 
internt och externt. Medarbetare bidrar aktivt med sin kompetens och sitt engagemang.  

Bolaget verkar för ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas. Vi uppmuntrar 
varandra att vara nyfikna och leda verksamheten, oss själva och andra i förändring och utveckling. 
Chefer och medarbetare uppmuntrar varandra till ett gemensamt lärande där vi är lyhörda när 
det gäller varandras behov och utmaningar.  Bolaget strävar efter kompetenshöjande åtgärder i 
form av intern och extern vidareutbildning inom för framtiden viktiga kunskapsområden. 

Fortsatt erbjuds en modern arbetsplats med aktivitetsbaserat arbetssätt och möjligheten till 
distansarbete. 

 

Indikator: Nöjd Medarbetarindex (NMI)  

Indikator: Ledarskapsindex (LI) 

Indikator: Sjukfrånvaro 

 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög 
kompetens möta Uppsala 

Kommunfullmäktiges uppdrag 29. Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för 
kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.  

Bolaget ska under året arbeta vidare och stärka sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning. En satsning 
på utbildningspaket inom klart ledarskap och medarbetarskap är planerat. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 30. Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart 
arbetsliv.  

Hälsofrämjande ledarskap och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete behöver fortsatt byggas upp 
och där resursförstärkning i bolaget ska ge en ökad samordning. 
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Övriga inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 
Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i 

Kommunfullmäktiges uppdrag 5. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa 
ungdomsbrottslighet och kriminalitet.  

Bolaget kommer att stärka tillsynen över sina anläggningar i syfte att detektera klotter. För prioriterade 
objekt som är väl synliga för en bredare allmänhet ska sanering ske snarast och senast inom 72 timmar 
från upptäckt/anmälan. Stötande och rasistiskt klotter ska saneras omgående oavsett objektets placering.  

Vid förfrågningar från andra aktörer kommer bolaget att delta i forskningsprojekt som kan bidra till ökad 
trygghet, till exempel. narkotikaspårning i spillvatten. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 6. Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets 
motståndskraft.  

Bolaget har uppfattat försämringarna i det säkerhetspolitiska läget och att planeringen för totalförsvaret 
ska återupptas. Bolaget följer och samordnar sig med kommunledningskontoret övergripande planering 
för totalförsvaret.  Bolaget fortsätter att prioritera insatser som ökar robustheten i verksamheten och 
tekniska försörjningsystem exempelvis genom att analysera lagerkapacitet och förmågan till 
reservkraftförsörjning. 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för 
folkhälsa och livskvalitet 

Kommunfullmäktiges uppdrag 11. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända 
och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller 
entreprenörskap.  

Bolaget deltar i Jobbsprånget (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) och i yrkesprofilering och 
validering i samarbete med arbetsgivarorganisationen SOBONA för att underlätta instegsjobb i både VA 
och avfallsverksamheten.   

Kommunfullmäktiges uppdrag 12. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och 
hantera ökad psykisk ohälsa.  
Som arbetsgivare är det vårt ansvar att systematiskt undersöka arbetsmiljön. Vi har fungerande rutiner 
och uppföljning för kontakt mellan chef och medarbetare. Som stöd har vi företagshälsovård som vi 
anlitar vid minsta tecken på ohälsa. Våra anställningar är trygga och har inte påverkats av 
covidpandemin. 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

Kommunfullmäktiges uppdrag 14. Förbättra möjligheten till anställning för personer med 
funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.  

Bolaget tillämpar icke-diskriminerande rekryteringsrutiner. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 15. Förbättra möjligheten till anställning för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden.  

Bolaget tillämpar icke-diskriminerande rekryteringsrutiner i alla rekryteringar. 
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Budget 2022 och plan 2023 – 2024   
Uppsala Vatten och Avfall planerar under perioden 2022–2024 att investera knappt 1,7 
miljarder kronor. Fördelningen mellan VA- och avfallsverksamheterna är 80 % respektive 20 %. 

Bolagets resultat efter finansnetto uppgår till 8 mnkr år 2022, 8 mnkr år 2023 och 8 mnkr år 
2024. I bolagets resultatkrav för perioden så avses enbart affärsverksamheten (Hovgården och 
biogasverksamheten) samt resultat före finansnetto vilket är samma som efter finansnetto för 
affärsverksamheten, resultatkravet för 2022 är 7 mnkr och för 2023 är det 5 mnkr samt för 2024 
är det 4 mnkr. Uppsala Vatten uppfyller resultatkravet. Resultatet för den taxefinansierade 
monopolverksamheten för VA och avfall uppgår till noll. Monopolverksamheternas eventuella 
uppkomna överskott, alternativt underskott, regleras mot förutbetalda avgifter/fonderna. Den 
taxefinansierade verksamheten skall inte påverka resultaträkningen.  

 
VA  
De totala investeringarna för perioden 2022–2024 beräknas till knappt 1,35 miljarder kronor. 
Investeringar i VA-ledningar svarar för cirka 54 % av den totala investeringsnivån för VA-
verksamheten. Övriga investeringar avser program dricksvattenförsörjning ytterområden 
(Storvreta vattenverk inklusive ledningar) och dricksvattenförsörjning Uppsala stad. 
Omläggning och renovering av befintligt ledningsnät och en fortsatt utbyggnad av 
övergripande kapacitet som huvudledningar för att försörja Rosendal och Ulleråker, dels 
utbyggnad av nya exploateringsområden (Södra Gunsta, Skölsta, Ulleråker) och 
omvandlingsområden (Svia-Skölsta). Vid Kungsängsverket kommer investeringar som syftar till 
att förbättra miljö och kvalitet att ske. Vi fortsätter att verkställa tidigare investeringsbeslut om 
utökad grovrening och högflödesrening samt reservkraftsanläggning. 
Försedimenteringsbassänger ersätter gammal teknik från mitten av 1900-talet.  

 
Avfall  
De totala investeringarna för perioden 2022–2024 beräknas till ca 0,3 miljarder kronor. Nya 
återvinningscentraler uppförs i Brillinge och Fyrislund och på Hovgården planeras en ny 
sorteringsplatta. Vidare planeras en fortsatt utbyggnad av biogasanläggningen vid 
Kungsängens gård. 

 
Låneskuld  
Uppsala Vatten och Avfall AB:s låneskuld förväntas, under perioden 2022–2024, öka med 700 
mnkr till 2 750 mnkr till följd av de planerade investeringarna. Hela låneskulden avser VA-
verksamheten. Självfinansieringsgraden under planperioden beräknas till cirka 55 %. 
Genomsnittlig ränta på bolagets lån beräknas till 1,05 % för åren 2022–2024. 

  
Resultat 2022–2024  
VA  
VA-monopolets intäkter avser brukningsintäkter och anläggningsintäkter. Intäkterna avseende 
brukningsavgifter, innan reglering mot förutbetalda avgifter, beräknas för perioden 2022–2024 
uppgå till cirka 1 266 mnkr. Anläggningsintäkterna kommer att öka genom beslutad 
taxehöjning. Ökningen uppgår till 8 procent from 1 april och kommer att öka intäkterna med 4 
mnkr för 2022. Intäkterna från anläggningsavgifterna beräknas, innan reglering mot 
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förutbetalda avgifter, uppgå till totalt 217 mnkr. Bolaget räknar med årliga taxehöjningar vad 
gäller anläggningsavgifterna.  

De totala kostnaderna för VA-verksamheten beräknas år 2022 bli 491 mnkr och beräknas öka 
med 35 mnkr till 526 mnkr år 2024, Räntekostnader och avskrivningar utgör 12 mnkr av 
ökningen, främst på grund av de höga investeringsnivåerna.  

 
Avfall  
Det ackumulerade resultatet för verksamheterna Hovgården och biogas beräknas uppgå till 24 
mnkr för perioden 2022–2024.  

Intäkterna från biogasverksamheten förväntas uppgå till 348 mnkr för perioden och 
kostnaderna beräknas till 332 mnkr, vilket ger ett ackumulerat resultat på 16 mnkr. I nämnda 
intäkter ingår from 2022 en ökad biogasförsäljning om drygt 25 mnkr genom upphandling av 
gasleveranser. Affären är knuten till avtalet med Region Uppsala. Denna tillkommande affär 
planeras påverka resultatet med ca 1 mnkr för 2022. Nya investeringar i biogasanläggningen 
gör att avskrivningarna ökar under planperioden. Resultat förutsätter fortsatt god tillgång på 
substrat samt en ökad gasförsäljning men även att olika statliga bidrag faller ut som förväntat.  

Intäkterna för Hovgården beräknas bli 153 mnkr för perioden och kostnader beräknas uppgå 
till 145 mnkr, vilket ger ett ackumulerat resultat på 8 mnkr.  

Intäkterna från monopolverksamheten, hushållsavfallsavgifter (slam/latrin och säck/kärl), 
beräknas för perioden uppgå till 647 mnkr före reglering mot kortfristig skuld. Kostnaderna 
beräknas under samma period öka med 19 mnkr från 203 mnkr år 2022 till 222 mnkr år 2024. 
Totalt uppgår kostnaderna år 2024 till 641 mnkr. Taxehöjning för säck/kärl kommer att ske 
from 1 januari 2022 och kommer ge cirka 45 mnkr i ökade intäkter 2022 mot föregående år. I 
budget/plan ser vi ökade kostnader för entreprenader för säck/kärl och ökade 
avskrivningskostnader bland annat på nya återvinningscentraler samt kostnader för ökad 
bemanning. Det leder till att en trolig taxehöjning kommer att ske både åren 2023 och 2024, 
men med en mindre procentuell ökning respektive år. Andra faktorer som kommer att påverka 
behovet av taxehöjning är hur framtiden kommer att se ut kring bland annat returpapper, 
förpackningar, fastighetsnära insamling med mera. För slam/latrin kommer en trolig 
taxehöjning ske 2023 utifrån kostnadsutvecklingen. 

Taxor  
Under planperioden sker taxejusteringar för båda monopolen. Dessa taxehöjningar är 
inarbetade i affärsplanen. VA-monopolets taxehöjning avser en 8 procentig intäktsökning 
avseende anläggningstaxan från och med 1 april 2022. Bolaget räknar med årliga taxehöjningar 
vad gäller anläggningsavgifterna.  

För avfallsmonopolet ingår en taxehöjning för säck/kärl från den 1 januari 2022. Höjningen 
kommer att ge cirka 45 mnkr i ökade intäkter 2022. Även taxehöjningar på under 10% ingår 
åren 2023 och 2024. För slam/latrin kommer en trolig taxehöjning ske 2023 utifrån 
kostnadsutvecklingen. 

Av ekonomidelen framgår intäkter, kostnader, resultat, investeringar samt utgående saldon 
avseende viktiga balansposter som förutbetalda avgifter, fonder, obeskattade reserver och 
eget kapital. 
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Bolagets resultaträkning  
Resultaträkning  
        

 Budget   Plan   Plan   Prognos 
Belopp i tkr 2022   2023   2024   2021 

               
Nettoomsättning 795 415   836 095   856 830   691 925 

               
Punktskatter -3 585   -3 730   -3 730   -2 150 
Övriga rörelseintäkter 15 930   16 695   16 695   18 635 
Summa rörelsens intäkter (exkl. 
interna) 807 760   849 060   869 795   708 410 

               
Rörelsens kostnader:               
Övriga externa kostnader (exkl. interna) -422 125   -429 870   -441 900   -366 730 
Personalkostnader -207 425   -222 620   -229 070   -178 320 
Avskrivningar på materiella anl tillgångar -147 940   -163 790   -163 855   -140 585 

               
Rörelseresultat 30 270   32 780   34 970   22 775 

               
Resultat från finansiella poster:               
Ränteintäkter 200   200   200   200 
Räntekostnader -22 750   -24 950   -27 450   -20 000 

 -22 550   -24 750   -27 250   -19 800 
               

Resultat efter finansiella poster 7 720   8 030   7 720   2 975 
Skatt på årets resultat 0   0   0   0 

               
Årets resultat 7 720   8 030   7 720   2 975 

        
        
 
        
Not till resultaträkning        
 Budget   Plan   Plan   Prognos 
Not 1 Rörelsens intäkter m.m. 2022   2023   2024   2021 
Belopp i tkr               

               
VA (inkl. interna) 490 750   512 250   525 950   440 100 
varav uttag/avsättning brukningsavgifter -9 600   6 200   18 350   -40 150 
varav uttag/avsättning anläggningsfond -14 300   -30 500   -26 700   -21 600 
varav uttag/avsättning investeringsfond 3 705   3 705   1 425   3 705 

               
Avfall (inkl. interna) 365 060   384 860   391 895   316 360 
varav uttag/avsättning 
hushållsavfallsavgifter -1 460   -1 630   -3 885   29 320 
varav uttag/avsättning 
investeringsbidragsfond 4 575   5340   5 340   4110 
Summa intäkter  855 810   897 110   917 845   756 460 

               
Rörelseresultat               
VA 22 400   24 600   27 100   19 800 
Avfall 7 870   8 180   7 870   2 975 

 30 270   32 780   34 970   22 775 
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Resultat efter finansiella poster               
VA 0   0   0   0 
Avfall 7 720   8 030   7 720   2 975 

 7 720   8 030   7 720   2 975 
              

               
Investeringar               
 Budget   Plan   Plan   Prognos 
Investeringar 2022   2023   2024   2021 
Belopp i mnkr               

               
VA               
Gemensamt 12   6   6   1 
Distribution  85   60   98   78 
Avledning 153   165   167   168 
Produktion Vatten 71   70   66   53 
Behandling Avlopp 103   156   130   35 
Summa investeringar VA 424   457   467   335 

               
Avfall               
Gemensamt 5   2   2   1 
Återvinningscentraler 93   26   26   25 
Hovgården 13   31   31   13 
Biogas 25   44   34   26 
Summa investeringar Avfall 136   103   93   65 

               
Totala investeringar 560   560   560   400 

        
        
Viktiga Balansposter inklusive bolagets låneskuld     
Viktiga balansposter (UB 31/12)        
Belopp i mnkr Budget   Plan   Plan   Prognos 

 2022   2023   2024   2021 
VA               
Förutbetalda brukningsavgifter 102   83   65   93 
Förutbetalda anläggningsavgifter 509   563   589   495 
Investeringsfond  41   38   36   45 

               
Avfall               
Förutbetalda hushållsavfallsavgifter 1   3   7   0 
Investeringsbidragsfond 47   48   43   52 
Deponifond 37   37   38   36 
Obeskattade reserver 488   488   488   488 
Fritt eget kapital 11   19   26   3 
Summa balansposter        1 236   1 279   1 292   1 212 

        
               
Låneskuld totalt 2 250   2 500   2 750   2 050 
varav VA 2 250   2 500   2 750   2 050 
varav Avfall 0   0   0   0 

               
Outnyttjad checkräkningskredit 70   70   70   115 
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Självfinansieringsgrad investeringar 
totalt, % 55%   55%   55%   60% 
varav VA, % 50%   45%   45%   50% 
varav Avfall, % 100%   100%   100%   100% 

               

        
        
Driftbudget 2022 och planeringsramar 2023–2024 samt prognos 2021 
VA Budget   Plan   Plan   Prognos 
Belopp i mnkr 2022   2023   2024   2021 

               
Intäkter:               
Brukningsavgifter  421   422   423   415 
Anläggningsavgifter (årliga höjningar med 8 % 
år 2021, 2022 o 2023) 60   79   78   56 
Övriga intäkter  30   32   32   31 
Netto till/från fonder -20   -21   -7   -62 
Summa intäkter 491   512   526   440 

               
Kostnader:               
VA-gemensamt -100   -101   -105   -85 
Distribution -75   -79   -83   -68 
Avledning -105   -108   -111   -92 
Produktion -103   -110   -114   -97 
Behandling -108   -114   -113   -98 
Summa kostnader -491   -512   -526   -440 
varav räntor och avskrivningar -141   -150   -153   -133 

               
Årets resultat 0   0   0   0 

               
        
        
        
Avfall Budget   Plan   Plan   Prognos 
Belopp i tkr 2022   2023   2024   2021 

               
Intäkter:               
Hushållsavfall (taxehöjning år 2022-01-01 med 
35% i snitt, behov finns även 2023, 2024) 182   195   201   164 
Slam/Latrin (taxehöjning 2023-01-01 på c:a 7 %) 21   21   21   20 
Biogas 111   118   119   82 
Återvinning/Deponi 51   51   51   51 
varav netto till/från fonder -1   -2   -4   29 
Summa intäkter 365   385   392   317 

               
Kostnader:               
Hushållsavfall -182   -195   -201   -166 
Slam/Latrin -21   -21   -21   -20 
Biogas -107   -112   -113   -80 
Återvinning/Deponi -47   -49   -49   -48 
Summa kostnader -357   -377   -384   -314 
varav räntor och avskrivningar -30   -39   -38   -28 

               
Årets resultat 8   8   8   3 
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Risker i affärsplanen 

Väsentliga risker och osäkerheter 

Inledning 

I Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt 
interna kontroll, KSN-2016-1119, anges att verksamhets- eller affärsplaner ska identifiera risker 
samt att dessa ska analyseras. Riskhanteringen ska utgå från den specifika verksamhetens 
uppdrag och roll. Syftet är att identifiera bolagsövergripande risker som kan äventyra att 
verksamheten uppnår sina mål i affärsplanen. 

Bolagets process för riskhantering följer i stort den kommungemensamma Riktlinje för 
riskhantering, KSN-2016-1119, samt vidhängande rutin för riskhantering. Syftet med en 
gemensam process är att kommunkoncernen som helhet enklare kan analysera och hantera 
de risker som kan påverka koncernen i stort. 

Riskregister 

Bolaget har upprättat ett riskregister som utgår från de kommungemensamma kraven. 
Registret behandlar hur riskerna har värderats, hur de prioriterats, förslag till planerade 
åtgärder samt hur uppföljning ska ske. Det framgår även av registret vem som ansvarar och ska 
följa upp att risken omhändertas korrekt. 

Analys 

Bolaget har identifierat 39 risker som placerats i någon av de riskkategorier som finns 
beslutade. Risker som befinner sig i det övre poängintervallet uppgår till 21, och har flyttats 
över till internkontrollplanen. För att hanterar riskerna har 23 kontrollmoment tagits fram. 

Internkontrollplan 

Bolagets styrelse upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen 
av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att 

• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer 

 
De kontrollområden som internkontrollplanen bygger på är verksamhetskontroller, kontroller 
av system och rutiner, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll, 
och kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. Internkontrollplanen beslutas som ett 
separat ärende vid samma beslutstillfälle som affärsplanen. 

Internkontrollplan 2022 
UVA-2021-01329  

https://public360.uppsalavatten.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=201329
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Bilaga 1 Styrdokument 
Nedan presenteras en majoritet av de policys och riktlinjer inom kommunkoncernen som är en 
del av bolagets styrning. 

 

Policyer med tillhörande riktlinjer 

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 
ledarskap samt arbetsmiljö och 
samverkan 

Arkitekturpolicy 

Cykelpolicy för Uppsala kommun 

Finanspolicy för Uppsala 
kommunkoncern 

Försäkringspolicy 

Kvalitetspolicy 

Riktlinjer för nämndernas och 
bolagsstyrelsernas 
verksamhetsplanering och uppföljning 
samt interna kontroll 

Riktlinje för riskhantering 

Riktlinje för styrdokument 

Parkeringspolicy 

Policy för hållbar utveckling 

Policy för internationellt arbete i 
Uppsala kommun 

Policy för kommunikation 

Policy för representation och gåvor 

Policy för trygghet och säkerhet 

Policy för upphandling och inköp 

Policy för Uppsala kommuns 
samverkan med den ideella sektorn 

Policy för digital transformation 

Uppsala kommuns policy mot mutor 

Ägarpolicy för Uppsala kommun 

Riktlinjer för bolagsstyrning inom 
Uppsala kommun 

Övriga kommungemensamma 
riktlinjer 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Riktlinjer för elhandel i Uppsala 
kommun 

Riktlinjer för exploateringsavtal i 
Uppsala kommun 

Riktlinjer hantering av förorenade 
områden 

Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala 
kommun 

Riktlinjer för markanvändning inom 
Uppsala- och Vattholmaåsarnas 
tillrinningsområde ur 
grundvattensynpunkt 

Riktlinjer för sociala investeringar 

Riktlinjer för studentsamarbete i 
Uppsala kommun 

Riktlinjer för Uppsalas parker 

Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö 

Riktlinje för gatukostnader 

Riktlinjer för nödvattenförsörjning 

Riktlinjer för arkiv 

Riktlinjer för betesmark 

Riktlinjer för VA-planering
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Bilaga 2 Uppföljningsplan 

Inledning 
Bolagsstyrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB använder uppföljning för att följa och 
ständigt förbättra bolagets verksamhet. Enligt riktlinjen för nämndernas och 
bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering sker uppföljningen i styrelsen utifrån 
följande förhållningssätt: 

Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt 
ekonomisk kalkyl inte kan tas fram. 

Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor. 

Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed 
upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män 
ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader som kan vara aktuella för bolaget är 
mellan geografiska områden och mellan utförare. 

Bolagsstyrelsens uppföljning 
Bolagsstyrelsen följer upp bolaget genom: 

• Samtlig inrapportering till USAB av uppdrag i Mål och Budget 
• Delårsbokslut 
• Årsbokslut 
• VD-rapport 
• Ekonomi- och måluppföljning 
• Nyckeltal i affärsplanen 

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer bolagsstyrelsen i vilken mån 
den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, 
kommunfullmäktiges uppdrag och bolagsstyrelsens egna mål. Bedömningen baseras 
på uppföljningen av bolagsstyrelsens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – 
även med stöd av indikatorer. 

Uppföljning av verksamheten i enlighet med affärsplan med målområden och 
tillhörande budget sker löpande vid varje ordinarie sammanträde. Detta sker 
systematiskt genom en samlad uppföljning som består av ”VD-rapport” och löpande 
uppföljning av mål och ekonomi. Uppföljning omfattar bland annat följande: 

Uppföljning av leverantörer 

Uppföljning av ärenden 

Uppföljning av investeringar och status för genomföranden i projekt 

Händelsestyrd uppföljning: det vill säga uppföljning utifrån signaler om att något inte 
står rätt till 

Uppföljning av bolagsstyrelsens affärsplan och andra eventuella planer 

Om uppföljningarna brister kan bolagsstyrelsen kräva åtgärd och återrapportering vid 
extrainsatt sammanträde. 
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Bilaga 3 Styrelsens indikatorer 
Indikatorer 2018 2019 Nuläge (2020) Målvärde 

Mål 1:     

Mängden vatten per person och dygn för VA-kollektivets hushåll på årsbasis  140 135 138 100 l/person och 
dygn 

Avbrottstid per brukare (minuter) 10,36 8,7 7,08 <15 min 

Antal tillfällen med otjänligt vatten 0 0 0 0 

Antal vattenverk med behandlingskapacitet >10% över maxdygnsbehovet. * * 11/12 12/12 

Antal reningsverk med behandlingskapacitet (flöde eller personekvivalenter) >10% över 
behovet 

* * 7/10 10/10 

Andel ovidkommande vatten till spillvattennätet     

Mål 2:     

Mängd mat- och restavfall, kilogram per person och år.  196 
 

188 183 154 

Andelen avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning * * * 55% till 2025, 
60% till 2030, 
65%till 2035 

Mängd material och produkter som går till återanvändning 1,94% 2,25% 3% 4% till 2025 
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Indikatorer 2018 2019 Nuläge (2020) Målvärde 
Mål 3:     

Facklad biogas per producerad mängd biogas 13 8 8 5 %  

Bolagets totala energianvändning * * * Följs upp tidigast 2022 

Mängden såld fordonsgas 4 000 000 Nm3/år 4 400 000 Nm3/år 4 490 000 Nm3/år >4 000 000 

Utsläpp av växthusgaser från Uppsala Vattens verksamhet  * * * Följs upp tidigast 2022 

Mål 4:     

Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)  12,3% 14,9% 2,2% 5% 

Kollektiven ska prissättas så att resultaten är = 0 över tid +21mnkr +11mnkr -1,5mnkr 0 

Differens av resultatkrav enligt Mål & budget och utfall  (9mnkr)15mnkr (18mnkr)18mnkr (5mnkr)5mnkr 7 mnkr 

Mål 5:     

Planeringsgrad för underhållsinsatser i anläggningarna * * * Följs upp tidigast 2022 

Mål 6:     

Nöjd Kund Index (NKI) 72 - 68 73 

Nöjd Medborgar Index - Vatten och avlopp 79 73 77 80 

Nöjdhet avfallshantering enfamiljshus/lägenheter 89/85 89/85 * 90/90 

Mål 7:     

Samtliga avdelningar och sektioner har planerat för processutveckling i sina respektive 
verksamhetsplaner (uppfyllelse andel i procent) 

* * * 75 

Mål 8:     

Nöjd Medarbetarindex (NMI)  - 72 73 73 

Ledarskapsindex (LI) - 77 77 77 

Sjukfrånvaro  5 % 4 % 4 % 



 

Uppsala Vatten och Avfall AB 

Bilaga 4, Affärsplan 
2022 – 2024: Långsiktig 
planering och 
anläggningsutveckling 
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Inledning 
Uppsala Vattens långsiktiga planering utgår från kommunens översiktsplans 
tidshorisont på 2050, med spaning mot år 2100. Planeringen baseras på kommande 
behov, interna och externa risker och utmaningar. Översiktsplanens ambition är att 
340 000 personer ska bo i Uppsala kommun år 2050 (scenario hög) och det är den nivå 
som bolaget behöver möjliggöra. Bolagets långsiktiga plan behöver ta höjd för 
förändrade omvärldskrav, åldrande anläggningar, befolkningsprognoser som visar på 
ökad tillväxt samt klimatförändringar som ger högre temperaturer och ökad nederbörd 
innebär att behovet av om- och tillbyggnad i befintliga anläggningar och byggnation av 
nya anläggningar är stort.   

Historiskt har bolaget haft överkapacitet i anläggningarna, något som haft stor 
betydelse för att bolaget har kunnat producera och leverera dricksvatten och 
omhänderta avloppsvatten i ett starkt växande Uppsala. Den överkapaciteten har nu 
tagit slut.  

Vi behöver därför planera för hur våra anläggningar ska anpassas för att möta 
morgondagens behov, förväntningar och förutsättningar.   

Vi ökar leverans- och produktionskapaciteten 
och säkerställer kvaliteten på dricksvatten  
Det ökade behovet av dricksvatten innebär att inom tio år når bolaget taket på det 
tillståndsgivna grundvattenuttaget i Uppsalaåsen och Vattholmaåsarna, som förser 
bland annat Uppsala stad med dricksvatten.   

Tre ledord ska känneteckna Uppsalas dricksvattenförsörjning; säkerhet, redundans 
och flexibilitet. En stärkt redundans och robusthet är viktigt för att kunna möta 
utmaningarna som ändrade krav på dricksvattenförsörjningen eller klimatförändringar 
kan medföra. Inte minst torka och torrår kan påverka grundvattenbalansen och 
kvalitén. En klimatanpassad dricksvattenförsörjning är något vi behöver uppnå inom 
de närmsta åren, i enlighet med den regionala vattenförsörjningsplanen för Uppsala 
län.   

Säkerheten inom dricksvattenförsörjningen är något som diskuterats mycket de 
senaste åren och visar hur viktigt det är för Uppsala Vatten att jobba både med säkra 
anläggningar och skydd mot grundvattenföroreningar. En flexibel 
dricksvattenförsörjning, där anläggningar och vattenresurser kan möta både dagens 
och de framtida behoven är något vi strävar efter, både i utbyggnadsplaner och val av 
teknik.   

Inom ramen för det huvudprojekt som kallas Vatten 2050 genomförs utredningar för 
att öka råvattentillgången, dricksvattenproduktionen och distributionen.  För att öka 
råvattentillgången utreder vi nya uttagsmöjligheter, ny källa till infiltrationsvatten och 
nya infiltrationsområden. Bolaget undersöker också lokalisering och processtekniska 
förutsättningar för ett tredje vattenverk för Uppsala stad. Vi ser membranteknik som en 
framtida reningsmetod, för att på ett bra sätt kunna hantera nuvarande och 
förändrade råvattenförhållanden.   

I ett gemensamt projekt med Norrvatten undersöker vi möjligheterna till ömsesidig 
reservvattenförsörjning i form av en dricksvattenledning inklusive en vattenreservoar 
mellan Uppsala och Knivsta.   
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För att säkra vattenkvaliteten i infiltrationsvattnet ser vi över möjligheterna att rena 
vattnet innan infiltration. I vattenverken utvecklar vi reningsprocesserna för att på sikt 
möta kommande lägre gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Vi förbättrar bevakningen 
av förändringar i ledningsnätet och i dricksvattenvattenberedningen för att minska 
negativa effekter och störningar hos kund.   

Det nya vattenverket i Storvreta kommer att stå färdigt 2024 och kommer även kunna 
förse Bälinge - Lövstalöt med dricksvatten. Vattenverket dimensioneras även för att i 
framtiden kunna ansluta Vattholma och Skyttorp. Arbete med revidering av den 
befintliga vattendomen för vattentäkterna i Storvreta inleds inom kort.  

Två andra kransorter där dricksvattenförsörjningen utreds och utvecklas är Björklinge 
och Järlåsa. I Björklinge ska ny vattendom sökas och vattenskyddsområdet revideras, 
för att säkerställa att orten kan växa och samtidigt ha en god dricksvattenförsörjning. I 
Järlåsa pågår en grundvattenutredning för att säkerställa en mer robust 
dricksvattenleverans. Om grundvattenutredningen ger ett önskat tillskott, kommer 
arbetet med ny vattendom för den nya vattentäkten att inledas.  För att säkra 
dricksvattenförsörjningen långsiktigt pågår arbete med att revidera befintliga samt ta 
fram nya vattenskyddsområden.   

Bolaget fokuserar på att:   

• Stärka dricksvattenförsörjningen och arbeta utifrån projekt inom ramen för 
Vatten 2050  

• Arbeta med nya och reviderade vattendomar och vattenskyddsområden  
• Genomföra utbyggnaden av Storvreta vattenverk och överföringsledningar till 

Lövstalöt och Bälinge  

Vi ökar kapaciteten för avledning och rening 
av avloppsvatten   
Kungsängsverket byggs ut och om för att möta behoven från en växande befolkning 
och klimatförändringar. Nya reningsprocesser kommer anläggas, exempelvis 
läkemedelsrening, högflödesrening, ny biologisk rening och rejektvattenbehandling.5 
Det nya om- och tillbyggda Kungsängsverket dimensioneras för 2050 års uppskattade 
belastning. En ansökan om nytt miljötillstånd för Kungsängsverket är inlämnad till 
domstol och omfattar en tillståndsgiven anslutning på 330 000 personer. Flera nya 
anläggningsdelar kommer att byggas parallellt. Det kommer att innebära påfrestningar 
för den löpande driften och ställa höga krav på planering för drift under 
ombyggnationen.   

Uppsala Vatten deltar i en nationell satsning och har fått bidrag från Naturvårdsverket 
för att genomföra en pilotstudie om läkemedelsrening på Kungsängsverket. Den nya 
anläggningsdelen med avancerad rening innebär att det i framtiden kommer att 
produceras ett mycket rent avloppsvatten, vilket öppnar för användning av renat 
avloppsvatten i form av tekniskt vatten.   

Uppsala vatten planerar också för ett nytt reningsverk i den sydöstra delen av Uppsala. 
Den nya bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna öppnar upp möjligheter för att bygga 

                                                                  

5 Rejektvatten är det vatten som uppstår vid avvattning av rötat slam 
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ny typ av avloppsbehandling. De kommande åren genomförs utredningar, förstudier 
och testbäddar för att öka kunskapen och med siktet inställt på att anlägga ett så kallat 
resursverk.   

I kransorter så som Järlåsa, Gåvsta, Vänge och Knutby är tillskottsvattnet en stor 
utmaning och bidrar starkt till att reningsverkens hydrauliska kapacitetstak riskerar att 
nås. I dessa anläggningar ger tillskottsvattnet problem med driften av reningsverken, 
med slamflykt och bräddningar som följd. Knutby reningsverk är idag gammalt och 
fungerar inte optimalt och ett nytt verk kommer att anläggas. Reningsverket i Storvreta 
närmar sig tillståndsgiven anslutning och ett nytt tillstånd, tillsammans med 
omfattande byggnationer, kommer att krävas. I samband med de inledande 
utredningarna kommer en vägvalsutredning för ytterverken i de nordöstra delarna att 
genomföras för att svara på mest lämplig framtida utformning för omhändertagande 
av spillvattnet.   

Som en del i arbetet med en hållbar och långsiktig slamhantering arbetar Uppsala 
Vatten med framtagandet av en slamstrategi som omfattar även de mindre 
reningsverken.  

I Uppsala ska dagvatten ses som en resurs som ska användas som en del av effektiv 
vattenanvändning och bidra till minskad förorening av yt- och grundvatten. 
Tillsammans med kommunen planerar vi för nya typer att dagvattenanläggningar i 
bland annat Rosendal och de sydöstra stadsdelarna, där dagvattenhanteringen är 
integrerad i staden. Flera nya dagvattenanläggningar planeras för att rena och fördröja 
dagvatten från både redan bebyggda områden och nya exploateringar. En större 
damm som renar vatten från Gottsunda, Norby och Valsätra planeras i Bäcklösa och är 
ett samverkansprojekt med kommunen och SLU. Översiktsplanen och Uppsalapaketet 
talar också för en betydande exploatering på jungfrulig mark och tillsammans med 
kommunen genomförs utredningar för att säkerställa klok dagvattenhantering och för 
att inte försämra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna i kommunens 
recipienter samt för att minska risken för skada vid skyfall. Omfattande 
reningsanläggningar kommer att behöva anläggas för att inte äventyra 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten. För att minska dricksvattenuttaget studeras 
tillexempel användningsområden för regnvatten, som skulle kunna användas för 
bevattning och att spola toaletter med.  

Då dagvatten ingår i flera olika lagstiftningar och det idag är svårt att ställa krav på att 
dagvatten ska renas och fördröjas innan det når den allmänna va-anläggningen 
genomför Uppsala Vatten olika juridiska utredningar för att klargöra ansvaret. En 
tydligare ansvarsfördelning skulle kunna förenkla och effektivisera hantering av 
dagvatten i detaljplaneskedet.    

Uppsala Vatten projektleder en kommunövergripande skyfallsplan. Det övergripande 
syftet med skyfallsplanen är att klimatanpassa Uppsala med hänsyn till skyfall och 
minska risken för översvämningar.   

 

Bolaget fokuserar på att:    

• Utveckla och hantera tillståndsansökan för Kungsängsverket   
• Genomföra investeringsprogrammet för Kungsängsverket  
• Utreda och planera för nytt resursverk i de sydöstra stadsdelarna  
• Utreda framtida spillvattenhantering i Storvreta och Knutby  
• Ta fram en slamstrategi  
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• Utreda och klargöra ansvarsområden för ny slags dagvattenhantering i 
exploateringsområden   

• Utreda och genomföra dagvattendamm i Bäcklösa  

Vi ökar kapaciteten, flexibiliteten och 
materialåtervinningen på våra 
avfallsanläggningar  

Biogasen  
Produktionsnivån av gas bedöms kvarstå på samma nivå som idag men mer 
energifattigt substrat, som gödsel, kommer att tas emot för att ersätta den 
prognosticerade minskade mängden matavfallssubstrat, när konkurrensen om 
matavfall ökar. Mottagningen av gödsel innebär att en ny avvattningsanläggning och 
efterrötkammare kommer att byggas. Förändringarna i anläggningen som genomförts 
de senaste åren och kommande förändringar innebär att flexibiliteten i vilka substrat 
som kan tas emot ökar.  

Verksamheten vid biogasanläggningen har förändrats betydligt sedan verksamheten 
startade och tillståndsprövades. En tillståndsprövning enligt miljöbalken pågår med 
syfte att öka mängden substrat som kan tas emot på anläggningen och för att 
uppdatera villkor så de motsvarar dagens miljökrav.   

Hovgården  
För att förflytta oss högre upp i avfallstrappan kommer Hovgårdens avfallsanläggning 
fokusera på ökad materialåtervinning av avfallet som körs in från verksamheter och 
återvinningscentraler. Det görs genom testkörning av lass och initiativ till samarbete 
med de aktörer som finns på marknaden.  

Uppsala Vatten utvecklar sorteringsverksamheten och hanterar behovet av en modern 
sorteringsplatta på Hovgårdens avfallsanläggning. Detta ger möjligheten att sortera 
inkommande kommunalt grov- och byggavfall samt verksamhetsavfall i fler och renare 
fraktioner, vilket ytterligare förflyttar oss högre upp i avfallstrappan.  

Lakvattenreningen på Hovgården kommer förbättras genom införande av fler 
reningssteg, för att klara befintliga och kommande utsläppskrav och villkor.  

Avfallsmonopolet  
Vi utvecklar den kommunala avfallshanteringen med målet att öka 
materialåtervinningen. Ökade krav om att erbjuda fastighetsnära insamling syftar till 
bättre sortering av det kommunala avfallet samt ökad materialåtervinning. Införande 
av fyrfacksinsamling kan i framtiden bidra till att ge Uppsalas boende goda 
förutsättningar för att sortera rätt och därmed bidra till ett hållbart resursnyttjande. I 
och med att Uppsala växer och staden byggs ut ökar även behovet av att kunna lämna 
avfall till återvinning. Uppsala Vatten ser till att nya återvinningscentraler byggs och 
placeras så att tillgängligheten blir bra för invånarna.   
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Den nya Avfallsplanen är under framtagande och ska börja gälla från år 2023. Den 
fokuserar främst på det avfall som kommunen har rådighet över, vilket är hushållens 
och de kommunala verksamheternas avfall. De övergripande målen med planen är att 
avfallsmängderna ska minska, materialåtervinningen öka och att avfallets klimat- och 
miljöpåverkan ska minska.  

Bolaget fokuserar på att:   

• Utvecklingsprogram och tillståndsansökan för biogasen  
• Stärka Hovgårdens kapacitet genom en utbyggnation av sorteringsplattan  
• Förbättra lakvattenreningen på Hovgården  
• Införa frivillig fyrfacksinsamling  
• Etablera nya Återvinningscentraler  

Övrigt  
Markåtkomsten kommer att vara central då vi utvecklar befintliga och bygger nya 
anläggningar. Ett långsiktigt arbete med säkerställande av mark kommer vara av 
betydelse för utvecklingen.  

Den nya VA-planen möjliggör ett strukturerat och tydligt arbetssätt med VA-planering 
både vid ny exploatering och i befintlig bebyggelse, men planen innebär också att 
tidigare arbetssätt vid planläggning och nyanslutning behöver revideras och 
struktureras för att svara upp till VA-planens riktlinjer och förhållningssätt. I 
utbyggnadsplanen anges sex områden i och runt Marielund som ska prioriteras för VA-
utbyggnad.   

I takt med att kommunen växer krävs ökad kapacitet i vårt befintliga ledningsnät samt 
uppbyggnad av nya ledningsnät för distribution och avledning av avloppsvatten. 
Bolagets hydrauliska modeller över ledningsnätet används för att identifiera 
underdimensionerade ledningar och analysera nya ledningsdragningar.   

Bolaget fokuserar på att:    

• Säkerställa markåtkomst för utveckling av befintliga och nya anläggningar  
• Bygga upp ett långsiktigt arbetssätt för planläggning och nyanslutning  
• Planera och genomföra utbyggnaden av VA inom utbyggnadsplan  
• Analysera och prioritera kapacitetshöjande åtgärder på ledningsnätet  

Forskning och utveckling  
Forskning och utveckling (FoU) på bolaget är starkt knutet till verksamheten som 
bedrivs. Det handlar främst om att utveckla nya effektiva löningar (processoptimering) 
samt att möta framtida yttre krav, till exempel legala, miljö- och kvalitetskrav. Våra 
anläggningar ska ha ett effektivt energiutnyttjande och effektiva reningsprocesser. Vi 
tar fram nya metoder och tekniker för återvinning av restprodukter.   

Bolaget fokuserar på att:    

• utveckla membranteknik i dricksvattenförsörjningen  
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• utveckla rening av infiltrationsvatten  
• utveckla rening av mikroföroreningar på Kungsängsverket  
• utveckla tekniker för biologisk rening?? Eller annat? (Väntar på svar från 

spillvatten)  
• utveckla tekniker för dagvattenrening  
• utveckla tekniker för rening av persistenta organiska föroreningar i lakvatten 

på Hovgården  
• skapa produkt- och materialflöden för ny och förbättrad återanvändning och 

materialåtervinning 
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