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Inledning
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB  
(Vamas) är det kommunalägda bolaget som 
levererar vatten och tar hand om våra kunders 
spillvatten och avfall på ett miljöriktigt sätt. I 
den dagliga verksamheten används förkortning-
en Vamas i såväl logotyp och de flesta skrivelser 
som i muntliga kontakter med bolagets olika 
intressenter.

2020 renade vi cirka 3 miljoner kubikmeter 
avloppsvatten, samlade in cirka 17 000 ton avfall 
och levererade cirka 1,4 miljoner kubikmeter 
friskt och rent dricksvatten. Bakom dessa grund-
läggande samhällstjänster ligger hög kompetens, 
lång erfarenhet och noggrann planering. Vår 
uppgift på Vamas är att bidra till att våra kunders 
vardag fungerar, samtidigt som vi långsiktigt 
värnar om vår gemensamma miljö. 
  

Sedan 2012 utgör Vamas en viktig pusselbit i 
Malung-Sälens kommun. Som en av Nordens 
största turistkommuner, präglad av stora varia-
tioner i befolkningsmängd över året, ser vi till att 
vatten, avlopp, avfall och återvinning alltid ska 
fungera för boende, verksamma och besökande.
 
Vi spelar en avgörande roll i kommunens lång-
siktiga utveckling. Vi har ett stort ansvar för att 
säkra en god samhällsservice och en hållbar  
miljö också för framtida generationer. För att 
möta de ständigt ökande miljökraven, måste vi 
kontinuerligt utveckla och förbättra verksam-
heten tillsammans med en rad olika aktörer. 

Vårt uppdrag ska fungera under alla våra årsti-
der, vilket vi tar oss an med stolthet, varje dag, 
året runt.  
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Syfte

Den här affärsplanen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, organisationsnummer 556864-6284 
är den första i det här formatet och är framtagen i ett samarbete mellan Vamas ledningsgrupp och 
styrelse. Den syftar till att ge en bild av bolagets långsiktiga strategiska inriktning. 

Affärsplanens huvudsyfte är att:

 - skapa förståelse och samsyn internt och externt.
 - vara vägledande, framåtsyftande och visa den övergripande färdriktningen för Vamas  

verksamhet.
 - vara ett underlag för den externa och interna kommunikationen.
 - vara ett verktyg som möjliggör för oss att i vår fortsatta planering skapa en röd tråd från vår 

vision ned till enskild medarbetare. 
 
Affärsplanen kompletteras med en verksamhetsplan som mer i detalj beskriver vilka åtgärder som 
Vamas vidtar det kommande året för att nå målen som finns angivna i denna affärsplan.

Affärsplanen i nuvarande utformning och innehåll har arbetats fram under 2021.

Affärsplanen - bolagets strategiska inriktning.
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Vår verksamhet

Vamas uppdrag är att i Malung-Sälens kommun erbjuda alla invånare vatten- och återvinningstjäns-
ter på ett kostnadseffektivt sätt, med hög miljöambition och god service. Vi arbetar tillsammans för 
att erbjuda ändamålsenlig service till våra kunder utifrån affärsmässiga principer, lagar och regler 
som våra verksamheter omfattas av.

Vårt ansvar är att tillgodose både nuvarande och framtida kunders behov. Det gör vi genom  
långsiktiga beslut som lever upp till fastställda miljökrav och ett hållbart kretslopp. Motiverade av 
våra mål är vi fast beslutna att tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer 
skapa en hållbar vardag nu och i framtiden. 

Bolaget har enligt ägardirektivet till uppgift att:

 - aktivt genomföra Vamas del i kommunens VA- respektive avfallsplan samt initiera erforderliga 
förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna, avfallsplanen och VA-planen för  
kommunen. 

 - utforma förslag till renhållnings- och VA-taxa.
 - aktivt arbeta för att bidra till att uppnå EU:s, nationella och lokala miljömål.
 - aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade till 

avfalls- och VA-området, ägarkommunernas avfallsplan och VA-plan och bolagets egen  
verksamhet.

 - i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, kretslopps- 
anpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan hantera sitt avfall.

 - bidra till att stärka varumärket Malung-Sälens kommun.

Ägardirektivet i sin helhet finns att läsa på Malung-Sälens kommuns hemsida.

Med ansvar över generationer.
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Vattentjänster

Vamas levererar en trygg och säker vattenför-
sörjning, renar avloppsvatten samt omhänder-
tar och återför slammet till kretsloppet från 
tusentals fastigheter i vår geografiskt stora 
kommun.

Våra tjänster gör att Vamas är en central del 
i stadsplaneringsprocessen. Den kommunala 
VA-anläggningen består av 24 vattenverk och 
11 avloppsreningsverk. Kommunen har en 
stor besöksnäring vilket leder till att VA-verk-
samheten är mycket omfattande i förhållande 
till invånarantalet.

Vi arbetar ständigt med långsiktig planering. 
För att lyckas med det arbetar vi systematiskt 
för att effektivisera och optimera den vatten- 
och avloppsanläggning som vi är satt till att 
förvalta. 

Vi arbetar året om för att förse våra kunder 
med den lyx som ofta tas för givet. Vattnet  
cirkulerar i ett ständigt kretslopp och  
samma vatten som vi använder i dag ska ge 
liv åt många generationer efter oss. Vi måste 
därför vara rädda om vårt vatten.

Trygg vattenhantering idag och i framtiden.
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Återvinningstjänster

Avfallshanteringen utgör en central del i 
miljöarbetet. För att våra kunder enkelt ska 
kunna sortera ut material utformar vi våra  
anläggningar och insamlingssystem i samver-
kan med andra aktörer. Detta bidrar till en 
effektiv sortering och hållbar livsmiljö. 

Vi på Vamas ser till att det kommunala  
avfallet tas om hand i Malungs-Sälens  
kommun. På våra tre återvinningscentraler 
erbjuder vi våra kunder möjligheten att lämna 
och sortera sitt avfall. 

I första hand ska avfallet återbrukas för att 
sedan återvinnas eller behandlas på ett säkert 
sätt.

Vi ansvarar även för slamtömning och trans-
port av slam och fett från enskilda anlägg-
ningar. Omhändertagande och förbehandling 
sker på Vamas egna anläggningar.

Avfall - en resurs att ta vara på.
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Vår vision och affärsidé

Vision 
För en hållbar framtid med fokus på vatten, återvinning och miljö underlättar vi din vardag. 

 I februari 2021 fastställdes denna vision av styrelsen.
 

Affärsidé 
Vi ska leverera hållbara vatten- och återvinningstjänster på ett affärsmässigt sätt för att  
upprätthålla en livskraftig bygd med fokus på miljö, kunder och medarbetare i generationer.  
Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och önskemål, samt följa ägarnas uppsatta mål  
och direktiv.

 I februari 2021 fastställdes denna affärsidé av styrelsen.

En gemensam grund att stå på.
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Vår arbetsplats
• Vi strävar efter att ha rätt kompetens och resurser för att leverera våra tjänster med en hög  

servicenivå och på ett professionellt sätt. 
• Vi ska vara öppna mot varandra och utanför organisationen med vad vi gör och vad vi  

arbetar för.
• Alla ska tillåtas att ta plats och göra sin röst hörd. Vi tar initiativ, tillåts vara innovativa och är  

trygga i våra arbetsroller.
• Vi behandlar varandra med respekt oavsett vem vi är eller vart vi kommer ifrån.

Affärsmässighet
• Vi strävar efter att alltid agera affärsmässigt med fokus på samhällsnyttan, lösningar och  

ekonomisk hållbarhet som innebär största möjliga värde för kund, ägare och bolag.
• Vi ska vara öppna för förändrade förutsättningar.
• Varje anställd på Vamas är en värdeskapande resurs.
• Vi ska dela med oss av vår kompetens, kunskap och erfarenhet med övriga medarbetare.

Miljö och hållbarhet
• Med miljö och hållbarhet i fokus ska vi kontinuerligt arbeta med att öka vår medvetenhet,  

förbättra vår verksamhet och finna en god balans mellan de ekonomiska, miljömässiga  
och sociala dimensionerna. 

• Vi strävar efter att inspirera samhället till en hållbar vardag. 
• Vår målsättning är att det ska vara lätt att göra rätt.

Ansvarstagande
• Vi ska ansvara för att uppnå vår gemensamma målbild.
• Vi alla är varandras arbetsmiljö. Vi är omtänksamma, engagerade och tar ansvar för  

vår arbetsglädje.
• Vi fullföljer påbörjat arbete samt återkopplar längs vägen. Vi lär oss av våra misstag, tar  

konsekvenserna och löser problem som uppstår.

Stolthet
• Våra verksamheter är grundläggande i samhället och gör skillnad i människors vardag. Vi ska 

därför känna stolthet för vad vi gör och för vad vi har åstadkommit.
• Vi ska känna motivation för att göra ett bra arbete och vara en god kollega.
• Vi ska vara lojala mot varandra och mot Vamas, den organisation som vi tillsammans skapar  

och utvecklar.

Under 2022 fastställdes dessa värdegrundsord tillsammans med Vamas medarbetare och styrelse.

Värdegrundsord
Leder medarbetarna på rätt väg med Vamas som grund. 
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Som helägt kommunalt bolag styrs vårt arbete av beslut fastställda i kommunfullmäktige för  
Malung-Sälens kommun. Vamas målbild är framtagen utifrån den riktning Malung-Sälens kommun 
beslutat att kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta utefter. Arbetet med att uppnå målbilden 
samordnas och följs upp via olika indikatorer. 

Våra mål och strategier

Målbild 2023
Vamas har fått i uppdrag av Malung-Sälens kommun att bedriva VA- och återvinningsverksamhet. 
Målbilden är ett verktyg för att säkerställa att vi utvecklas i riktning mot det vi vill i framtiden.  
Målbilden styr också vilka strategier vi ska arbeta med och indikatorerna hjälper oss att avgöra om vi 
går åt rätt håll eller inte.

Detaljerade mål och strategier för våra affärsområden finns fastställda i respektive verksamhetsplan.

 

 
 

MÅLOMRÅDE STRATEGIER INDIKATORER 
1. 
”Vi erbjuder god service och hög kundnöjdhet. 
Vi är transparenta och informerar om det 
arbete vi utför och varför.” • Stabil ekonomi. • Utveckla gränsöverskridande samarbete. 

 
• Kundens efterfrågan är ett viktigt led i utvecklande av 

de tjänster vi erbjuder.   
• Information till våra kunder sker regelbundet och är 

tydlig samt enkel att förstå.  
• Vi har ett trevligt och professionellt bemötande. 

 
• Antal kundkontakter (ex annonser, mässor, 

besökare ÅVC, inkomna samtal Kundservice). 
• Resultat kundenkätundersökningar 

 

2. • Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning 

”Vi levererar hållbara tjänster för att 
upprätthålla en livskraftig bygd.” • Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad. 

  
• Vi säkerställer leverans av dricksvatten med god 

kvalitet. 
• Vi använder naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. 
• Vi arbetar utifrån fastställda planer och beslut.  
• Vi arbetar för att upprätta en hållbar avfalls- och 

slamhantering.  
• Vi deltar i samhällsutvecklingen. 

 
• Uppföljning av driftverksamhet.  
• Uppföljning av planer och beslut.  
• Uppföljning av delaktighet i planprocess.  

 

3. • Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och 
”Vi är handlingskraftiga och effektiva.” 

 
 
• Vi är en attraktiv arbetsgivare.  
• Våra processer är tydliga, effektiva och robusta.  
• Vamas ska arbeta utefter självkostnadsprincipen, dvs 

vi får inte ta ut avgifter så att det tillför en vinst.   
• Vi använder bästa möjliga teknik för att hålla god 

kvalitet och hög driftsäkerhet. 

 
 

• Uppföljning av arbetsmiljöarbete.  
• Uppföljning av rutiner och arbetssätt. 
• Rimliga taxeförändringar. 

 

Verktyg för att säkerställa att vi utvecklas i rätt riktning.
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Vår ekonomi
Självkostnadsprincip, affärsmässiga grunder och uppföljning.

Våra affärsområden Vattentjänster och Åter-
vinningstjänster drivs enligt självkostnadsprin-
cipen. Det innebär att de taxor och avgifter vi 
tar ut inte får överskrida vad som behövs för 
att täcka nödvändiga kostnader. Avgiftsuttaget 
baseras således uteslutande på verksamhet-
ens kostnader. I verksamheter där självkost-
nadsprincipen gäller innebär det att ett över-
uttag (plusresultat) normalt inte innebär vinst 
utan att vi i praktiken fonderar överskottet till 
kommande års verksamhet. Målet är att under 
en treårsperiod balansera resultatet för de båda 
verksamheterna kring noll.

Med självkostnadsprincipen som grund ska 
bolagets verksamhet bedrivas med fokus på att 
göra så stor nytta som möjligt för våra kunder, 

miljö och ägare. Vi hushåller med de begrän-
sade resurser som finns och prioriterar att göra 
väl planerade insatser. Vi arbetar utifrån ett 
långsiktigt perspektiv då anläggningarna ska 
användas under lång tid och kundernas  
avgifter bör få en jämn utveckling. 

Verksamheten ska bedrivas effektivt och med 
en ekonomi i balans. Vi ska ha god intern 
kontroll och en hög kvalitet i den rapportering 
som görs. Vi gör avstämningar månadsvis. 
Syftet är att säkerställa att respektive affärs- 
område följer uppsatt verksamhetsplanering 
samt att bidra till hela bolagets kostnadsmed-
vetenhet. Att bolaget ges finansiella förutsätt-
ningar av ägaren är en förutsättning för att 
bedriva en framgångsrik verksamhet.
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Vi som leverantör

Vamas arbetar strategiskt med leveransförmåga 
och utbud inom våra affärsområden. För att 
åstadkomma detta har vi förnyelseplaner för 
våra VA-anläggningar med prioriteringar när 
de ska bytas ut för att upprätthålla vår goda 
leveransförmåga både på kort och lång sikt. 
Vi arbetar även med en utbyggnadsplan där 
kommunen prioriterar vilka områden som 
har störst behov av nyttigheterna dricks- och 
spillvatten.

Våra övergripande mål är att mängden avfall 
som kommunen ansvarar för ska minska till 
förmån för ansvarstagande konsumtion och 
ökad återanvändning. Målet är att hushåll och 
verksamheter ska bli bättre på att källsortera 
och att materialåtervinningen ska öka samt 
att matavfall ska omhändertas så att nationella 
miljömål uppnås. Kärnan i detta arbete utgår 
från våra kunders behov och i det arbete ska 
alltid hänsyn tas till den miljömässiga nyttan, 
vår affärsmässighet, globala direktiven och 
nationella lagar.

Vi arbetar aktivt med kommunikation för att få 
våra kunder att medverka till återbruk, sortera 
sitt avfall på bästa sätt, spola ner rätt saker i 
toaletten och hushålla med sin vattenförbruk-
ning. Vi vill skapa en närmare och starkare 
relation med våra kunder i syfte att förstå deras 
behov och möta dessa med lösningar som vi 
utvecklar tillsammans. 

Vi samverkar med andra bolag och nätverk för 
att tillsammans kunna utbyta erfarenheter,  
hitta effektiva lösningar och bidra till utveck-
ling. 

För att påverka produktionskedjan ställer vi vid 
upphandling krav på eller premierar  
leverantörer som producerar hållbara prdukter 
och tjänster. Vi är måna om goda och långsik-
tiga samarbeten och ställer höga krav på våra 
leverantörer.

Våra kunder är viktiga för oss och därför strävar vi mot hög kundnöjdhet.
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Vår arbetsplats

På Vamas arbetar vi med några av samhällets viktigaste funktioner. Som anställd hos oss får man i 
god samverkan med kommunens koncernbolag vara med att representera, forma och utveckla  
Malung-Sälens kommun. 

Vi ser till att vatten, avlopp, avfall och återvinning alltid fungerar. Vi har ett stort ansvar för att säkra 
en god samhällsservice och vår miljö nu och för framtida generationer. Med den snabba utveckling 
som sker i Malung-Sälens kommun måste vi kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Hos 
oss kan alla bidra med sin innovationskraft och tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
 
Vi erbjuder det bästa av två världar, en bra arbetsplats nära naturen och ett rikt friluftsliv med närhet 
till härlig fjällmiljö. 

Vi främjar hälsa och välmående hos medarbetarna. Vi strävar mot hög frisknärvaro och en medar-
betare som mår bra i sin vardag. Genom att vi satsar på friskvård och hälsoarbete verkar vi för ett 
sunt arbetsliv med friska medarbetare. 

Vår strävan är att ge medarbetaren möjlighet till att påverka sitt arbete och skapa en god balans  
mellan arbete, fritid och familjeliv. 

Det bästa av två världar.
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Vårt samhällsansvar

Vamas vill verka för utveckling och tillväxt i samhället med fokus på Malung-Sälens kommun. För 
att göra det på ett långsiktigt hållbart sätt väger vi in miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i 
vårt dagliga arbete.

Genom att ta emot personer som står utanför arbetsmarknaden bidrar vi till en socialt hållbar kom-
mun, vi stärker vår kompetensförsörjning och skapar även en inkluderande arbetsplats.

Vi vill även vara med och utveckla samt hjälpa studerande in i arbetslivet, därför välkomnar vi prak-
tikanter och feriearbetare till vår arbetsplats.

Undervisning och studiebesök för skolorna i kommunen är viktigt för oss, med syfte att öka förståel-
se och kunskap kring resurs-, konsumtion-, vatten- och återvinningsfrågor.

Vi ställer höga krav på oss själva och våra affärspartners, då vi är medvetna om att vår verksamhet 
skapar stor nytta för våra kunder, samhället och miljön.

Bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
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Malung-Sälens kommun är en kommun med unik miljö där många vill bo och vistas. 
Det görs stora investeringar i kommunen och många arbetstillfällen skapas. En förutsättning för 
fortsatta satsningar är kommunens strategier kring långsiktighet gällande infrastruktur och miljö. 
Även drift- och återinvesteringar av befintlig infrastruktur behöver säkerställas långsiktigt. I detta 
utvecklingsarbete är Vamas en viktig aktör.

Vamas står inför stora utmaningar då utvecklingen sker snabbt inom kommunen och i branschen. 
Samtidigt sker omvärldsförändringar genom bl.a skärpta miljökrav och nya arbetssätt.
Vi behöver tydliga strategier, riktlinjer och en långsiktig målbild för att ta kloka beslut. Jag ser fram 
emot att jobba in denna affärsplan som är framtagen för att få en enhetlig och tydlig struktur kring 
bolagets inriktning och arbetssätt de närmaste åren. 

Våra rutiner, planer och värdegrund skapar en gemensam inriktning och syn på vårt utvecklings- 
arbete samtidigt som vi ger våra medarbetare en trygg arbetsplats.

Vd:s ord

Stefan Larsson 


