Rundabordssamtal med fokus
på gemensamma utmaningar
Fredagen den 7 december samlas ett 20-tal medlemmar från Varim och
Svenskt Vatten för att söka lösningar på branschgemensamma problem.
Med på mötet, som sker i form av Rundabordssamtal, är även representanter från
arbetsgivarorganisationen Sobona och Sveriges Ingenjörer. Viktiga samtalsfrågor är bland
annat;
•
•
•

Hur ska kompetensbristen lösas?
Hur kan utbildningen anpassas till dagens och morgondagen behov?
Hur kan branschen bli mer attraktiv?

Upprinnelsen till mötet är ett seminarium i Almedalen som hölls under samma tema. Det gav
mersmak och fredagens rundabordssamtal är tänkt att föra tankarna vidare.
Bakgrund
Många kommuner har idag stora behov av att bygga till och förnya sina anläggningar för
vattenrening, avloppsrening och ledningsnäten. De flesta uppfördes på 60- och 70-talet och
brister i både kvalitet och kvantitet. Dessutom kräver klimatförändringarna, med häftigare
skyfall och mer dagvatten, ökade resurser.
För att bygga ett framtida modernt samhälle, där människor vill bo, krävs snabbt förändrad
kompetens. Ju tätare städer, desto mer komplex miljö och desto viktigare att bygga
långsiktigt och resilient, miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart.
-

Alla i branschen behöver i stort sett samma kompetens och vi måste se hur vi kan
fördela resurserna mellan oss på ett smart sätt, istället för att hamna i onödiga
konkurrenssituationer, säger Elin Steinberg, tf. generalsekreterare på Varim.

-

Och för att nå dit måste vi sitta runt samma bord och samtala! Vilket vi kommer att
göra den 7:e december.

Branschen har genomgått stora förändringar under 2000-talet. Fortfarande finns kopplingar
till VVS och tron på att det innebär att ”lägga ner rör”. Det finns en uppenbar brist på insikt
om vilket samhällsuppdrag branschen egentligen utför. Behovet av omprofilering är därför
en viktig fråga på agendan,
-

Vi måste även i framtiden kunna ta rent och säkert vatten samt avloppsrening för
givet, avslutar Elin Steinberg. Men då krävs att branschen kraftsamlar och tar sitt
ansvar!

