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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Inför höstterminens start stod nya Lyckeskolan och två idrottshallar klara för att ta emot ele-

ver. På taket till skolan och idrottshallarna har solceller installerats. 

Marks kommun har mottagit en spontanidrottsplats i Hyssna som gåva vilken kommer att full-

bordas då besiktningsanmärkningar åtgärdats. Denna ligger i anslutning till skolan och främjar 

rörelse för barn och unga. Teknik- och serviceförvaltningen, som kommer att drifta och under-

hålla idrottsplatsen, har samordnat projektet. 

Kaskad har nu stängt för att genomgå en större om- och tillbyggnad under 2022. Projektering 

för skola i Skene F-9 pågår. Byggnationen av nya Kinna resecentrum pågår och beräknas klar 

under 2022. 

Marks kommun har haft kokningsrekommendation av dricksvattnet i Björketorp och Fotskäl 

under perioden 10 april till 17 april. Orsaken var provsvar som visade att vattnet innehöll bak-

terier och därför var otjänligt. I samband med det första provsvaret följde kommunen uppsatta 

rutiner och vidtog åtgärder såsom undersökning av orsaken, kontroll av UV-ljus, utökad prov-

tagning och rengöring av reservoar i vattenverket. Ingen tydlig orsak till att vattnet skulle in-

nehålla bakterier har framkommit. I ett tidigt skede, redan 10 april, togs nya prover som vid 

svar senare visade att vattnet var rent. För att ta det säkra före det osäkra fullföljdes rutinerna 

och två godkända provresultat behövdes för att upphäva kokningsrekommendationen. 

Under vårterminen erbjöd kostverksamheten distanseleverna en kyld skolmåltid där vårdnads-

havare hämtade upp fem matportioner en gång per vecka. Skolmåltiden skall inom grundsko-

lan, även vid undervisning på distans, tillgodoses elever i enlighet med grundskolornas skollag-

stiftning, förordning 2020:115. Rutinen arbetades fram i samråd med barn- och utbildningsför-

valtningen. Kostverksamheten fick in beställningar om ca 25-30 % per vecka för de ca 1200 

berörda eleverna. Ett högt matsvinn blev en faktor att hantera i samband med att beställ-

ningar som gjordes aldrig hämtades. Många vårdnadshavare återkom med övervägande posi-

tiv feedback och samarbetet med skolan flöt väldigt väl under terminen. 

Förvaltningen har deltagit med flera nyckelpersoner i de dialogmöten som hållits tillsammans 

med olika aktörer i lokalsamhället kring utformandet av en gemensam målbild för Kinna cent-

rum 2030. Temaområden som berörts är ”Användning & karaktär”, ”Trafik”, ”Aktiviteter & ut-

bud” samt ”Trygghet & tillgänglighet”. 

En första version av ett kontaktcenter etablerades under hösten 2021. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Vatten- och avloppsförsörjning  X    

Avfallshantering  X    

Gator, vägar och parker   X   

Lokalförsörjning   X   

Kost- och städservice  X    

Verksamhetsservice  X    

Vatten- och avloppsförsörjning 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå Utfall 2021 

Avbrott i det kommunala dricksvattennätet, räknat i minuter per 
brukare och år 

<10 min 5,8 min 

Andel otjänliga vattenprov per år 0,00 % 0,88 % 

Förnyelsetakten av VA-ledningar per år >0,5 % 0,2 % 

Ett av tre följetal uttagna för uppföljning av grunduppdraget har uppnått godkänd nivå för 

2021. Följetalet för andel otjänligt vatten uppnåddes inte eftersom verksamheten fick provsvar 

i april på otjänligt vatten i Fotskäl och Björketorp. Omprov togs tre dagar senare och då var 

vattnet tjänligt. Följetalet för förnyelsetakten av VA-ledningar har inte uppnåtts eftersom 

mycket fokus har varit på utbyggnad för nyanslutningar och nyinvesteringar under året och det 

har konkurrerat med uppgiften att förnya befintliga ledningar. De förnyelseentreprenader som 

genomförts har varit fler än vanligt men med kortare sträckor. Prognosen för måluppfyllnad 

sedan oktoberrapporten har höjts från delvis till i hög grad eftersom leveransen av vatten- och 

avlopp varit god både med avseende på kvantitet och kvalitet. 

Avfallshantering 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå Utfall 2021 

Andel fullgjorda hämtningar av kärlavfall. 99 % 99,4 % 

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att 
lämna avfall vid återvinningscentralen. (Kritik på teknik (SKR) 

85 % 85 % 

De båda följetalen som är uttagna för uppföljning av grunduppdraget för avfall har uppnått 

godkänd nivå för 2021. Sophämtningen utförs av samma entreprenör som föregående år. An-

ledningen till att bedömningen för avfallsverksamheten inte är helt uppfyllt är att det finns en 

ouppklarad ekonomisk tvist med förre avfallsentreprenören för kärlhämtningen som kan ge ne-

gativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten och en sämre hållbar verksamhet på 

längre sikt. 
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Gator, vägar och parker 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå Utfall 2021 

Beläggningsunderhåll, faktiskt vägstandard i förhållande till optimal 90 % 79 % 

Andel kommunala gator och GC-vägar som är farbara 8 timmar efter 
snöröjningen påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets 
upphörande (%) 

100 % 95 % 

Andel kommuninvånare som tycker att parkerna sköts bra. (Kritik 
på teknik) 

65 % 59 % 

De tre följetal som är uttagna för uppföljning av grunduppdraget för gator, vägar och parker 

har inte uppnåtts godkänd nivå för 2021. Faktisk vägstandard i förhållande till optimal är låg i 

Marks kommun jämfört med många andra kommuner enligt senast gjorda konsultutredning 

2020. Nämnden begärde en kraftig utökning av beläggningsbudgeten för åren 2021-2023 i 

samband med budgetprocessen. Detta beviljades inte men nämnden höjde ändå budgeten för 

beläggningsinvesteringar från 6 mnkr till 9 mnkr i budget 2021 genom en omfördelning av ra-

men för GC-vägar. I samband med delårsrapporten omfördelades ytterligare 1,5 mnkr till be-

läggningsunderhållet från ett broprojekt som inte kunde genomföras. Det som bör siktas på är 

att höja och även försöka nå upp i en optimal nivå på standard och därmed också en optimal 

ekonomisk underhållssituation. För det krävs en budget på minst 12 mnkr per år. 

I Sveriges kommuner och regioners undersökning "Kritik på teknik" 2019 var endast 59 % po-

sitiva till hur parkerna sköts i kommunen, vilket var 6 procentenheter lägre än medelvärdet för 

alla kommuner i undersökningen. En ny undersökning utförs våren 2022. 

Lokalförsörjning 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå Utfall 2021 

Underhållsnivå i lokaler, kr/kvm 140 kr/kvm 136 kr/kvm 

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjnings-
planen 

80 % 85 % 

 

Årets planerade underhåll uppgår till 136kr/kvm att jämföra med en branschspecifik normal-

nivå för underhållskostnader som är bedömd till 160 kr/kvm. Underhållsskulden för fastighet-

erna är sedan tidigare bedömd till 50 mnkr. På sikt bedöms pågående samt kommande större 

investeringsprojekt inom skolan och fritidssektorn att innebära en förbättrad underhållssituat-

ion för hela fastighetsbeståndet, dock bör en normalnivå för underhållet aldrig underskridas. 

 

Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för att nå målen om hög nyttjandegrad i kommu-

nens lokaler och för att tillse att nya lokaler tillhandahålls i rätt tid och på rätt plats. Plane-

ringen går hand i hand med utförandet för 2021och tidplaner har i stort sett hållits. Tidplanen 

för ny förskola Skene har dock tvingats senareläggas och detsamma gäller även nytt LSS-bo-

ende där svårigheter funnits att hitta lämplig tomt. Under året har beslutade investeringspro-

jekt utförts i stort sett enligt plan. 

 

Lokalförsörjning uppfyller uppdraget att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom kom-

munen. Nämnden ser dock att underhållsnivån inte är tillräcklig och därför bedöms uppfyllelse-

graden för grunduppdraget till delvis vilket är en sänkning jämfört med tidigare rapporteringar 

under året.  



6 

 

Kost- och städservice 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå Utfall 2021 

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av 
kommunens lokaler (%) 

75 % 79 % 

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (Kolada 
N15013) 

6 785 kr/elev 7195 kr/elev 

NöjdBrukarIndex– Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med 
hur maten smakar (%) 

85 % 85 % 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % (KKiK, 

Kolada U07514) 

30 % 23 % 

Bedömningen är att kost-och städverksamheten uppfyller grunduppdraget i hög grad. 

Brukarnöjdheten har följts upp genom en städenkät till kommunens verksamheter, Svarsfre-

kvensen är extremt låg, ca 3,9 procent och bör därmed betraktas som svår att dra slutsatser 

på. Förra mätningen genomfördes 2018 med en svarsfrekvens om 21 % och ett index på 

73 %. Städverksamheten behöver se över vilken typ av mätmetoder som kan tillmötesgå en 

högre svarsfrekvens. Det helhetsomdöme som de svarande dock anger redovisar att 79 % an-

ser sig vara nöjda med städningen. Städverksamhetens uppdrag att nå effektivt rena lokaler 

uppfylls i hög grad och sammanfattas dels med andel nöjda brukare och genom att städningen 

utförs i enlighet med önskade nivåer till kommunens verksamheter. 

Kostnad för måltider per elev 2021, redovisas av Kolada först i mars/april 2022 och därmed 

redovisas föregående års utfall i tabellen. Kostnaden för måltider föregående år var 7 195 kr 

per elev. Redovisningen till Kolada bygger på barn- och utbildningsförvaltningens kostnader för 

måltiderna samtidigt som den totala debiteringen från kostverksamheten har varit lägre under 

året i samband med färre serverade portioner. Den faktiska kostnaden för måltider i kommunal 

grundskola bör redovisas tillsammans med det underskott som kostverksamheten redovisar. 

Grunduppdragets måluppfyllelse av i hög grad inom kost-och städverksamheten bottnar i åt-

gärder för att minska kostnader samtidigt som intäkterna totalt varit lägre. Framförallt är det 

lägre intäkter till följd av pandemin med färre måltider inom kostverksamheten. Samtliga mål-

tider uppfyller näringsriktigheten helt. Genom dialog med köpande förvaltningar, lyfts kostnad 

för måltider i förhållande till kvalitet på livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel är ännu ett år 

lägre än tidigare år som en direkt effekt för att nå lägre kostnader. Avvikelse mot godkänd 

nivå möts upp med att kostverksamheten har ökade inköp av svenska och närproducerade 

livsmedel. 

Verksamhetsservice 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå Utfall 2021 

Totalt antal elbilar (st) 3 st 5 st 

Andelen elektroniska fakturor (%) 80 % 90 % 

Andelen korrekta tidrapporter (%) 100 % 90 % 

Verksamhetsservice uppfyller grunduppdraget i hög grad i enlighet med tidigare rapportering. 

Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och löneadmi-

nistration och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via Kontaktcenter och felanmälnings-

tjänst. 

Två av tre följetal som är uttagna för att uppfylla grunduppdraget uppnåddes helt. Anledningen 

till att andelen korrekta tidrapporter inte kommer att uppnås beror till stor del på yttre faktorer 

som ligger utanför enhetens och nämndens påverkan. De åtgärder verksamhetsservice arbetar 

med för att uppnå grunduppdraget helt är att tidrapportering ska bli digital. Här krävs både 

medel och resurser för att kunna genomdriva och uppnå uppdraget helt. 
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2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna 

Enligt Marks kommuns budget 2021-2024 ska nämnderna redovisa vilka samarbeten som 

finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. De 2-5 väsentligaste samarbeten på 

nämndsnivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå ska redovisas. 

Aktuella samarbeten med andra 
nämnder 

Genomförande Resultat 

Månadsmöten BUF och SOC Lokalförsörjningen genomför månat-
liga avstämningsmöten med barn- 
och utbildningsförvaltningen och so-
cialförvaltningen kring aktuella och 
pågående frågor. 

Dialog och samverkan kring lokalfrå-
gor för att säkerställa rätt lokal i rätt 
tid i enlighet med lokalresursplanen. 

Husmöten Lokalförsörjning och kost- och städ 
genomför 1-2 möten per år med 
samtliga verksamheter i varje fastig-
het. 

En god dialog kring lokal- och ser-
vicefrågor, energifrågor, avvikelse-
hantering, rutiner mm med brukare 
och verksamhet. 

Samordning kring samhällsbygg-
nadsprocessen 

Möten mellan tjänstemän från tek-
nik- och serviceförvaltningen, miljö-
förvaltningen samt planenheten 
ca en gång per månad. 

Informationsutbyte om aktuella 
ärenden tex översikts- och detaljpla-
ner, bygglov, miljö- och teknikären-
den. Under 2021 har framtagande 
av samrådshandlingar för en dagvat-
tenpolicy och tillhörande riktlinjer 
framtagits av en arbetsgrupp. 

Projektmöten i alla pågående projekt Lokalförsörjning genomför projekt-
möten med berörda förvaltningar ut-
ifrån erforderlig omfattning. 

Dialog kring projekten för att säker-
ställa rätt lokal i rätt tid. 

Månadsmöten MBAB Lokalförsörjningen genomför månat-
liga möten med representanter från 
Marks Bostad AB. Teknik samt kost- 
och städ deltar med berörda utifrån 
behov. 

Dialog och samverkan kring strate-
giska och operativa gemensamma 
frågor. 
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2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

Möjliggöra för att den kommunala 
verksamheten ska kunna arbeta med 
att minska mängden avfall. Detta ge-
nom ett förebyggande arbete samt 
möjlighet att källsortera det avfall som 
uppstår. 

2018-12-17  På-
gående 

2020 togs ett antal förslag fram avse-
ende källsortering inomhus på Rydal 
vilket resulterat i att två lokala miljö-
stationer för sortering inomhus har 
köpts in och container tagits bort och 
ersatts av kärl för sortering utomhus. 
En översyn av möjligheter till källsorte-
ring inomhus på Kommunhuset, 
Kinnaström, Ugglan och Boråsvägen 
26 påbörjades också 2020 och fort-
satte under 2021. Förslag kommer att 
presenteras i början av 2022. 
Förskolor och skolor blir nästa verk-
samhet att genomlysa. Då varje fastig-
het har sina egna förutsättningar när 
det gäller invändigt och utvändigt ut-
rymme samt geografisk placering så är 
det nödvändigt med analys av varje 
enskild fastighet. Kärlskåp har köpts in 
till berörda fastigheter i syfte att möj-
liggöra sortering på ett säkert sätt uti-
från krav från kommunens försäkrings-
bolag. 

Ta fram förslag till kommunstyrelsen 
på skriftliga riktlinjer för investerings-
projekten 

2019-09-26  Avslu-

tad 

2020 drevs arbetet under ledning av 
ekonomienheten på kommunlednings-
kontoret som under 2021 presenterat 
förslag till process och riktlinjer i olika 
forum. Riktlinjerna är antagna. 

Ta fram förslag på hur återanvänd-
ningen kan öka, inte minst vid nyinve-
steringar. 

2019-11-26  På-
gående 

Återanvändning i samband med nyin-
vesteringar sker sedan tidigare där 
byggmaterialsåtervinning utreds i sam-
band med rivning. Inventering görs av 
material möjliga för återvinning/åter-
bruk, tex tegel, kalksten och dörrpar-
tier etc. I första hand analyseras om 
kommunen behöver det för egna verk-
samheten. Rivningen utförs selekterat 
för att rivningsmaterialet ska återbru-
kas och i största utsträckning sorteras 
på rätt sätt för bästa avfallshantering. 
Arbete pågår med form för återrappor-
tering till kommunfullmäktige. 

För att vägföreningar ska kunna sköta 
det mindre vägnätet, måste kommu-
nen bidra med sin del av kostnaderna. 
Teknik- och servicenämnden får därför 
i uppdrag att utreda hur kommunen 
bäst kan göra detta. Utdelade belopp 
till vägföreningar ska kunna beräknas i 
förväg och inte vara beroende av 
andra verksamheter inom teknik- och 
servicenämnden. 

2019-11-26  På-
gående 

Öronmärkning av pengar för vägföre-
ningar tydliggjordes i budgetdokumen-
tet 2022. Utredning av styrdokument 
för bidrag till vägföreningar pågår. Det 
finns många vägar i kommunen där 
det är oklart vem som är huvudman 
för vägen. Under 2022 skall dialog fö-
ras mellan presidierna (KS, TSN, PBN) 
om hur detta bör hanteras och om po-
litiskt beslut behöver ändras eller 
framtas.  

Samordna revidering av vatten- och 

avloppsplanen med aktualitetspröv-
ningen av översiktsplanen som sker 
varje mandatperiod. 

2020-05-28  Avslu-

tad 

Beslut om en reviderad vatten- och av-

loppsförsörjningsplan togs av kf i maj 
2020. Kontakt har tagits med plan-
handläggare för ÖP om att de skall 
kontakta TSF då de aktualiseras ÖP 
nästa gång så att VA-planen beaktas. 
En påminnelse är inlagd i systemet 
Public till handläggare på TSF för att 
bevaka att samordning kommer ske 
vid varje ny mandatperiod. Uppdraget 
är avslutat. 

Teknik- och servicenämnden får i upp-
drag att ordna så att restauranger kan 

2020-11-26  Avslu-
tad 

Dagens regelverk tillåter detta och 
inga regeländringar behövs. 
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Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

ha uteserveringar året om. Om regel-
verk behövs så ansvarar teknik- och 
servicenämnden för att upprätta såd-
ana. 

Det finns ett beslut om att underlätta 
hanteringen av ansökningar om begag-
nande av offentlig plats under 2021. 

Genomför en mer omfattande utred-
ning om problemet med igensatta rör. 
Utredningen ska ge klarhet i metodi-
ken för omhändertagandet av fett 
samt omfattningen och finansieringen 
av åtgärden. Utredningen ska vara klar 
i april 2021. 

2020-12-17  Förse-
nad 

Nämndens beslut om utredning kring 
systemlösning för insamling av fett 
återrapporterades i kf 2021-06-17, § 
101. Samordning pågår med Marks bo-
stad AB för att testa att använda trat-
tar för insamling av fett i ett testom-
råde.   

Utifrån motionens (motion om måltids-
strategi) intentioner arbeta fram lämp-
ligt styrdokument i enlighet med Marks 
kommuns riktlinjer för styrdokument. 

2019-09-26  På-

gående 

Måltidsprogrammet skickades under 
hösten 2021 ut på remiss till berörda 
nämnder samt till det kommunala 
pensionärsrådet. Elever involverades 

på de skolor där matråd hölls under 
oktober och november. Inkomna syn-
punkter bearbetas vid årsskiftet 21/22. 
Måltidsprogrammet föreslås att skickas 
till beslut under början av 2022. Ar-
bete med att säkerställa rutiner och/el-
ler riktlinjer utifrån programmets in-
tention har påbörjats hösten 2021 och 
är fortlöpande mellan berörda förvalt-
ningar. 
 
 



10 

 

3 Måluppföljning 

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångs-

punkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

3.1 Strategiska områden: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin 

potential 

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning 

Nämndens mål: Den mat som serveras inom kommunens skolor och barnomsorg ska vara god och 

näringsriktig 

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar 

sig på följande: Skollagstiftningen beskriver att skolluncher ska vara näringsriktiga. Kostverk-

samheten tillgodoser rätt näring i enlighet med lagkravet helt och hänsyn tas även gällande 

specialkostbehov. Flervalsmodellen erbjuder en ökad valfrihet och menyn utgår från flera para-

metrar av behov, önskemål och kvalitetsnivå. Elevernas svar från hösten 2021 på skolmatsen-

käten visar en nivå där 64 % är nöjda med maten och är samma resultat som föregående år. 

Samtidigt har menyutbudet inklusive salladsbord begränsats under året på grund av pandemin 

och åtgärdsbehov för minskad smittspridning i skolmatsalarna. Näringsriktigheten bedöms full-

värdig och beräknas genom verksamhetens kostplaneringssystem och dietist. Verksamheten 

har kvalitetsuppföljning på hur väl recept följs i köken som också bidrar till en fullgod närings-

riktighet av det som serveras. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger 
högst eller näst högst betyg på skolmåltiden 
(%) 

70 64 64 >82  

NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%) 

Resultatet utgår från skolmatsenkäten utförd hösten 2021. 

För hösten 2021 har 486 elever i årskurs fem på mellanstadiet och årskurs åtta på högstadiet 

besvarat skolmatsenkäten. Även gymnasieelever i årskurs två bjöds in att svara och där sva-

rade ytterligare 177 elever på enkäten. Årskurserna är representerade från följande skolor; 

Ängskolan, Örbyskolan, Öxabäckskolan, Sjöbyskolan, Fotskälsskolan, Hyssnaskolan, To-

restorpsskolan, Björketorpsskolan, Strömskolan, Tingvallaskolan, Stommenskolan, Sätilasko-

lan, Fritslaskolan samt Kunskapens Hus. 

 

Nedan presenteras grundskolans resultat. 

Skolmatsenkäten utgår från Skolmat Sverige-verktygets material som även är samma verktyg 

som används för att kvalitetssäkra näringsriktigheten. Inför 2021 gjordes verktyget om och 

som resulterade i att rapporten summerats och inte redovisas per skola. Frågeställningarna ut-

går från vad eleverna tycker om skolmaten och miljön i skolrestaurangen. Resultatet visar ett 

index på 64 % vilket är samma resultat som 2020. 

 

På frågan om maten smakar gott svarar 62 % att maten alltid eller oftast är god, föregående 

års resultat var 63 %. Kostverksamheten ser att kommentarerna liknar de som inkom föregå-

ende år, dvs det finns en önskan om att det ska serveras mer utav maträtter som eleverna 

känner igen så som köttbullar, tacos, ärtnuggets och fiskpanetter. En del önskar mindre av 
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den vegetariska maten och mer kötträtter. Elever som tycker att de äter sig mätta på skollun-

chen är 62 %. 

Nämndens mål: Lokaler för skola och förskola ska vara bra och ändamålsenliga 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig 

på följande: Inom lokalförsörjning är i stort sett samtliga åtgärder genomförda i enlighet med 

lokalförsörjningsplanen. Målet nås dock inte upp gällande elevers bedömning av miljön i skol-

matsalar som både innefattar ljudvolym, tid att äta och upplevelsen av hur rent det är i matsa-

len. Samverkan med skolan är ytterst väsentlig att utveckla vidare eftersom matsalar ytterst 

tillhör skolverksamheten. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

NBI - Andel brukare som ger högst eller näst 
högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 

64 64 64 >80  

Andel genomförda åtgärder i enlighet med 
Lokalförsörjningsplanen inom skola och för-
skola (%) 

 100 80 ≥ 80  

NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 

Resultatet bygger på frågor om ljudnivån upplevs ok/acceptabel samt om matsalen upplevs 

ren. Kommentarer från eleverna handlar om måltidsmiljön där eleverna önskar en lugnare och 

renare matsalsmiljö. 59 % av eleverna i grundskolan upplever att skolmatsalen alltid eller oft-

ast är ren och 64 % upplever att ljud/bullernivån är acceptabel. 

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom skola och förskola 

(%) 

Byggnationen av Lyckeskolan och Lyckehallen har följt plan och de stod färdiga att tas i bruk 

till höstterminstarten. Några förseningar i pågående projekt för skola F-9 i Skene bedöms inte i 

nuläget. Färdigställande av ny förskola i Skene försenas p g a detaljplanarbete och beräknas 

färdig under 2023. Lokalförsörjningsplanen innehåller framriktat flertalet projekt riktade mot 

förskola och skola och förstudier pågår. 

 

Nämndens mål: Barn och unga ska ges grundläggande information och medvetenhet om en hållbar 

avfallshantering 

Nämndens bedömning är att målet inte alls har uppfyllts under året. Bedömningen grundar 

sig på att den pågående pandemin gjort att skolor och förskolor inte har kunnat komma på 

studiebesök. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Antal studiebesök av barn och unga vid åter-
vinningscentralen 

 0 0 >10  

Antal studiebesök av barn och unga vid återvinningscentralen 

Inga studiebesök har skett på grund av pandemin. Under 2022 skall verksamheten istället ta 

kontakt med fem skolor för att informera barn och unga angående avfallshantering och förbyg-

gande av avfall. 
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Nämndens mål: Barn och unga ska ha en trygg och säker skolväg 

Nämndens bedömning är att målet bara har uppfyllts delvis under 2021 eftersom GC-vägarna 

som byggts under året är skolvägar men inte högsta prioritet i trafiksäkerhetsplanen. Många 

barn- och ungdomar har en trygg skolväg på grund av tidigare genomförda åtgärder.   

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel utbyggda GC-vägar som är skolvägar 
och prioritet 1 enligt Trafiksäkerhetsplanen för 

GC-vägar (%) 

 0 0 100  

Andel utbyggda GC-vägar som är skolvägar och prioritet 1 enligt Trafiksäkerhetsplanen för GC-

vägar (%) 

Ny GC-väg längs Lunnaliden i Horred (prio 1 enligt Trafiksäkerhetsplanen) planerades att an-

läggas under hösten/vintern 2021 men kunde inte startas under 2021 på grund av andra akuta 

åtgärder i egen regi. GC-vägen längs Solgårdsvägen/Idrottsvägen vid skolan i Fritsla och som 

färdigställdes i våras är skolvägar men med prioritet 2. 

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en meningsfull fritid 

Nämndens mål: Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga 

Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under året. Bedömningen grundar sig 

på att i stort sett samtliga åtgärder utförts i enlighet med lokalförsörjningsplanen.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel genomförda åtgärder i enlighet med 
Lokalförsörjningsplanen inom kultur- och fritid 
(%) 

 100 90 ≥ 80  

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom kultur- och fritid (%) 

Under året har nya Lyckeskolan och Lyckehallen färdigställts där skolan utrustats med en s k 

blå scen som kan användas för kulturändamål. En större ombyggnation av badhuset Kaskad 

har påbörjats och renovering och tillbyggnad av Kinnahallen projekteras. Arbetet med en ny 

entré till Kinna bibliotek pågår och beräknas färdigt inom kort. 

 

Kommungemensamma mål: Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör 

dem 

Nämndens mål: Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på sko-

lor, förskolor och allmänna platser 

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar 

sig på att för större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av 

projektet.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel delaktighet i samband med utformning 
av utvändiga lekmiljöer (%) 

100 100 80 >80  

Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%) 

För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet. 

På Lyckeskolan har samarbete skett med elevrepresentanter i workshops för att ta fram ut-

formningen av skolgården. Multisportarenan på Öxabäckskolan har kommit på plats till följd av 

ett medborgarförslag inlämnat av eleverna på skolan. Elevers önskemål har även kommunice-

rats via rektor och som ett resultat av detta har skateutrustning monterats vid mellanstadiet 

på Fritslaskolan och linbana m.m. på Örbyskolan efter flytt av paviljonger. En ny lekplats har 
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byggts vid Sandells väg i Horred under året, men på grund av personalbyte inom verksam-

heten kontaktades aldrig barnen i den närbelägna förskolan. 

3.2 Strategiska områden: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och om-

sorg för att ha ett gott liv 

Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 

Nämndens mål: Den mat som serveras i kommunens omsorgsverksamheter ska vara god och nä-

ringsriktig 

Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt helt för året och grundar sig på den årliga 

undersökningen av Socialstyrelsen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", samt genom en-

kätundersökningen av matlådor inom hemtjänst. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt bo-
ende som är nöjda med hur maten smakar. 
(%) 

81 85 85 >85  

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst 
som är nöjda med hur maten smakar (%) 

94 94 96 >85  

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%) 

Avser 2020 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning och kommande mätning sker 

längre fram på hösten 2021 med redovisning våren 2022. Värdet är hämtat från redovisningen 

i Kolada U23467 -Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%). Värdet 

kan jämföras med rikssnittet som för de senaste tre årens mätningar inkl. 2020 är 74%. 

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%) 

Mätningen avser matlådan och sker var tredje år. Senaste mätningen genomfördes under 

april-maj 2021. Resultatet redovisar en något ökad brukarnöjdhet i jämförelse med mätningen 

2018. Verksamheten bedömer genom enkätsvaren att brukarna är fortsatt nöjda med hur ma-

ten smakar och även nöjda gällande rutiner såsom beställningar och leveranser. 

Nämndens mål: Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden 

ska vara bra och ändamålsenliga 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig 

på att lokalarbetet följer den upprättade lokalresursplanen och flertalet projekt löper på enligt 

plan. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel genomförda åtgärder i enlighet med 
Lokalförsörjningsplanen inom socialförvalt-
ningens ansvarsområden (%) 

 90 80 ≥ 80  

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom socialförvaltningens 

ansvarsområden (%) 

Lokalarbetet följer i princip den upprättade lokalresursplanen. Förstudier för utbyggnad av 

äldreomsorg på Kinnaborg samt för korttidsboende barn i f d Habyskolans lokaler är färdig-

ställda och planering för projektering pågår. Förstudie för LSS-boende vid Skene skogsområdet 

samt planering för renovering av Ljuspunkten på Kinnaborg pågår. Arbete för samverkan med 

MBAB pågår, exempelvis ombyggnad av personalutrymme och kök på Kullabyn samt brand-

skyddsåtgärder genom ett större projekt att upprätta säker förvaring av handsprit på äldrebo-

enden. Beställda verksamhetsanpassningar av lokalerna på Eriksdalsgatan har utförts.  
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3.3 Strategiska områden: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med 

att bo och leva 

Kommungemensamma mål: En god kommunal service 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är 
nöjda med förvaltning och skötsel av kommu-
nens lokaler (%) 

75 75 75 >80  

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av kommunens lo-

kaler (%) 

Resultatet baseras på bedömning av husmöten som hålls i varje verksamhetslokal. 

 

Nämndens mål: Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög 

kvalitet på dricksvattnet 

Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt delvis under 2021. Bedömningen grundar sig på 

följande: Leveranssäkerheten förväntas vara hög med relativt få avbrott och läckor men en 

kvalitetssänkning av vattnet har skett i och med att det var otjänligt i Björketorp och Fotskäl 

cirka en vecka i april och rutiner för provtagningshanteringen har behövt uppdateras. Resultat 

från kundundersökningen Kritik på Teknik 2019 som görs av SKR var tredje år visar att flerta-

let av kommunens vattenkunder är mycket nöjda med dricksvattenkvalitén då Mark hamnade 

på plats 6 av 102 kommuner som var med i undersökningen. Glädjande nog har delmålet nåtts 

angående Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning, vil-

ket innebär att förbättringar för att få en hållbar VA-verksamhet genomförs i hela tiden. 

Att målet inte uppfylls helt beror bland annat på relativt höga mängder odebiterat dricksvatten 

och bräddning från spillvattensystemet. Förnyelsebehovet av ledningar är högt, vilket inte ger 

en tillräcklig uthållighet på längre sikt. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Mängd bräddat spillvatten (tm3) 345 260 162 <120  

Antal nyanslutna fastigheter till det kommu-
nala VA-nätet (st) 

66 154 127 >220  

Antal nyanslutna lägenheter till det kommu-
nala VA-nätet (st) 

155 272 129 >355  

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räk-
nat i minut per brukare och år (minuter) 

5,4 4,1 5,8 <10  

Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 1,3 1 0,8 <1,1  

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät 
(st/km) 

0,1 0,1 0,08 <0,07  

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén 
på kranvattnet är bra (%) 

 94 94 ≥ 96  

Andel kommuninvånare som inte varit utsatt 
för störning i vattenförsörjningen (%) 

 67 67 ≥ 76  

Andel otjänliga vattenprover (%)  0,28 0,88 0  

Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning" 
(%) 

 5,8 7,6 <5  

Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt 
vattens hållbarhetsundersökning (%) 

 75 78 ≥ 75  
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Mängd bräddat spillvatten (tm3) 

Det har i år bräddat mindre än föregående två år, detta då det regnat lite mindre. Men målet 

att minska bräddningarna mer och aktivt arbeta för detta. 

Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st) 

I år har 127 fastigheter nyanslutits, varav 117 stycken en- till tvåbostadsvillor, två flerfamiljs-

hus och två industrier, ett vårdboende och ytterligare fem övriga fastigheter som jämställs 

med bostad (förskola, idrottshall, kyrka mm). Dessutom har extra serviser byggt till sex 

stycken fastigheter. Ca 40 % av de nyanslutna fastigheterna är i området Vännåkra. Några få 

anslutningar har skett till överföringsledningen i området Bonared, Hyssna under året. 

Alla planerade anslutningar för fastigheter utefter överföringsledningen i nordväst har inte bli-

vit möjliga som planerat under 2021 vilket delvis är en bidragande orsak till att nämndens mål 

inte nås. 

Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st) 

Denna indikator baseras på indikatorn antal anslutna fastigheter. Antal anslutna lägenheter in-

nebär antal bostadsenheter i en- till tvåbostadsvillor, lägenheter i flerbostadshus samt tillkom-

mande lägenheter i befintliga fastigheter som redan är anslutna. 

Totalt är det 111 lägenheter i en- till tvåbostadsvillor, nio lägenheter i flerfamiljshus och nio 

tillkommande lägenheter i ett flerfamiljshus och en villa. En bidragande orsak till att nämndens 

mål inte uppfylls är att alla planerade anslutningar på överföringsledningen inte blivit möjliga 

under 2021 samt att utbyggnadstakten av flerfamiljshus har varit lägre än planerat. 

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter) 

Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet beräknas bli 5,8 minuter per brukare och år 2021 

vilket är relativt normalt. Avbrottstiden baseras på antalet vattenläckor. 

Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 

Det har inträffat fem läckor på servisledningar under året, vilket är något färre än normalt. 

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km) 

Det har inträffat 29 läckor på huvudledningar under året vilket är något färre än ett normalår 

vilket är ca 34 stycken. 

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra (%) 

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra är 94 % enligt SKR:s under-

sökning "Kritik på teknik" 2019 och som utförs var tredje år. Detta gav Marks kommun den 

sjätte bästa placeringen av de 102 kommuner som deltog i undersökningen. 

Andel kommuninvånare som inte varit utsatt för störning i vattenförsörjningen (%) 

Drygt två av tre kommuninvånare har inte varit utsatta för några störningar i vattenförsörj-

ningen till sin bostad under de senaste 12 månaderna vid undersökningen "Kritik på teknik " 

2019. Det är en större andel än motsvarande i mätningen 2016, och därmed är kommunen till-

baka på samma nivå som i mätningen 2013. Den vanligaste formen av störning är avbrott, vil-

ket knappt var fjärde kommuninvånare varit utsatt för. 

Andel otjänliga vattenprover (%) 

Vid provtagning i Björketorp var prov, både i vattenverket och på tillhörande två ledningsnäts-

punkter, otjänliga med avseende på Intestinala enterokocker i april. Omprov togs tre dagar se-

nare och då var vattnet var tjänligt. Rapport om händelsen finns. 

Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning" (%) 

Utfallet har ökat jämfört med tidigare år. Detta bland annat på grund av omsättningsproblem i 
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de nya områdena som är anslutna till överföringsledningen. Förvaltningen arbetar med proble-

met. 

Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning (%) 

Måluppfyllnad vid helår 2021 enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning uppgår till 78 % 

och 2020 års undersökning hade utfall 75 %. Detta innebär att delmålet är uppfyllt 2021. VA-

verksamheten arbetar med ständiga förbättringar i verksamhetsplanen och därmed ökas 

måluppfyllnaden. Undersökningen sker årligen på hösten. 

Nämndens mål: En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och åter-

vinning 

Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis under 2021. Bedömningen grundar sig på 

följande. Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall är högt och målet uppfylls. Dock är må-

let för kundnöjdheten inte uppfyllt, främst för kärlavfallshämtningen men också för återvin-

ningscentralen trots att Mark hamnade på plats 10 av 102 kommuner i årets "Kritik på teknik"-

undersökning. Det går också att utveckla återbruksverksamheten ytterligare inom kommunen, 

utöver det som redan sker i hjälporganisationernas regi. Även mängden insamlat hushållsavfall 

(kg/person/år) (kärl- och grovavfall) har ökat 2021 jämfört med 2020 då det är mängden 

grovavfall som står för den främsta för ökningen. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 
(%) 

99,9 99,7 99,4 100  

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) 
(kärl- och grovavfall) 

402 402 436 <370  

Mängd insamlat mat- och restavfall (kärl-
avfall) (kg/person/år) 

170 172 168 <155  

Andel kommuninvånare som är positiva till 

hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad 
(%) 

 79 79 ≥ 81  

Andel kommuninvånare som är positiva till 
hur det fungerar att lämna avfall vid återvin-
ningscentralen (%) 

 85 85 ≥ 90  

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall (%) 

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall är i nivå med 2020 då det är samma avfalls-

entreprenör och kundklagomålen inte ökat något nämnvärt. 

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) (kärl- och grovavfall) 

Det är mängden grovavfall som uppskattas stå för ökningen då mat- och restavfallet har mins-

kat lite per person. Det kan förklaras med pandemin då många har renoverat och rensat 

mycket hemma och lämnar avfallet på ÅVC:n. Att människor har valt att konsumera fler saker 

istället för att lägga pengar på resor kan också ha resulterat i att mer slängts. Detta borde 

dock kunna förebyggas om man väljer att låta det utbytta gå till second-hand-marknaden 

istället. 

Mängd insamlat mat- och restavfall (kärlavfall) (kg/person/år) 

Denna siffra är baserad på befolkningsmängd i september 2021 och hänsyn är heller inte taget 

till fritidshusboende eller gästnätter, då denna information inte finns förrän i mars. 

Utfallet indikerar dock att avfallsmängderna har minskat vilket är positivt. Då det förekommit 

mycket hemarbete under året borde det inneburit mer avfall i kärlen så den minskade mäng-

den beror troligtvis på bättre utsortering av avfall till exempel förpackningar. 
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Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad (%) 

Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad är 

79 % vid SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019. Undersökningen genomförs vart tredje 

år. 

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid återvinnings-

centralen (%) 

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid återvinnings-

centralen är 85 % vid 2019 års undersökning "Kritik på teknik". Kommunen låg på en fin pla-

cering 10 av 102 deltagande kommuner över flest positiva kommuninvånare. Målet 90 % är 

högt satt men behövs för att uppnå bästa graderingen i Avfall Sveriges jämförelseundersök-

ning mellan alla kommuner i Sverige. 

Nämndens mål: En ökad standard på kommunala gator och vägar 

Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis även under 2021. Bedömningen grundar sig 

på följande: Åtgärderna inom beläggningsunderhåll räcker inte till för att öka standarden på 

gatorna totalt sett utan mer medel behöver tillsättas för att få en standardökning. Belägg-

ningen bryts ned med tiden främst till följd av slitage från trafiken men också av väder och 

vind. För att öka standarden till optimal nivå behövs beläggnings investeringar på 12 mnkr år-

ligen enligt en konsultutredning. Nämndens åtgärd var att begära utökad investeringsbudget 

för beläggningsunderhåll till kommunala vägar och GC-vägar med 11 mnkr från 9 mnkr till to-

talt 20 mnkr under åren 2021, 2022 och 2023, men bifölls inte enligt KF-beslut. Då fick nämn-

den internt fördela och öronmärka ytterligare 3 mnkr 2021 för beläggningsunderhåll av GC-

vägar och vid delårsrapporteringen omfördelades ytterligare 1,5 mnkr från en broinvestering 

till beläggningsunderhåll. 

 

Budgetramen för gata/parkverksamhetens drift ökar årligen med ca 1 %. Detta innebär stän-

digt krav på effektivisering inom verksamheten eftersom kostnadsökningarna är högre än ra-

marna. Dessutom erhåller gatuverksamheten endast utökad budgetram för kapitalkostnader 

men inte för att kunna drifta nya ytor och anläggningar som byggs t.ex. genom att detaljpla-

ner godkänns som anger att nya gator, GC-vägar och parkområden skall vara kommunala. 

Detta effektiviseringsarbete och utökning av ytor har pågått under flera år vilket påverkat 

verksamheten negativt och skapar en kontinuerlig minskning av kvalitén vilket påpekats av 

både kommuninvånare och medarbetare. Nämndens åtgärd är att i budget 2023 föreslå att 

inga investeringar utförs som skapar nya ytor om inte budgetramen utökas för att kunna drifta 

dessa. Om detta sker nyttjas investeringsmedel till reinvestering av till exempel befintliga ytor, 

belysningsanläggningar och lekplatser. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån 
av tid inom en fyra veckors period eller i an-
slutning med besiktningsrundor (%) 

100 100 100 100  

Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som 
kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart. 
(%) 

100 100 100 100  

Andel kommunala gator och GC-vägar som är 
farbara 8 timmar efter snöröjningens påbör-
jande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets 

upphörande (%) 

100 100 95 100  

Andel kommuninvånare som tycker att stan-
darden på kommunens gator är bra (%) 

 31 31 ≥ 32  

Andel kommuninvånare som tycker att stan-
darden på gång- och cykelvägarna är bra (%) 

 39 39 ≥ 45  

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslut-

ning med besiktningsrundor (%) 

Fel som inverkar på trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, 
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åtgärdas så snart som möjligt efter att felen blivit kända av kommunen. I övrigt åtgärdas felen 

under ordinarie besiktningsrundor eller i mån av tid. Trafiksignalerna sköts av extern leveran-

tör som till exempel vid gulblink sköter detta trådlöst så att trafikljusen fungerar igen. 

Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart. (%) 

Allvarliga fel som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att 

felet blivit känt. 

Andel kommunala gator och GC-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbör-

jande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%) 

Under året var det var det betydligt större snötillfällen än föregående år. Inhyrd entreprenör i 

Fritsla och Horred uppfyllde inte kommunens krav och därmed är inte målet uppfyllt helt. Dia-

log har hållits med berörd entreprenör. 

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra (%) 

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra var 31 % i 

SKR:s undersökning "Kritik på teknik" år 2019. Sverigemedel var 29 %. 

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på gång- och cykelvägarna är bra (%) 

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens GC-vägar är bra var endast 

39 % i SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019. Sverigemedel var 50 %. Underhållsskulden 

de senaste åren har varit hög men från och med år 2021 omfattas investeringsplanen av 3 

mnkr årligen för beläggningsunderhåll på befintliga GC-vägar. Något som förhoppningsvis i 

framtiden kommer förbättra kommuninvånarnas upplevelse av standarden. 

Nämndens mål: Kommunens kontaktvägar ska vara enkla att använda och ha en god tillgänglighet 

Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis under 2021. Tjänster via www.mark.se 

såsom felanmälan har god tillgänglighet och används av medborgarna. Det som drar ner upp-

fyllelsegraden av målet är att fler av okänd anledning (kanske Pandemin) har valt att ringa in 

sin anmälan istället för att anmäla via webben. Kontaktcenter har arbetat för att informera och 

tydliggöra att man kan göra sin anmälan till webben. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel felanmälningar, gällande infrastruk-
turen, som sker via internetportal Mark.se 
(%) 

60 65 54 >80  

Andel felanmälningar åtgärdade inom en må-
nad (%) 

90 91 91 >95  

Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se (%) 

Antal ärenden som felanmälts via kommunens hemsida ligger på en lägre nivå än tidigare år. 

En anledning kan vara att styrningen av ärenden från telefon till webb under kontaktcentrets 

öppettider av okänd anledning har fallit bort. 

Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad (%) 

Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad uppnår samma nivå som 2020 men når inte 

upp till nämndens målvärde helt. 

Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer 

Nämndens mål: Ökad trygghet och tillgänglighet för trafikanter, fotgängare och parkbesökare 

Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis under 2021 då inga av målen på indikato-

rerna är uppfyllda. Nämnden arbetar dock kontinuerligt med förbättringar av trafikmiljön inom 

gällande budgetramar. Årets åtgärder innefattar hittills färdigställande av ny GC-väg vid 
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Idrottsvägen och Solgårdsvägen i Fritsla. Dessutom har ett antal hastighetsdämpande åtgärder 

genomförts i anslutning till GC-vägar vid exempelvis Lyckeskolan och Nydal. I år har tio 

olyckor skett på kommunala gator. Belysningsåtgärder hanteras snabbt. Dock har antalet all-

varliga anmärkningar ökat på våra lekplatser. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel felanmälningar som åtgärdats inom en 
vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad 
inte lyser (%) 

100 100 85 100  

Antal allvarliga fel vid externa lekplatsbesikt-
ningar (st) 

 4 6 0  

Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte 

lyser (%) 

Där felen är orsakade av kabelfel och extern entreprenör behöver tas in kan väntetiden bli 

längre än en vecka. Övriga fel där tre eller flera belysningspunkter har varit ur drift har felen 

åtgärdats inom en vecka från det att kommunen fått kännedom om felen. Även enstaka belys-

ningspunkter som bedöms vara viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt har åtgärdats inom en 

vecka. 

Antal allvarliga fel vid externa lekplatsbesiktningar (st) 

Under 2021 har det uppkommit sex stycken A-fel vid externa besiktningar dvs lekutrustningen 

får inte användas innan åtgärd är gjort. Dessa fel är åtgärdade. Kommunen har väldigt många 

lekplatser ca 50 st och många börjar bli äldre och slitna vilket visar sig i besiktningsprotokol-

len. Verksamheten prioriterar de allvarligaste anmärkningarna först. 
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3.4 Förutsättningar: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare 

Nämndens mål: Nämndens personalarbete skall aktivt bidra till en hållbar personalförsörjning 

Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under året. Bedömningen grundar sig 

på att trots pandemin så ökade både hållbart medarbetarengagemang samt organisatoriskt 

och socialt arbetsmiljöindex, personalomsättningen gick ned, andelen heltidsanställda inom 

kost- och städ ökade, andelen långtidssjuka minskade och friskvårdsbidraget nyttjades i högre 

grad. Sjukfrånvaron var dock något högre jämfört med föregående år på grund av pandemin. 

Nämnas kan att pandemin påverkat arbetsbelastningen för både chefer och medarbetare 

främst inom kost- och städverksamheten.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Sjukfrånvaron ska minska (%) 5,6 6,1 6,3 <5  

Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbi-
draget (%) 

71,39 70,11 77,95 >60  

Sjukfrånvaron ska minska (%) 

Den totala sjukfrånvaron ökar i förhållande till föregående år samma period, från 6,1 % till 

6,3 % och nämnden når därmed inte upp till sitt mål om en sjukfrånvaro om 5 %. Rådande 

pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid sjukdoms-

symptom är en förklaring till årets utfall. 

Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget (%) 

I år har 66,0 % av förvaltningens totala medarbetare som erbjudits friskvårdsbidrag aktiverat 

bidraget. Förra året var denna siffra 60,1 %. Sett till enbart heltidsanställda, vilket indikatorn 

mäter på, är summan 77,95 % vilket är en ökning jämfört med 2020 då andelen var 70,11 %. 

Av totalt tilldelade bidrag, 2 500 kronor per anställd eller totalt 1 032 tkr, är nyttjandegraden 

66,79 % eller 689 tkr. Majoriteten av förvaltningens medarbetare har valt att nyttja friskvårds-

bidraget till massage och behandlingar, men en stor andel har också valt att använda frisk-

vårdsbidraget till styrke- och konditionsträning. Årets utfall innebär en ökning jämfört med ti-

digare år. 

 

Ökade friskvårdsinsatser ska på sikt resultera i starkare och friskare personal med lägre sjuk-

frånvaro som följd. 
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Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Personalomsättning (%) 13 13 9 14  

Personalomsättning chefer (%) 6 11 21 10  

Personalomsättning (%) 

Personalomsättningen ligger på 9 % för perioden november 2020 - oktober 2021 vilket är en 

minskning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Möjligen har pandemin haft en 

påverkan på rörligheten kopplat till osäkerhet inom flera branscher. 

Vilken personalomsättning som kan anses vara sund är bland annat avhängig vilka befatt-

ningar det handlar om, hur svårt det är att nyrekrytera, hur lång upplärningstiden är osv. Det 

är därför viktigt att inom respektive verksamhet följa hur omsättningen påverkar och föra en 

diskussion kring vad som kan vara en sund personalomsättning. 

Personalomsättning chefer (%) 

Personalomsättningen för chefer ligger på 21 % vilket är en ökning från föregående år. Om-

sättningen avser både chefer som slutat och chefer som bytt tjänst inom förvaltningen. 

På teknik- och serviceförvaltningen arbetar 20 chefer, varav 15 enhetschefer, fyra verksam-

hetschefer och en förvaltningschef. En personalomsättning om 21 % innebär att fyra chefer 

har slutat eller bytt tjänst. I detta fall beroende på en pensionsavgång, två som bytt tjänst 

inom förvaltningen och en som har slutat. Därmed är slutsatsen att personalomsättningen 

bland chefer inte är oroväckande.   

3.5 Förutsättningar: God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamma mål: Effektivt resursutnyttjande 

Nämndens mål: Städservicen skall effektivt leda till rena lokaler 

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Den städservice som 

levereras, utgår från överenskommelser med köpande förvaltningar och där dialog utgör grun-

den. Året har präglats av åtgärder i samband med pandemin samtidigt som justeringar i upp-

draget också utgår från att anpassa städservicen gentemot köpande förvaltningar för att nå 

lägre städkostnader inom ramen för 1 %. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är 
nöjda med städning av kommunens lokaler 
(%) 

73 73 79 >75  

Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m2) 334 317 303 330  

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter 
(kr/m2) 

153 160 154 160  

Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i 
förhållande till förändringen på branschens 
städindex 

3,8 -1,3 -0,1 <1  

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler (%) 

Brukarnöjdheten har följts upp genom en städenkät till kommunens verksamheter, Svarsfre-

kvensen är extremt låg, ca 3,9 procent och bör därmed betraktas som svår att dra slutsatser 

på. Förra mätningen genomfördes 2018 med en svarsfrekvens om 21 % och ett index på 

73 %. Städverksamheten behöver se över vilken typ av mätmetoder som kan tillmötesgå en 

högre svarsfrekvens. Det helhetsomdöme som de svarande dock anger redovisar att 79 % an-

ser sig vara nöjda med städningen. 
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Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m2) 

Utfallet är lägre jämfört med föregående års utfall och utgår främst från ett antal verksam-

hetsförändringar inom förskola och skola under hösten samtidigt som antalet kvadratmeter 

ökat inom grundskolan. Främst gäller det Lyckeskolans driftsättning men också Sjöbyskolans 

lokalytor som ändrats till förmån för förskolan och paviljongutflyttning.  

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter (kr/m2) 

Utfallet för städkostnaden för förvaltningsfastigheter redovisar en lägre kostnad per kvadrat-

meter jämfört med föregående år. Avvikelsen är dels utifrån anpassat uppdrag utifrån både 

minskade och utökade behov, framförallt i samband med pandemin med hög andel tomma 

kontor och nyttjande av konferensrum under distansarbete. 

Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städ-

index 

På årsbasis steg faktorprisindex inom städbranschen för städarbeten med 0,8 procent. Kostna-

der för städmaterial steg med 5,8 procent under perioden november 2020 till november 

2021 och kostnader för kemikalier ökade mest. Även bil- och transportkostnader ökade med 

8,8 procent. Inom städverksamheten har kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år 

ökat inom motsvarande områden med 0,7 procent och är därmed 0,1 procentenhet i skillnad 

mot branschen i stort. 

Nämndens mål: Kommunens lokaler ska ha en hög nyttjandegrad och användas kostnadseffektivt 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig 

på att utfallet för energiförbrukning i såväl kr som kWh når godkänd nivå. Utfallet för drift- och 

administrationskostnadsnivå för 2021 är enligt budget och indikatorn borde därför har fått 

godkänd nivå. Målvärdet var dock inte anpassat för 2021 års budget. Lokalförsörjning har un-

der 2021 förstärkt personalstyrkan genom att anställa en lokalstrateg samtidigt som lokalför-

sörjningsplanen har uppdaterats och reviderats för att ha en god grund för planering framåt 

och för beslut inom lokalområdet. Detta arbete pågår kontinuerligt. Lokalförsörjningsplanen är 

ett viktigt verktyg och styrinstrument för att nå målen om hög nyttjandegrad i kommunens lo-

kaler och att tillse att nya lokaler skapas i rätt tid och på rätt plats. Lokalförsörjning strävar i 

alla lokalförändringar efter en hög nyttjandegrad och effektiva och ändamålsenliga lokaler.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/m2) 122 121 119 <120  

Fastighetsbeståndets storlek relativt invåna-
rantalet (m2/inv) 

6,14 6,1 6,17 <6,1  

Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2) 127 124 134 <130  

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler 
(kr/m2) 

271 324 331 <310  

Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/m2) 

Energiförbrukning i kr/kvm håller sig i nivå med tidigare år trots en kall vår och en kall avslut-

ning av året. Lyckeskolan och Lyckehallen inklusive solcellsanläggningar togs i bruk först till 

höstterminens start vilket påverkar indikatorn i positiv riktning. 

Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet (m2/inv) 

Utfallet för fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet är i stort sett oförändrat jämfört 

med föregående år. Fastighetsbeståndets storlek har utökats främst till följd av att Lyckesko-

lan och Lyckehallen färdigställts under året, samtidigt har invånarantalet ökat något. 
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Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2) 

Hänsyn har tagits till väderlek genom användning av s k energiindex. Därigenom blir indika-

torn väderoberoende och säger mer om arbetet med att optimera energiförbrukningen. Stor 

arbetsinsats har gjorts under året för att säkerställa att mätverktyget för energiförbrukning le-

vererar korrekta värden. Det finns en viss osäkerhet i tidigare mätvärden då det under andra 

halvåret 2021 identifierats behov av injustering av mätverktyget.   

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler (kr/m2) 

Drift och administration innefattar lokalförsörjnings alla kostnader utom planerat och akut un-

derhåll samt kapitalkostnader. Utfallet ligger i nivå med budget men över satt målvärde 2021 

då målvärdet inte justerats i enlighet med budget 2021. 

Nämndens mål: En löneprocess som håller en god kvalitet 

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad 2021. Bedömningen grundar sig 

på följande: Löneprocessen håller en god kvalitet men det finns delar som måste förbättras. 

Utfallet på indikatorerna signalerar att målet inte uppfylls, något som inte är helt rättvisande. 

Antalet skulder beror på yttre faktorer som ligger utanför enhetens och nämndens påverkan. 

Arbetet med att effektivisera och digitalisera kommer fortsätta 2022. Många av åtgärderna 

måste i flera fall beslutas och fattas på en nivå över teknik- och servicenämnden då andra 

verksamheter påverkas av förändringarna. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st) 21 18 20,4 <5  

Antal nya E-tjänster avseende löneprocesser 
(st) 

  3 >5  

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st) 

Antalet totala skulder som uppstod vid lönekörningar 2021 var 245 - ett snitt på 20,4 i måna-

den. 

 

Skulder uppstår på grund av att uppgifter i lönesystemet inte rapporteras och beviljas i tid. 

Ansvaret ligger både hos medarbetare och chef. Utfallet antal skulder visar på en för hög nivå 

gentemot uppsatta mål. De uppgifter som påverkar skulderna mest är sjukfrånvaro och ledig-

heter. Verksamheten arbetar med att både informera och förtydliga vikten av att få in uppgif-

ter och att det beviljas i rätt tid. 

Antal nya E-tjänster avseende löneprocesser (st) 

Interna E-tjänster utvecklas för digital hantering med digital signatur. Detta ger en ökad ser-

vice, kvalitetssäkring och blir mer lätthanterlig. Under året har resurser för införandet av fler 

e-tjänster saknats därav uppfylls inte målet. De tre e-tjänster som arbetats fram är systembe-

hörigheter för lön respektive ekonomi samt semesterväxling. 
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Nämndens mål: En effektiv och lagkravsenlig fakturahanteringsprocess 

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året 2021. Bedömningen 

grundar sig på följande. Från den 12 april 2019 är det lag på e-faktura enligt den europeiska 

standard vid alla inköp och vid upphandlingar. Verksamhetens arbete kring den nya lagen har 

varit att skicka ut information till kommunens leverantörer samt att vid nya upphandlingar in-

formera om att det är e-faktura som gäller. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%) 76 83 87 >90  

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%) 

Andelen elektroniska leverantörsfakturor fortsätter att öka och var 87 % vid årets slut. Ut-

vecklingen beror mycket på att ekonomiservice mailar de leverantörer som skickar papper idag 

för att få de att gå över till elektroniska fakturor och den nya lagen som infördes 1 april 2019 

att man som leverantör måste följa den europeiska standarden. 

Kommungemensamma mål: God förvaltning av kommunens egendom 

Nämndens mål: Kommunens anläggningar ska förnyas och underhållas så att värdet bibehålls 

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts delvis under året. Bedömningen grundar sig 

på följande och är en sammanvägning av underhåll på VA-anläggningar, gator och lokaler. 

Förnyelsetal avseende VA-ledningar uppnås inte eftersom mycket fokus har varit på utbyggnad 

för nyanslutningar och nyinvesteringar under året och det har konkurrerat med uppgiften att 

förnya befintliga ledningar. Vattenverken underhålls löpande avseende byggnader (målning, 

tankrenovering etc) samt avseende processdelar, t ex pumpar. När det gäller reningsverket i 

Skene finns omfattande renoveringsbehov och ett projekt är uppstartat som kommer pågå 

flera år framöver. Personaldelens standard på reningsverket behöver höjas då t.ex. taket 

läcker energi och processdelarna behöver förbättras. 

 

Standarden på kommunens gator och vägar når inte upp till satta mål. Vägkapitalet har de 

senaste åren haft en sjunkande trend. Förhoppningsvis kan denna trend vända om nämnden 

kan avsätta något mer medel till beläggningsunderhåll framöver. 

 

Årets planerade underhåll uppgår till 136 kr/kvm, att jämföra med branschspecifikt riktvärde 

om 160 kr/kvm och nämndens mål om 140 kr/kvm för att bibehålla fastighetsbeståndet. Ge-

nom en acceptabel nivå på det planerade underhållet i kombination med de större investe-

ringsprojekt som pågår så görs en förnyelse som kan minska den uppskjutna underhållsskul-

den om 50 mnkr. Utfallet för det akuta underhållet understiger målvärdet. Lokaler har i stort 

sett tillhandahållits i rätt tid under året.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%) 0,1 0,9 0,2 >0,5  

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i 
förhållande till optimal vägstandard (%) 

81 80 79 >90  

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 142 155 136 >140  

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 33 42,5 17 <18  

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet 
med lokalförsörjningsplanen (%) 

 95 85 ≥ 80  

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%) 

Flera förnyelseprojekt har genomförts under året, men då projekten inte varit så stora blev 

förnyelsetakten endast 0,2 % vilket gör att målet på 0,5 % inte uppfylls. Följetalet fluktuerar 

mycket genom åren då det beror på om större projekt färdigställs. 

De projekt som genomförts under året är Mellanvägen/Gärdebovägen och Gåsörtsvägen i 

Fritsla, Varbergsvägen, Kardaregatan och Kvarnvägen i Skene samt Björktrastvägen i Rydal. 
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Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard (%) 

Vägkapitalet beräknas uppgå till ca 79 % enligt den beläggningsrapport som SWECO presente-

rade under 2020. Tyvärr har vägkapitalet sjunkit det senaste året tex var värdet 82 % 

2015, 2016 och 2017. Med omprioritering och ökad budget möjliggörs det att utfallet blir 

bättre kommande år. 

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 

Med hjälp av omfördelning av medel från finansiella kostnader har underhållet i driften kunnat 

ökas under året. Ett riktvärde är en underhållsnivå på 160 kr/kvm för att bibehålla fastighets-

beståndet och årets budget var 130 kr/kvm.  

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 

Det akuta underhållet är betydligt lägre än föregående år då flera större oförutsedda händelser 

inträffade. Arbeten har utförts exempelvis på Örbyskolan och Sätilaskolan.  

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen (%) 

Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för att nå målen om hög nyttjandegrad i kommu-

nens lokaler och för att tillse att nya lokaler tillhandahålls i rätt tid och på rätt plats. Plane-

ringen går hand i hand med utförandet för 2021 och tidplaner bedöms att i stort sett hålla. 

Tidplanen för ny förskola Skene har dock tvingats senareläggas och detsamma gäller även nytt 

LSS-boende där svårigheter funnits att hitta lämplig tomt. 
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3.6 Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet 

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska bidra till en låg miljöpåverkan 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts delvis under året. Bedömningen grundar sig på 

det sammanvägda resultatet av indikatorerna nedan. För lokalförsörjning bedöms målet ha 

uppfyllts i hög grad under året då verksamheten arbetar aktivt med att utöka andelen solceller 

och vid nyproduktion av byggnader är P-märkning en del av projektet. Klimatpåverkan per kilo 

inköpt livsmedel har det hittills lägsta utfallet mot det ställda nämndmålet. Samtidigt bör det 

beaktas att kommunernas klimatlöfte inom Västra götalandsregionen har ett mål om 1,7. An-

del ekologiskt uppfylls delvis under året samtidigt som svenskt och lokalt tar större andelar av 

de totala inköpen. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Antal byggnader med P-märkning (st)  2 2 ≥3  

Omfattning solpaneler på kommunala fastig-
heter (kvm) 

 3 130 5 430 ≥5 000  

Andel förbrukat drivmedel i förhållande till an-
tal körda mil (liter/mil) 

0,79 0,8 0,7 <0,6  

Genomsnittlig mängd koldioxidutsläpp från 
kommunens tjänstefordon (personbilar/lätta 
lastbilar) (CO2 g/km) 

  106 ≤104  

Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel 
(CO2/kg) 

1,89 1,73 1,55 <1,4  

Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och ser-
vicenämnden (%) 

28,3 26 23 >30  

Andel upphandlingar med miljökrav (%)    100  

Antal utbytta engångsprodukter till fler-
gångsartiklar (st) 

  1 ≥1  

Antal byggnader med P-märkning (st) 

För närvarande är två byggnader P-märkta, Horredshallen och en av skolbyggnaderna på 

Strömskolan. Planerad P-märkning av Lyckeskolan och Lyckehallen har försenats till följd av 

utredning gällande akustikfrågor. 

Omfattning solpaneler på kommunala fastigheter (kvm) 

Lokalförsörjning har installerat solceller på Smedjans förskola, Kinnaborg, Kommunhuset, Kun-

skapens Hus, Skene brandstation, Lyckeskolan och Lyckehallen. Under året har även installat-

ion påbörjats på Kungabergshallen. Totalt uppgår ytan till ca 5.430 kvm. 

Andel förbrukat drivmedel i förhållande till antal körda mil (liter/mil) 

Andelen förbrukat drivmedel/mil ligger på ett högre värde än målvärdet men lägre värde jäm-

fört med föregående år. Ännu lägre drivmedelsförbrukning förväntas framöver då anskaffning 

av elbilar och laddhybrider kommer ske i högre utsträckning än tidigare år. 

Genomsnittlig mängd koldioxidutsläpp från kommunens tjänstefordon (personbilar/lätta lastbi-

lar) (CO2 g/km) 

Kommunens tjänstebilar (personbilar och lätta lastbilar) har ett genomsnittligt koldioxidutsläpp 

på 106 gram per kilometer och avviker från nämndens helårsmål om 104 gram. Då anskaff-

ningar görs av nya fordon väljs alltid fordonsmodeller med låg miljöpåverkan där det är möj-

ligt. Ett ökat antal elbilar och laddhybrider kommer krävas för att minska utsläppen. 
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Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel (CO2/kg) 

Kostverksamheten redovisar ett utfall som är det hittills lägsta sedan mätningarna startade 

och därmed också lägre i jämförelse med tidigare års periodutfall. Recept och val av livsmedel 

har arbetats aktivt med för att minska klimatpåverkan samtidigt som fortsatt fokus på grönt, 

fisk, fågel och kött med svenskt ursprung prioriteras. Årets klimatlöfte inom regionen innebär 

att nå max 1,7 CO2-ekv/kg och det målet uppfylls helt. 

Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden (%) 

Andelen ekologiskt fortsätter att minska, till förmån för lokala eller svenska råvaror. Utöver det 

har också pandemin påverkat en lägre serverad volym av den ekologiska mjölken till skolan i 

samband med distansundervisning under pandemin. Pandemin har också negativt påverkat in-

köp av ekologiska livsmedel som kaffe, frukt, grönsaker och fisk. 

Andel upphandlingar med miljökrav (%) 

Miljökrav ställs i de allra flesta upphandlingar avseende miljöcertifiering eller motsvarande. Ty-

värr saknas systemstöd för uppföljning varmed mätetalet är borttaget från och med 2022. 

Antal utbytta engångsprodukter till flergångsartiklar (st) 

Klimatlöftet inom regionen innebär att både byta ut engångsprodukter till flergångsartiklar el-

ler ersätta fossilbaserade engångsprodukter. Kostverksamheten har under året arbetat med att 

ersätta fossilbaserade plastprodukter såsom muggar, bestick och påsar. 

Plastbestick har bytts ut mot träbestick och plastmuggar har bytts ut mot pappmuggar. Vid 

packning av frukt till kunder används numera pappåsar istället för plastpåsar och ett kök an-

vänder även stora sopsäckar i 100 % nedbrytbart material.   
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4 Uppföljning av internkontroll 

4.1 Årets internkontrollarbete 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 

Teknik- och servicenämnden fastställde sin internkontrollplan i samband med beslut om 

nämndplan. Arbetet med intern kontroll pågår systematiskt och kontinuerligt och kommer att 

följas upp i samband med årsredovisningen. 

Teknik- och serviceförvaltningen har utgått från COSO-modellen och arbetat systematiskt med 

internkontroll i Stratsys sedan 2010. År 2017 gjordes ett omtag i arbetet i samband med att 

kommunens övriga verksamheter skulle systematisera sitt internkontrollarbete. Detta innebar 

en ny kartläggning av processer och risker, samt analys och värdering av dessa. 

Inför år 2021 gjordes en omvärdering av tidigare framarbetade risker och sedan 2020 är pla-

nen kompletterad med verksamhetsövergripande risker som arbetats fram i samråd med 

nämndens presidium. Totalt omfattas nämndens plan av 95 risker. 30 av dessa risker anses så 

kritiska att dessa ingår i beslutad internkontrollplan med uppföljning och rapportering under 

året. Samtliga beslutade uppföljningspunkter har följts upp under året och vissa avvikelser 

rapporteras. Bland annat går det att utläsa att resursbrist inom förvaltningen har påverkat 

möjligheten att uppdatera styrdokument, rutiner och riktlinjer. Det finns också en fortsatt risk 

för brister i det planerade underhållet då modellen för interna hyror inte följs utan uppräkning 

sker i enlighet med budgetanvisning om 1 %. 

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen 

Nämndens övergripande risker 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Missnöjda kunder Årsavstämning Uppföljning är genomförd i förvalt-
ningens ledningsgrupp med en sam-
lad bild över årets negativa syn-
punkter. Det finns några händelser 
som sticker ut och där det varit 
svårt att vända missnöje till nöjdhet. 
Exempel är olika kostnadsrelaterade 
situationer så som skaderegleringar. 

IT säkerhetsrisker Avstämning Uppföljning är genomförd i förvalt-
ningens ledningsgrupp med en sam-
lad bild över IT-relaterade problem. 
Under året har kommunens databas 
för dokumenthantering (SPS) legat 

nere under drygt två veckor vilket 
orsakade problem med åtkomst till 
viktiga arbetsdokument. I samband 
med detta genomfördes doku-
mentation för personuppgiftsinci-
dent. Likaså har nätverket periodvis 
legat nere vilket också påverkat ar-
betet och sammantaget har dessa 
händelser påvisat sårbarhet i kom-
munens digitala system. En säker-
hetsgranskning av ett operativsy-
stem för VA har genomförts och åt-
gärder identifierats. 

Ekonomi 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Fel belopp faktureras och kundres-
kontra samt huvudbok är inte kor-
rekt uppdaterade 

Granskning av att rutin för debite-
ringsprocess följs 

Granskningen är genomförd med 
metoden intervjuer med berörda 
parter. 
En genomgång av rutiner med 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

underlag för att se att verksamheten 
efterföljer debiteringsprocessens ru-
tiner har genomförts dessutom har 

stickprov tagits på underlag för debi-
teringen så att fel belopp inte faktu-
reras. Bedömningen är att rutinerna 
för debiteringsprocessen följs. 

Felaktiga årsprognoser som kan leda 
till ineffektiv resursanvändning. 

Genomgång av redovisning avse-
ende korrekta kodsträngar 

Månatlig granskning avseende bok-
föringsposter är genomförd. Med 
tanke på antalet transaktioner och 
den komplexa kodplan som nämn-
den arbetar med är antalet felbokfö-
ringar mycket få. De fel som hittats 
har rättats upp direkt och återkopp-
ling till ansvarig chef har gjorts. 

Genomgång av redovisning samt 
analys av helårsprognoser 

Förvaltningens chefer har haft möj-
lighet att lägga prognoser samtliga 
månader. Vid delårsrapporter såsom 
april- och augustibokslut görs en ex-
tra granskning av prognoserna. Sär-
skilt viktiga områden såsom taxein-
täkterna för VA och avfall granskas 
enligt särskild rutin varje månad och 
prognos läggs utifrån denna. Även 
personalkostnader granskas särskilt 
och vid behov ifrågasätts rimlig-
heten i verksamhetens prognoser 
och justeringar görs där det är nöd-
vändigt. 
 
Med anledning av den pågående 
pandemin har årets prognosarbete 
försvårats främst inom kost- och 

städverksamheten som direkt påver-
kats av dess effekter med färre ser-
verade portioner. Det var först i ok-
tober som verksamheten aviserade 
ett underskott inom kostverksam-
heten något som borde varit möjligt 
att se redan i delårsrapporten. Ett 
ökat ekonomstöd har satts in för 
detta ändamål. 

Manuella utbetalningar saknar kor-
rekta och kompletta underlag samt 
behörig attest 

Kontroll av transaktioner som inte är 
fakturor eller lön med avseende på 
underlag och attest 

Under perioden januari t o m no-
vember har det bokförts totalt 538 
manuella utbetalningar till ett värde 
om ca 4,9 mnkr. Granskning har 
gjorts avseende totalt 100 av dessa 
poster eller ca 19 % av alla utbetal-
ningar. Värdet på de granskade pos-
terna uppgick till 2,9 mnkr dvs det 
är de största posterna som har valts 
ut vid gransknings-tillfället. Samtliga 
granskade poster har ett korrekt 
bakomliggande underlag samt kor-
rekt attest till gjord utbetalning. Ru-
tinen för manuella utbetalningar fun-
gerar mycket bra inom nämndens 
område. 

Osäkra fordringar avseende VA och 
Avfallskollektivet kvarstår 

Granskning avseende nedskrivning 
av osäkra fordringar inom VA/Av-
fallskollektivet 

Granskning görs en gång per år ef-
ter att nedskrivning utförts av 
VA/Avfalls kundtjänst. Nedskrivning 
av osäkra fordringar inom VA/Avfall 
har i år gjorts i november 2021. 
Nedskrivning har gjorts av de faktu-

ror som har gått vidare till betal-
ningsföreläggande hos Kronofogden 
och dessa ligger nu under långtids-
bevakning. Nedskrivningen är enbart 
bokföringsmässig. Nedskrivet belopp 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

2021 uppgår till ca 113 tkr brutto el-
ler ca 90 tkr netto. Detta är en 
minskning från tidigare år och 
ca 53 % avser VA-kollektivet och 
47 % avser avfallskollektivet. Aktuell 
rutin följs som den ska. 

Attestbehörighet i Inköp och Faktura 
(IoF) stämmer ej överens med aktu-
ellt ansvar och anställning samt att 
beloppsgränser för attest i IoF inte 
stämmer med fastställd attestord-
ning enligt delegation 

Granskning av att internkontrollmo-
mentet är genomfört 

Internkontroll avseende att hela or-
ganisationen Marks kommuns at-
testbehörighet i Inköp och Faktura 
stämmer överens med aktuellt an-
svar, anställning, beloppsgränser 
enligt aktuell attestordning är ge-
nomförd. Några avvikelser uppmärk-
sammades och vissa justeringar har 
därför gjorts i samband med kon-
trollen. 

Chefer beslutsattesterar "egna" 
kostnader såsom resor, utbildning 
mm 

Granskning av beslutsattest gällande 
chefers egna kostnader 

Granskning har gjorts avseende 
kontot för utbildning. Totalt har 109 
transaktioner avseende konto 795 
för utbildning bokförts under peri-
oden januari-november. Av dessa 
har 81 poster eller 74 % granskats. 
Resultatet av granskningen visar att 
på 7 stycken av underlagen har chef 
attesterat egen utbildning eller det 
är oklart då notering kring vem som 
deltog på utbildningen inte har angi-
vits. På totalt 8 underlag hade an-
svarig chef missat att ange närvaro-
lista. Fråga har ställts i samband 
med granskning och till viss del har 
återrapportering och komplettering 
skett därefter. Inför kommande år 
kan det vara bra att åter påminna 
samtliga chefer om vikten av att 
följa regler gällande beslutsattest av 
egna kostnader och att komplettera 
med närvarolista om denna inform-
ation saknas på fakturan. 

Inköp sker inte i enlighet med upp-
handlade avtal 

Granskning av att stickprovskontroll-
ler gällande inköp gjorts under året 

Granskning har gjorts av upphand-
lingsenheten. Granskning gjord inom 
följande områden; arbetskläder, 
kontorsmaterial, IT-material, pap-
persmaterial samt maskiner och in-
ventarier. Leverantörstroheten totalt 
inom dessa områden ligger på 79 %. 
Bäst leverantörstrohet finns inom 
området pappersmaterial där 99 % 
av alla köp följer avtal. Sämst är 
området IT-material med en avtals-
följsamhet om 73 % något som kan 
bero på hårdvarubrist hos upphand-

lade leverantörer samt specialbehov 
under pandemin. 
 
Under 2022 kommer ett nytt inköps- 
och fakturasystem att implemente-
ras i kommunen. Systemet kommer 
på sikt innebära en högre avtalstro-
het men implementeringen sker 
stegvis och resultatet kommer tro-
ligtvis inte synas redan under kom-
mande år. Utöver det nya systemet 
kommer också färre personer ha 
möjlighet att genomföra inköp och 
de som får köpa in ska ha genom-
gått en separat utbildning avseende 
direktupphandling. 
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Personal 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Felaktig löneutbetalning Att kontrollen av tidrapporter utförs 
följs upp i samband med uppföljning 
av mål 

Ambitionen har varit att följa upp 
tids-rapporterna varje månad i sam-
band med att målet för korrekt antal 
tidrapporter redovisas. Detta funge-
rade bra under det första halvåret. 
Sedan blev det en turbulent tid med 
fyra uppsägningar, tillförordnad chef 
och gedigen rekryteringsprocess 
som inleddes då denna uppföljning 
inte utfördes lika bra. Dock har kon-
trollen av tidrapporter fortsatt med 
ett liknande resultat som tidigare. 
Arbetet kommer fortsätta kring infö-
randet av digital rapportering. Fram 
tills dess informeras och förtydligas 
hur rapporten fylls i på ett korrekt 
sätt. 

Kontroll av att rutin följs Checklistan inför lönekörning har 
uppdaterats och gåtts igenom och 
gjorts känd för alla i gruppen på 
verksamhetsmöten. 

Administration 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Information som lämnas vid inkom-
mande samtal kan vara felaktig eller 
inaktuell 

Att vi regelbundet får till oss uppda-
teringar från verksamheterna och 
att vi tar kontakt när något är o-
klart. 

Kontaktcenter (KC) får regelbundet 
till sig uppdateringar från verksam-
heterna och tar kontakt när något är 
o-klart. I vårt pågående arbete med 
att fördjupa samarbete med alla för-
valtningar i Marks kommun genom 
vårt Kontaktcenter (som etablerades 
under hösten 2021) arbetar verk-
samheten löpande med att uppda-
tera varandra med Teams som ge-
mensam arbetsplattform. Alla för-
valtningarnas samarbetsgrupper har 
en egen samarbetsyta tillsammans 
med Kontaktcenter i Teams. Där 
finns bland annat specifika och sök-
bara kunskapsdatabaser, chatt- och 
mötesfunktioner. Kontaktcenter har 
också regelbundet uppföljningsmö-
ten (ca 1 ggr i månaden) med re-
spektive förvaltnings samarbets-
grupper där en ansvarig kontaktper-
son/representant från Kontaktcenter 
leder mötet efter en given agenda. 
Den statistik Kontaktcenter kan få 
fram genom Tele2 och det ärende-
formulär som fylls i efter varje en-
skilt ärende stödjer ett kontinuerligt 
kvalitetssäkringsarbete. För att sä-
kerställa processen ytterligare pla-
nerar verksamheten att köpa in ett 
nytt ärendehanteringssystem under 
2022. 

Styrdokument är okända, blir inak-
tuella och ger felaktig information 

Granskning av att gällande styrdo-
kument är aktuella och kända för 
berörda tjänstemän 

Granskning genomförd och berörda 
verksamheter har fått en förfrågan 
om behov av revideringar. 

Arbete pågår med revidering av ett 
par styrdokument. Resterande är 
fortfarande aktuella i sin nuvarande 
utformning. 
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Vatten- och avloppsförsörjning 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Brister i installation och ledningsnät i 
samband med anslutning av servis. 
Förorenat vatten kan komma in i det 
kommunala ledningsnätet med risk 
för sjukdom som följd. 

Kontroll att rutinen är uppdaterad 
och används 

Rutinen finns men revideringen är 
inte påbörjad. 

Kontroll av att en arbetsrutin för ar-
bete i schakter med vattenledningar 
finns och tillämpas . 

Det finns en äldre rutin framtagen 
angående hygienhantering i schakter 
med dricksvattenledningar och den 
följs. Dialog om kontrollmomentet 
har förts med enhetschef rörnät.  

Felaktig debitering Kontroll av att rutin följts Rapporten granskad avseende 
dubbla signaturer och rutinen följs. 
Dubbla signaturer fanns på rappor-
ten. Denna granskning görs en gång 
årligen. 

Kontroll av felaktiga debiteringar i 
Future av förbrukning (vattenmä-
tare). Rapporten från EDP ska ha 
dubbla signaturer (granskning) 

Gjort stickprovskontroll av tre 
VA/renhållningsfakturor och stämt 
av att de är korrekta mot gällande 
taxor. Inga anmärkningar. 

Felaktig provtagning eller laboratori-
eanalys 

Uppföljning av att rutiner följs samt 
ackrediteringskontroll 

Revidering av provtagningsrutin vat-
ten har skett 2021 och personal in-
formerad om rutinen. 
Laboratoriet som kommunen anlitar 
för analys av vattenprover är ackre-
diterad enligt SS-EN ISO/IEC 17025. 
Dialog kring denna IK-uppföljning 
har förts med enhetschef VA-verk. 

Risk att vattentäkter inte har till-
räcklig kapacitet under torrår. 

Kontroll att larmen är framtagen och 
fungerar 

Larm i brunnar är installerade och 
används. Ännu är alla larm inte 
kopplade till styrsystemet och rutin 
är inte framtagen angående vad som 
skall göras vid lågnivålarm. Dialog 
kring denna kontrollpunkt har förts 
med enhetschef VA-verk.  

Risk för felaktig information till kun-
der och entreprenörer. 

Kontroll att rutinen Process VA--an-
slutningar och tillhörande informat-
ion är uppdaterad och används 

Rutin följs, men behöver förtydligas 
något på vissa punkter. Även en 
checklista behöver tas fram för olika 
informationsutskick för att säker-
ställa när och vilken information som 
skickats till blivande VA-kunder. 
Blanketter ses över regelbundet och 
uppdateras vid behov. Stickkontroll 

har utförts av anslutningsärenden. 

Risk för att dataintrång och sabo-
tage som påverkar övervakningssy-
stemet och dricksvattenleveransen. 

Kontrollera att rutin är framtagen 
och följs 

Rutin för framtagande av rapporte-
ring till MSB vid oförutsedda dataav-
brott är framtagen och känd i VA-or-
ganisationen. En säkerhetsanalys är 
framtagen enligt krav i NIS-direkti-
vet. Dialog kring denna IK-uppfölj-
ning har förts med enhetschef VA-
verk. 

Avfallsverksamhet 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Felaktig debitering Kontroll av att rutin följs Rapporten granskad avseende 
dubbla signaturer och rutinen följs. 
Dubbla signaturer fanns på rappor-
ten. Denna granskning görs en gång 
årligen. 

Felsorterat avfall Kontroll att personal informerar kun-
der om att vikten att inte slänga i 
brännbartcontainern om annan con-

tainer för materialåtervinning kan 
användas i istället. 

Vid medverkan på APT samtalades 
kring hur personalen arbetar kring 
detta.  "Rampen är stor så det är 

svårt att ha praktisk möjlighet att 
vara i närheten av alla besökare. 
Det som är mest felsorterat i 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

brännbart är wellpapp. I den mån 
det är möjligt försöker personalen 
förekomma besökarna med att "in-
formera innan man måste säga till". 
T.ex. att om man ser en besökare 
komma med en låda med brännbart 
så informerar personalen besökaren 
om detta redan innan att lådan ska 
slängas bland wellpapp. Annars vet 
de av erfarenhet att många hade 
slängt hela lådan i brännbart. De har 
informationsskyltar som talar om att 
wellpapp kan återvinnas åtta gånger 
vilket ska uppmuntra besökarna att 
slänga rätt. För många skyltar fun-
kar inte."   

Personalen på återvinningscentralen 
exponeras för asbest 

Uppföljning av att arbetsrutin för as-
besthantering följs 

Rutin finns för hantering av asbest 
finns vid ÅVC:n. Den har tyvärr inte 
gåtts igenom med personalen under 
2021 men skall ingå 2022 vid 
skyddsronder. Dialog har förts med 
enhetschef avfall.  

Trafik 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Olyckor på kommunala GC-vägar 
och vägar med anledning av dålig 
sikt och framkomlighet 

Uppföljning av att besiktning skötts 
enligt plan samt att rutin avseende 
information följs 

Dokumentation (broschyr) delas ut 
vid behov i brevlådan där exempel-
vis sikten är skymd av buskage. 
Muntlig dialog förs även vid behov 
med fastighetsägare i samband med 
asfalteringsarbeten. 
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Lokalförsörjning 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Bristande underhåll av fastigheter Säkerställa modell för beräkning av 
kapitalkostnader och självkostnad 
för dessa till följd av komponentre-
dovisningen. I samarbete med för-
valtningens ekonom. 

Under året har inte modellen för be-
räkning av kapitalkostnader i sam-
band med budgeten förändrats. En 
beräkning görs i budgetarbetet uti-
från generella avskrivningstider. På 
helt nya objekt t ex Lyckeskolan har 
det visat sig att avskrivningstiden 
blir kortare vilket påverkar den to-
tala kostnaden för objektet. Förslag 
har lämnats, på tjänstemannanivå, 
att helt utesluta kapitalkostnader ur 
hyran och istället ramfinansiera 
dessa separat likt den resursfördel-
ningsmodell som finns avseende in-
vesteringar inom gator och parker. 
Detta skulle innebära att planerat 
underhåll kan genomföras obero-
ende av hur dessa kostnader varie-
rar mellan åren. Diskussion kring 
förslaget har förts men några kon-
kreta åtgärder för att ändra i mo-
dellen är inte gjorda. 
 
Det är fler samverkande faktorer 
som påverkar underhållet, såsom t 
ex internhyresmodellen med en bud-
getinstruktion om 1 % uppräkning 
av internhyrorna. Detta i kombinat-
ion med ökade marknadspriser om 
mer än 1 %, ökar risken för att pla-
nerat underhåll ej kan utföras i er-
forderlig utsträckning, därmed på-
verkas underhållsskulden i negativ 
riktning. I förlängningen medför 
detta att risken för att kostnaderna 
för akut underhåll ökar. Akut under-
håll medför ökade kostnader och 
sämre lösningar än ett planerat un-
derhåll. Risken kvarstår och tende-

rar att öka från år till år.  

Extremväder Kontrollera att rutinen är känd och 
revidera eventuellt om behov finns 
att inkludera regn och blåst. 

Rutinen är känd och behov av revi-
dering föreligger ej.   

Måltidsförsörjning 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Dyrt omhändertagande av matrester 
och stor miljöpåverkan 

Mätning av svinn Sedan 2019 har kostverksamheten 
använt matsvinnsapp för att löpande 
mäta matsvinnet. Verktyget funge-
rar mycket väl och ger verksam-
heten ett bra stöd för att nå åtgär-
derna som behövs för att minska 
matsvinnet. Mätningen som utförs 
jämförs också med den nationella 
mätmetoden via Livsmedelsverket 
för minskat matsvinn inom offentliga 
måltider i Sverige. Under 2021 har 
snittvärdet ökat från tidigare år och 
är totalt 43 gram per portion. De tre 
fraktioner som svinnet fördelas mel-
lan är beredningssvinn 3 gram, ser-
veringssvinn 23 gram och tallriks-
svinn 17 gram. 

Matgäster blir sjuka - servering Årliga revisioner Revideringar har skett under året 
genom egenkontrollsystemet. Webb-
verktyget är i sin tur kopplat till 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

rådande livsmedelslagstiftning inom 
Sverige och EU. Fokus från tillsyns-
myndigheten har varit administra-
tiva krav (har hanteringen eller ngt 
annat ändrats i köket), underhåll av 
lokaler och utrustning, rengöring, 
material i kontakt med livsmedel, 
säker hantering (förvarings- och 
hanteringsrutiner), ev uppföljning av 
avvikelser från tidigare kontroller, 
egenkontrollprogrammets uppbygg-
nad med HACCP, faroanalyser och 
flödesscheman. Kontroller har i 
första hand gjorts främst som ordi-
narie fysiska besök. 

Måltidsgäster blir sjuka HACCP kontroller med journalblad Respektive kök och ansvariga köks-
mästare/chefer utför och dokumen-
terar samtliga avvikelser genom 
verksamhetens webbverktyg. Årli-
gen utförs även en revision som do-
kumenteras och som följer upp vilka 
åtgärder som är avklarade. Nedan-

stående avvikelser är åtgärdade i 
samråd med både miljöenheten och 
lokalförsörjningen samt Marks Bo-
stads AB i de fall kök inom äldre-
omsorgen är berörda. Tillsynsmyn-
digheten har under året inkluderat 
ett provtagningsprojekt med syfte 
att kontrollera rengöringsrutiner. 
Därav har utfallet av antal brister i 
rengöringen ett högre utfall än tidi-
gare år. 

Totalt antal kontroller: 59 st     
Totalt antal avvikelser:  36 st 

Dessa 36 avvikelser var fördelade 
enligt följande: 

Infrastruktur / sliten inredning/lo-
kal: 7 

Brister på utrustning: 2 

Felaktig temperatur: 1 

Otillfredsställande avfallshante-
ring: 0 

Otillfredsställande ventilation: 0 

Brister i rengöring : 25 

Felaktigt förpackningsmaterial: 0 

Brister i skadedjursförebyggande: 
1 

Personlig hygien: 0 

Säker hantering: 0 

Bristande kunskap om riskanalys: 
0 

Administrativa krav: 0 
 

Kontroll av att rutiner avseende 
grundförutsättningar följs 

All hantering av dokument och kon-
troller inom livsmedelshygien utförs 
genom digitalt webbverktyg. Under 

året har alla rengöringskontroller 
kvalitetssäkrats via verktyget. 
Webbverktyget kommer fortlöpande 
innehålla rutiner för uppföljning. Ut-
bildning i livsmedelshygien 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

genomförts via ett webbverktyg an-
passat till offentliga kök. 

Ökat matsvinn Uppföljning via statistik I snitt är matsvinnet för 2021 totalt 
43 gram per portion varav 3 (5) 
gram beredningssvinn, 23 (15) gram 
serveringssvinn och 17 (18) gram 
tallrikssvinn. Detta är en ökning från 
föregående år som hade ett mätre-
sultat på totalt 38 gram per portion. 
Avvikelsen är störst inom kökets de-
lar av svinnet och beror på svårig-
heten för köken att möta upp den 
varierande närvaron av barn och 
elever i skolan som pågått i sam-
band med pandemin. 

Lokalvård 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Risk för person-, eller materialska-
dor ifrån rengöringsmedel. 

Kontroll av att kemiska ämnen för-
varas och hanteras korrekt 

Genom tillbudsrapporteringar och 
skyddsronder följs det upp att kemi-
kalier och dess hantering är korrekt. 
Uppföljning under året redovisar inte 
personskador eller materiella skador 
till följd av förvaring och hantering. 
Verksamheten arbetar löpande med 
att minska andelen rengöringsmedel 
totalt genom att ersätta dem med 
fler hållbara och kemikaliefria alter-
nativ. 

Teknisk service 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Bil framförs av obehörig person eller 
person som inte är i kördugligt skick 

Kontroll av att rutin för körkort följs Frågan har ställts till samtliga som 
arbetar i receptionerna i Kommun-
huset, Kinnaström och Kunskapens 
hus om rutinen för kontroll av kör-
kort vid utlämnad av bilnycklar görs. 
Alla har svarat att rutinen följs. 
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5 Personal 

5.1 Analys av personalförhållanden 

Hållbar personalförsörjning och händelser under året 

Året har präglats av bemannings- och arbetsmiljöfrågor kopplade till pandemin med anpass-

ningar så som möjlighet till distansarbete, uppdelning mellan arbetslag där en del arbetar på 

plats och en del på distans samt möjlighet till att hålla avstånd till varandra på arbetsplatsen 

mm. Digitala möten har blivit vardag och kunskapen i att hantera IT-stöd för möten har ökat 

hos medarbetare.  

Medarbetarenkäten som genomfördes tidigare under året visade på förbättrade resultat för 

både organisatorisk och social arbetsmiljö index (OSAi) som för hållbart medarbetarengage-

mang (HME). Resultaten ligger på en mycket bra nivå och är de högsta inom kommunen. 

Handlingsplaner för ytterligare förbättringar har tagits fram tillsammans med medarbetare på 

arbetsplatsträffar. 

Personalomsättningen ligger på 9 % vilket är lägre än motsvarande period föregående år. 

Denna siffra inkluderar även personer som bytt tjänst internt inom förvaltningen. Möjligen har 

pandemin haft en påverkan på rörligheten kopplat till osäkerhet inom flera branscher. Perso-

nalomsättningen för chefer ligger på 21 % vilket är en ökning från föregående år och motsva-

rar 4 tjänster. Av dessa är det endast en som slutat för att börja hos annan arbetsgivare. I öv-

rigt handlar det om pensionsavgång och två interna arbetsplats- eller tjänstebyten.  

Lokalförsörjning förstärktes, i enlighet med plan och budget, under våren 2021 med lokalstra-

teg för att arbeta vidare med det viktiga arbetet kring lokalförsörjningsplan och lokaleffektivi-

tet.  

Verksamhet teknik har under året rekryterat ny enhetschef för gata/park och en enhetschef för 

avfall. Inom avfall innebär detta delvis en utökning då den förra chefstjänsten var uppdelad på 

återvinningscentralen och naturvårdslaget som överfördes till annan förvaltning 1 jan 2021. 

Utökningen har möjliggjort ett större fokus på avfallsfrågorna. 

Under hösten har flera medarbetare på löneservice sagt upp sig av olika skäl vilket i slutet av 

året tillsammans med sjukfrånvaro bidragit till ett ansträngt bemanningsläge. Ersättningsre-

kryteringar och arbete med att förbättra arbetsmiljön pågår. Under 2021 fattades beslut att 

genomföra en översyn under 2022 av kommunledningskontorets organisation där verksam-

hetsservice ingår som en del. 

 

Redovisning av bristyrken 

Det är svårt att rekrytera medarbetare inom följande befattningar; tekniker inom VA (speciellt 

inom el och styr- och regler), projektledare VA och projektledare inom fastighet samt kockar. 

 

Kompetensutveckling under året 

Medarbetarsamtal har genomförts vilka utgör en viktig grund för identifikation av individuella 

utvecklingsbehov. Kompetensutveckling har skett främst genom digital utbildning på grund av 

pandemin. Vissa utbildningsinsatser såsom t ex hjärt- och lungräddning och brandsäkerhetsut-

bildning har inte varit möjlig att genomföra med anledning av pandemin.  

Inom kost- och städverksamheten har pandemin fortsatt bidra till att många medarbetare lärt 

sig flera arbetsplatser genom att rotera och täcka upp för olika kök och städobjekt. Inom kost-

verksamheten har digitala utbildningar i livsmedelshygien, specialkost och näringslära genom-

förts och inom städverksamheten har arbetsledare genomgått en ledarskapsutbildning via 

medarbetarcentrum.  

Utifrån behov uttryckta i medarbetarenkäten har stabsfunktionen inom den tekniska verksam-

heten genomfört kursen "Balans i livet" med hjälp av företagshälsovården.  

Inom lokalförsörjning har grundkurs i hyresjuridik och projektledarutbildning genomförts för 

några medarbetare. En medarbetare deltar i kommunens Ledarakademi som startade 2021. 
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Två medarbetare har deltagit i utbildning och certifierats till kontrollansvariga. Berörda drift-

tekniker och fastighetsskötare har under året gått utbildning i heta arbeten och liftutbildning. 

Utöver detta har deltagande skett i olika seminarium, såsom översvämning, skolbyggnation 

och miljö.  

Inom verksamhetsservice har utbildningen "Modiga möten" samt kontinuerlig utbildning i sy-

stem och metod genomförts för medarbetare inom Kontaktcenter. Alla medarbetare inom eko-

nomiservice har gått en RPA-Robotutbildning och alla inom löneservice har deltagit i webbinar 

med nyheter och information inom löneområdet. I övrigt har medarbetare efter behov gått ut-

bildning i lagar, regler och system.  

Utbildning i nya samverkansavtalet har genomförts för fackligt förtroendevalda, skyddsombud 

och chefer.  

 

5.2 Tillbud och Arbetsskador 

Verksamhet Tillbud 2020 Tillbud 2021 
Arbetsskador 

2020 
Arbetsskador 

2021 

Ledning 0 0 0 0 

VA/Avfall 2 1 1 4 

Gata/Park 3 0 2 3 

Verksamhetsservice 0 5 0 0 

Lokalförsörjning 0 0 5 2 

Kost- och städservice 7 10 22 11 

Totalt Teknik- och servicenämnden 12 16 30 20 

Totalt sett har antalet tillbud och arbetsskador under 2021 minskat något från 42 stycken un-

der 2020 till 36 stycken under 2021. Antalet anmälda arbetsskador under 2021 är 20 stycken 

och avser till största delen kroppsskador såsom exvis kontakt med vasst föremål. Tillbuden av-

ser främst ohälsosam arbetsbelastning samt hot och våld. 

Under året har det nya verktyget KIA implementerats men chefsutbildningen har fått skjutas 

fram till början av 2022 pga pandemin. Det pågår ett lärande i det nya verktyget som dock 

tydligt underlättat rapportering och uppföljning. 
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6 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2021. 

6.1 Driftredovisning 

Driftredovisning 

  Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget Avvikelse 

Total      

Intäkter 394 689 397 139 392 474 392 531 -57 

Personalkostnader -154 937 -153 376 -148 427 -152 087 3 660 

Övriga kostnader -287 209 -294 167 -296 034 -291 344 -4 690 

Nettokostnad -47 457 -50 405 -51 987 -50 900 -1 087 

      

Politisk verksamhet      

Intäkter 212 214 216 217 -1 

Personalkostnader -969 -798 -817 -1 143 326 

Övriga kostnader -17 -31 -10 -79 69 

Nettokostnad -773 -615 -611 -1 005 394 

    

Övrig politisk verksamhet - Nämndsadministration    

Intäkter 4 7 8 4 4 

Personalkostnader -563 -645 -707 -754 47 

Övriga kostnader -33 -40 -43 -55 12 

Nettokostnad -593 -678 -742 -805 63 

      

Avloppsreningsverk Hägnen    

Övriga kostnader -22 -18 -231 -50 -181 

Nettokostnad -22 -18 -231 -50 -181 

      

Gator & Vägar      

Intäkter 1 651 3 057 2 053 1 658 395 

Personalkostnader -2 386 -1 821 -2 005 -2 169 164 

Övriga kostnader -33 531 -36 522 -37 866 -36 194 -1 672 

Nettokostnad -34 265 -35 286 -37 818 -36 705 -1 113 

      

Grön miljö      

Intäkter 87 173 82 71 11 

Personalkostnader -591 -487 -505 -699 194 

Övriga kostnader -5 681 -6 150 -5 633 -6 062 429 

Nettokostnad -6 185 -6 465 -6 056 -6 690 634 

      

Vattenvårdsförbund      

Övriga kostnader -114 -114 -107 -130 23 

Nettokostnad -114 -114 -107 -130 23 
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  Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget Avvikelse 

Brandposter      

Övriga kostnader -389 -395 -397 -400 3 

Nettokostnad -389 -395 -397 -400 3 

      

Arbetsmarknadsåtgärder - NVL   

Intäkter 7 752 5 535 0 0 0 

Personalkostnader -8 893 -2 807 0 0 0 

Övriga kostnader -2 391 -2 723 0 0 0 

Nettokostnad -3 532 5 0 0 0 

      

Ledning TSF o Verksamhets-service    

Intäkter 27 015 26 999 28 359 27 880 479 

Personalkostnader -13 598 -13 503 -14 423 -14 890 467 

Övriga kostnader -17 019 -17 199 -17 360 -18 105 745 

Nettokostnad -3 602 -3 703 -3 424 -5 115 1 691 

      

Lokalförsörjning      

Intäkter 162 332 167 210 171 533 166 372 5 161 

Personalkostnader -20 119 -22 711 -23 186 -25 513 2 327 

Övriga kostnader -140 573 -146 280 -148 811 -140 859 -7 952 

Nettokostnad 1 640 -1 781 -464 0 -464 

      

Kost och städverksamhet     

Intäkter 131 148 126 817 127 549 130 497 -2 948 

Personalkostnader -85 821 -86 197 -87 982 -88 083 101 

Övriga kostnader -44 986 -41 956 -41 702 -42 414 712 

Nettokostnad 341 -1 335 -2 136 0 -2 136 

      

Blockförhyrning      

Intäkter 27 482 27 969 27 979 29 800 -1 821 

Övriga kostnader -27 482 -27 969 -27 979 -29 800 1 821 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

      

Kostnadsställen TSN     

Intäkter 37 005 39 157 34 695 36 032 -1 337 

Personalkostnader -21 997 -24 407 -18 800 -18 836 36 

Övriga kostnader -14 971 -14 770 -15 895 -17 196 1 301 

Nettokostnad 37 -20 0 0 0 

 

  



41 

 

Analys av driftredovisning 

Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget år 2021 uppgår till 50,9 mnkr. Årets 

resultat är knappt 52 mnkr eller 102 % av nämndens budget vilket innebär en budgetavvikelse 

om totalt -1,1 mnkr. Sett på enbart de direkt skattefinansierade verksamheterna dvs exklude-

rat kost, städ och lokalförsörjning så är utfallet i förhållande till budget 49,4 mnkr eller 

97,1 %. 

Enligt beslut från Regeringen om att helt eller delvis ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader 

från och med januari månad till och med september redovisar nämnden i sitt utfall en total er-

sättning om knappt 1,2 mnkr. Cirka 1 mnkr av ersättningen har fördelats till kost- och städ-

verksamheten. 

Kost- och städverksamheten är även i år den verksamhet som varit mest påverkad av Covid-

19 pandemin vilket påverkat och försvårat uppföljnings- och prognosarbetet under året. Verk-

samheten redovisar i bokslutet ett underskott om totalt -2,1 mnkr trots erhållet statsbidrag för 

sjuklönekostnader. Det är kostverksamheten som påverkats mest av pandemin där intäkterna 

minskade med totalt 3,7 mnkr jämfört med budget samtidigt som personalkostnader, livsme-

delskostnader samt inköp av förbrukningsmaterial inte har minskat i samma omfattning.  In-

täktsminskningen härrörs främst till färre portioner inom skola och förskola men även inom 

äldreomsorg. 

Lokalförsörjning redovisar i år ett underskott om knappt 0,5 mnkr i förhållande till budgeterat 

nollresultat. Energikostnaderna överstiger budget med knappt 0,9 mnkr med anledning av att 

årets varit kallare än beräknat. Även kostnaden för markskötsel har ökat jämfört med tidigare 

år och årets budget främst med anledning av ett ökat behov av snöröjning. Lägre kapitalkost-

nader än budgeterat har möjliggjort ett ökat driftunderhåll om totalt 2,5 mnkr. 

Verksamheter avseende gator och parker överstiger budgeten med totalt 0,5 mnkr vilket 

stämmer väl med det som aviserats i prognoser tidigare under året. Avvikelsen avser främst 

högre kostnader för vinterväghållning (-2,4 mnkr) samtidigt som kostnader avseende admi-

nistration, skötsel av gröna ytor, parkeringshus och kapital är lägre än budget (+1,9 mnkr). 

Inom nämndsverksamheten samt ledning och administration redovisas överskott om totalt 

knappt 2 mnkr vilket främst beror på den inom ledning budgeterade posten för nämndens re-

serv, färre mötesdeltagare vid nämnd och arbetsutskott, och överskott inom tjänstefordonen. 

Nämndsverksamhet 

Totalt uppgår budgeten för nämndsverksamheten till drygt 1 mnkr. Utfallet i helåret visar på 

ett överskott om knappt 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på lägre utfall för arvoden och ersätt-

ningar då de flesta nämndsammanträden varit digitala samt färre närvarande med anledning 

av Covid-19, men även lägre kostnader för representation och strategidagar. 

Utfallet för nämndsadministration uppgår till drygt 0,7 mnkr vilket är något lägre än beslutad 

budget. Utfallet för vattenvårdsförbunden är något lägre än föregående år och även i förhål-

lande till budgeterade belopp. 

Årets kostnad för minireningsverken i Hägnen uppgår till drygt 0,2 mnkr, vilket avviker från 

beslutad budget. Kostnadsökningen jämfört med budget och tidigare år beror på att rivning av 

verken är genomförd under året då det ej längre behövs i och med att anslutning nu är gjord 

till ledningsnät och överföringsledning. Rivningen blev dyrare än beräknat då glasfibertankarna 

inte kunde lyftas upp som tänkt utan behövde sågas isär. Byggnation av infiltrationsbäddar 

krävdes dessutom för att ta hand om markvatten som läcker in till ledningsnätet. Även kostna-

den för att göra sig av med rivningsmaterialet blev högre än beräknat. 
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Gator, vägar och grön miljö 

Budgeten för gata/park uppgår till ca 43 mnkr 2021 vilket är ca 1,2 mnkr högre än 2020 

främst beroende på kapitalkostnadsökning men även till viss del politisk prioritering detta år. 

Utfallet för gator, vägar och grön miljö uppgår till 43,9 mnkr vilket innebär ett underskott om 

0,5 mnkr vilket stämmer med tidigare prognoser. Gator och vägar redovisar ett underskott om 

1,1 mnkr vilket främst beror på underskott inom vinterväghållningen om totalt 2,4 mnkr då 

båda vinterperioderna har varit snörika och behovet av halkbekämpning har varit stort. Dessa 

kostnader kompenseras med något lägre kapitalkostnader, grönytor i gatuområdet och broar 

än budgeterat. Parkverksamhetens utfall är 0,6 mnkr lägre än budget vilket främst avser lägre 

kostnader inom grönområden parker vilket var en planerad åtgärd för att täcka upp för ökade 

vinterväghållningskostnader. Bland annat återbesattes inte en vakant parktjänst från och med 

maj månad. 

Ledning och verksamhetsservice 

Utfallet för ledningsverksamheten är 1,4 mnkr vilket är drygt 1,4 mnkr lägre än budget om 2,8 

mnkr främst avseende den reserv om knappt 1 mnkr som ligger budgeterad inom lednings-

verksamheten. Utöver denna avvikelse har övriga kostnader för konsulter, löner, kurser samt 

resor varit lägre än budget med anledning av pandemin. 

Utfallet för verksamhetsservice är 2 mnkr vilket avviker med knappt 0,3 mnkr från budget om 

2,3 mnkr. De verksamheter som är finansierade inom kommunstyrelsens budget visade på ett 

överskott om ca 0,3 mnkr främst med anledning av lägre personalkostnader på grund av en 

långtidssjukskrivning. Detta resultat är överfört till kommunstyrelsen och påverkar därmed 

inte nämndens resultat. De verksamheter som är finansierade inom nämndens ram visar ett 

överskott främst med anledning av ett överskott inom tjänstefordonsverksamheten där bland 

annat intäkterna för försäljning av bilar är högre än budgeterat. Detta samtidigt som kostna-

den för försäkringar och självrisker har ökat under året vilket väl följer utfallet gällande följeta-

let andel skador på kommunens bilpark. Utöver detta redovisas ett underskott både inom ad-

ministrationen, då kostnaderna för både posthantering och kontorsmaterial har ökat, samt 

TSF:s ekonomiservice på grund av ökade vikariekostnader. 

Lokalförsörjning 

Lokalförsörjning redovisar ett underskott om knappt 0,5 mnkr i förhållande till budgeterat 0-

resultat. Avvikelsen utgör 0,3 % av verksamhetens omslutning. 

Lokalförsörjning är även ansvarig för parkeringshusen som har en kostnadsbudget om 0,3 

mnkr och redovisar ett utfall om knappt 0,2 mnkr, dvs ett överskott om 0,1 mnkr. Dessa redo-

visas i tabellen under verksamhet gator och vägar. 

Verksamhetens personalkostnader är 2,3 mnkr lägre än budget till följd av att anställning av 

ytterligare en fastighetsskötare gjordes först i augusti, en projektledartjänst har varit vakant 

sedan i augusti (tillsätts i februari 2022) samtidigt som det budgeterats för en förstärkning 

inom ledning och administration med ytterligare en förvaltare och för ytterligare en drifttekni-

ker. Även de två sistnämnda planeras att tillsättas under 2022. 

Kostnader för energi är 0,9 mnkr högre än budget och 0,5 mnkr högre än föregående års ut-

fall. Budget för energikostnader sänktes med 2,4 mnkr från 2020 till 2021 och tillfördes plane-

rat underhåll. En lång och kall vår samt en kall och snörik avslutning av 2021 medförde högre 

kostnader för både energi och snöröjning jämfört med föregående år. 

Finansiella kostnader är 2,7 mnkr lägre än budget vilket främst beror på att Lyckeskolan och 

Lyckehallen ianspråktogs senare än planerat. 

Intäkter, och motsvarande kostnadsmassa, är 5,1 mnkr högre än budget vilket beror på att 

lokalförsörjning vidarefakturerar övriga förvaltningar för exempelvis förstudier, rivnings- och 

avetableringskostnader. Ytterligare ett exempel är vidarefakturering av kostnader för utförda 

arbeten på Rydals museum på uppdrag av Marks Fastighets AB. 

Kostnader för skadegörelse i driften uppgår till knappt 0,4 mnkr vilket är lägre än budget och 

en halvering jämfört med föregående år. Detta är möjligtvis ett resultat till följd av ökad 
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rondering av Securitas, en åtgärd som resulterat i att utfallet för säkerhet, bevakning och larm 

är knappt 0,3 mnkr högre än budget. 

Kostnader för inhyrning blev totalt 1,3 mnkr högre än budget och motsvaras inte fullt ut av 

högre hyresintäkt jämfört med budget. Örbyskolans paviljong hyrdes in längre än beräknat för 

att lösa lokalfrågan under renovering/ombyggnation av Örbyskolan. Åtta kontorsplatser avise-

rades tomma i Kommunhuset och hyresintäkt för dessa uteblev. Inhyrning av Rönnäng och 

Solgård översteg budget med 0,2 mnkr vardera. 

Underhållsnivån för året uppgår till 136 kr/kvm vilket bedöms som en allt för låg nivå för att 

bibehålla en god standard i fastighetsbeståndet. Budgeterad nivå uppgick till 130 kr/kvm, vil-

ket är 23 % lägre än branschjämförelse om 160 kr/kvm. Underhållet i driftredovisningen upp-

går totalt till 9,3 mnkr (10,3 mnkr föregående år), att jämföra med budgeterad nivå 7,1 mnkr. 

Ökningen har möjliggjorts genom att 2,5 mnkr avseende kapitalkostnader omfördelats till 

främst underhåll. Trots strukturella problem med leveranser och andra svårigheter som kan 

härledas till pandemin har slutresultatet inte påverkats negativt då tid och resurser har lagts 

på att hitta lösningar. 

Kost- och städservice 

Kost- och städverksamheten redovisar ett totalt underskott om 2,1 mnkr varav kost - 2,2 

mnkr och städ +0,1 mnkr. Avvikelsen mot budget gäller främst minskade intäkter inom kost-

verksamheten. Kostverksamheten har i dialog och samverkan lyft upp möjliga åtgärdsförslag 

enligt budgetförutsättningen om 1 % och minska antalet arbetstimmar i kök. Resultatet av 

samverkan har hittills varit begränsat i hur snabbt och om effektiviseringar kan verkställas in-

nevarande år. Vårens produktion av högstadiets kylda matlådor innebar att en tredjedel av de 

normalt 1 200 serverade portionerna till högstadiet, ersattes med kylda beställda matlådeport-

ioner med anledning av distansundervisningen. En kyld matlåda har en produktionskostnad 

som är ca 30 - 35 procent högre i jämförelse med en ordinarie skollunchmåltid. Konsekvensen 

för kostverksamheten har inneburit att det saknats täckning för de ökade produktionskostna-

derna. 

Intäkterna för kost-och städverksamheten är totalt 2,9 mnkr lägre än budgeterat. Verksam-

heten har erhållit statliga bidrag för att täcka höjda sjuklönekostnader om totalt 1 mnkr under 

året. Kostverksamheten redovisar 3,7 mnkr lägre intäkter vilket beror på färre serverade port-

ioner med anledning av pandemin. Intäkterna har minskat betydligt mer än den sjuklöneer-

sättning som erhållits om totalt 0,5 mnkr till kostverksamheten. Städverksamheten inklusive 

administrationen redovisar 0,7 mnkr högre intäkter än budgeterat vilket främst beror på obud-

geterad sjuklöneersättning om 0,5 mnkr samt erhållna lönebidrag om 0,2 mnkr. 

Personalkostnaderna för kost-och städverksamheten uppgår till 87,9 mnkr och är 0,1 mnkr 

lägre jämfört med budget. Kostverksamhetens personalkostnader inklusive administration och 

poolverksamhet för köken, är 0,3 mnkr högre än budgeterat. Samma motsvarighet för städ-

verksamheten har ett resultat om 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Sjukfrånvaron har ökat från 

6,4 % till 7,6 % jämfört med föregående år för kost- och städverksamheten totalt. 

Livsmedelskostnaden uppgår till 20,6 mnkr och är 1,7 mnkr lägre än budget. Färre antal port-

ioner har bidragit till lägre livsmedelsinköp. Under året har anpassningar gjorts som berör val 

av råvaror kopplat till ökade kostnader per kg inköpta livsmedel. Därutöver har pandemiåtgär-

der bidragit till resultatet då menyutbudet förändrats för att bidra till mindre trängsel. Arbetet 

för att minska matsvinnet följs regelbundet upp samtidigt som köken utmanats att producera 

rätt mängd portioner under tiden som närvaron av elever har varit extra variationsrikt under 

pandemin. 

Årets transportkostnader uppgår till knappt 3,1 mnkr och är 0,4 mnkr lägre än budget. Orsa-

ken är att nytt avtal upphandlats under våren med effektivare planering av körturer mellan 

kommunens kök. 

Total kostnad för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial redovisar ett utfall om 4,9 

mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen består av 0,6 mnkr inom kost 

verksamheten respektive 0,7 mnkr inom städverksamheten. Avvikelsen inom kosten har sin 

grund i ett ökat behov av engångsmaterial i samband med distansportioner. Inom städverk-

samheten har det funnits både ett ökat behov av material såsom engångshandskar och 



44 

 

rengöringsmedel samtidigt som prisökningar gällande kemikalier och papper påverkar resulta-

tet. Budget avseende material ligger inte i paritet till verksamhetens behov oavsett pandemin 

eller ej. 

Caféverksamheten redovisar ett nollresultat i enlighet med budget. Avvikelser finns med lägre 

intäkter om 0,3 mnkr samtidigt som övriga kostnader av framförallt livsmedel är lägre i mot-

svarande omfattning. 

Sammanfattningsvis visar årets resultat inom kost- och städverksamheten att budgetförutsätt-

ningen gällande uppräkning av internpriser med 1 % inte är möjlig utan samverkan och beslut 

kring övergripande strategiska och strukturella frågor. 
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Driftredovisning VA/Avfall 

  Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget Avvikelse 

Total      

Intäkter 96 348 101 496 105 871 105 048 823 

Personalkostnader -16 704 -19 373 -20 078 -20 112 34 

Övriga kostnader -83 555 -89 374 -93 810 -94 136 326 

Nettokostnad -3 912 -7 251 -8 017 -9 200 1 183 

Resultatreglering 3 912 7 251 8 017 9 200 -1 183 

Resultat efter re-
glering 

0 0 0 0 0 

    

Affärsverksamhet VA    

Intäkter 64 937 68 813 73 994 72 396 1 598 

Personalkostnader -13 177 -14 862 -15 141 -15 717 576 

Övriga kostnader -52 517 -57 655 -61 596 -62 679 1 083 

Nettokostnad -757 -3 704 -2 742 -6 000 3 258 

Resultatreglering 757 3 704 2 742 6 000 -3 258 

Resultat efter re-
glering 

0 0 0 0 0 

    

Affärsverksamhet Avfall    

Intäkter 31 410 32 683 31 877 32 652 -775 

Personalkostnader -3 527 -4 511 -4 937 -4 395 -542 

Övriga kostnader -31 038 -31 718 -32 214 -31 457 -757 

Nettokostnad -3 155 -3 547 -5 274 -3 200 -2 074 

Resultatreglering 3 155 3 547 5 274 3 200 2 074 

Resultat efter re-
glering 

0 0 0 0 0 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Årets resultat för VA-verksamheten uppgår till -2,7 mnkr och i jämförelse med budgeterat un-

derskott om 6 mnkr redovisar VA-verksamheten en budgetavvikelse om +3,3 mnkr vilket är 

högre än vad som tidigare prognostiserats. 

Verksamhetens intäkter är 1,6 mnkr högre än budgeterat och uppgår till totalt 74 mnkr vilket 

främst beror på ökade intäkter för brukningsavgifter, industriavloppsvatten samt lakvatten. 

Kapitalkostnaderna är 1 mnkr lägre jämfört med budget och uppgår till 22 mnkr. Investerings-

takten har varit lägre än planerat under året. 

Inom administration är utfallet 1,1 mnkr högre än budget med anledning av högre overhead-

kostnader till kommunledningskontoret för stöd till exempel från ekonomi, HR och juridik då en 

ny fördelningsmodell tillämpas. Ökningen inom administrationen beror också på ökade perso-

nalkostnader för projektledare. 

Utredning och marknad följer budget totalt vilket innebär ett utfall om 8,8 mnkr. Inom verk-

samhet utredning och projektering redovisas ett underskott om 0,8 mnkr. Den största anled-

ningen är att förstudier och arkeologiska utredningar inte längre får belasta investeringspro-

jekten enligt nya redovisningsregler. Arkeologiska utredningar har kostat totalt 0,9 mnkr 2021. 

Nedskrivning av utredningskostnader på investeringsprojekt som ej kommer genomföras (ny 

brunn Sätila, VA-utbyggnad i Stenabo samt ÖFL Berghem-Björketorp) belastar utfallet med 0,5 

mnkr. Det har varit få inkomna abonnentskador och utfallet är 0,5 mnkr lägre än budget. Även 

vattenmätarkostnaderna är lägre än budget med anledning av byte av entreprenör. 
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Utfallet för rörnätet är 1,7 mnkr lägre än budget. Orsaken är främst att driftpersonal fått ar-

beta mer med investeringsprojekt och VA-anslutningar än planerat. Detta innebär att utfallet 

för arbete med vattenledningar och ventiler minskat. 

VA-verk redovisar ett utfall i enlighet med budget totalt dvs 28,2 mnkr, trots ökade kostnader 

för nyttjande av fiber till VA-verken och pumpstationer om 1,2 mnkr. Detta inryms i budgeten 

då årets driftentreprenadkostnader är lägre än budgeterat. Verksamhetens el-kostnader är 

knappt 0,4 mnkr högre än budget men personalkostnaderna har minskat i samma omfattning 

med anledning föräldraledighet och sjukskrivning. Dessutom kan konstaterats att kostnader för 

omhändertagande av slam har minskat med 0,3 mnkr. Detta beror på att den nya slamanlägg-

ningen vid Skene reningsverk nu har trimmats in och fungerar bra. 

Avfallshantering 

Utfallet för avfallsverksamheten uppgår totalt till -5,3 mnkr vilket avviker med - 2,1 mnkr från 

budget. 

Den främsta orsaken till det försämrade resultatet är att avfallsverksamheten under året har 

skickat en kreditfaktura avseende delar av det vite som fakturerades Remondis under 2018 

och 2019. Detta då det under tvisteperioden framkommit underlag som visar att Remondis ut-

fört sophämtningstjänster, motsvarande en vitessumma om totalt 2,6 mnkr. Intäkterna för öv-

rigt är 1,5 mnkr högre än budget främst avseende kärlhämtning och slamtömning. Ökningen 

beror bland annat på att fler kunder tillkommer då Marks kommun växer. 

Administrationskostnaden för avfall är 1,1 mnkr högre än budget vilket beror på ökade kostna-

der för juridiska tjänster med anledning av den pågående tvisten med tidigare avfallsentrepre-

nör för hämtning av hushållsavfall. Totalt uppgår denna kostnad till 1,6 mnkr i förhållande till 

budget om 0,3 mnkr. Rättegång har hållits i Tingsrätten där kommunen vann huvudförhand-

lingen men beslutet är överklagat till Hovrätten. Tvisten fortsätter därmed att påverka avfalls-

verksamhetens resultat kommande år. 

Årets kostnader totalt för insamling och behandling av avfall uppgår till 24,4 mnkr vilket följer 

budget om 24,6 mnkr mycket väl. 

Driften av återvinningscentralen på Skene skog överstiger budget med 0,1 mnkr och uppgår 

till totalt 6,1 mnkr. Budgetavvikelser förekommer dock bland annat ökade personalkostnader, 

ökade kostnader för lakvatten till Skene reningsverk samt lägre kapitalkostnader. 
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Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Statligt driftbidrag enskilda 
vägar 

134 122 150 -28 

Skolmjölkstöd 408 498 470 28 

Lönebidrag 990 1 247 541 706 

Jordbruksstöd 84 80 70 10 

Kulturmiljöstöd 30 0 0 0 

Ersättning för sjuklönekostna-
der p.g.a. Covid-19 

1 972 1 244 0 1 244 

Summa 3 618 3 191 1 231 1 960 

Kommentar statsbidrag 

Årligen får gatuverksamheten ett driftbidrag från Trafikverket som avser barmarksväghållning 

av enskilda vägar. Detta är budgeterat till 150 tkr. Årets utfall är lägre än både föregående år 

och budget och brukar variera mellan åren. 

Kostverksamheten får årligen ett EU-bidrag från Jordbruksverket avseende skolmjölksstöd. EU 

ger stöd till förskolor och skolor som serverar barnen mjölk. Skolor, från förskolan till gymna-

siet kan söka stödet. Årets stöd uppgår till 498 tkr vilket är högre än föregående år och årets 

budget. Ökningen beror på att ersättningen per liter har ökat från 2,60 kr/l år 2020 till 3,44 

kr/l 2021. Volymen att begära ersättning för totalt har dock minskat under året på grund av 

pandemin. 

Inom nämndens verksamheter finns det anställd personal som delvis finansieras med lönebi-

drag. Det är teknik- och servicenämndens verksamheter gata/park, avfall, lokalförsörjning 

samt kost- och städ som har bidragsanställningar och årets intäkter är högre än både budget 

och föregående år då det nu finns bidragsanställda inom fler verksamheter än tidigare bla 

lokalförsörjning. 

Verksamheten natur- och kulturreservat tilldelas årligen medel från Jordbruksverket. Detta EU-

stöd avser utbetalning av miljöersättning för att kommunen upprätthåller betesmarker och 

slåtterängar. Stödet är inte utbetalat vid årets slut men uppbokning är gjord utifrån den ansö-

kan som är gjord och föregående års utfall. 

Kulturmiljöstöd är inte längre aktuellt inom nämndens verksamhet då detta bidrag ligger under 

Naturvårdslagets verksamhet som är överfört till barn- och utbildningsnämnden. 

Ersättningen för sjuklönekostnader avser utbetalat bidrag för perioden januari till september 

och för nämnden totalt uppgår den till drygt 1,2 mnkr. Av dessa har ca 0,9 mnkr bokförts inom 

kost- och städverksamheten. Från och med 1 oktober 2021 återgick möjligheten att få ersätt-

ning för sjuklönekostnader till tidigare nivåer som gällde före pandemin. Föregående år erhölls 

ersättning för perioden april till december. Eventuellt ska den särskilda ersättningen återinfö-

ras för perioden 1 december 2021 - 31 mars 2022 men beslut är ännu inte fattat i frågan. 
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6.2 Investeringsredovisning 

 

Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 
Budgetavvikelse 

2021 
Begärd ombud-

getering 

 Vatten- och avloppsförsörjning  98 760 56 883 41 877 35 498 

 Överföringsledningar  33 566 45 777 -12 211 3 591 

 Avfall  1 700 1 143 557 0 

 Gator och parker  15 000 12 054 2 946 0 

 Gång- och cykelvägar  9 000 7 348 1 652 0 

 Övrigt gata/park  15 493 14 176 1 317 0 

 Internservice  409 975 347 802 62 173 6 634 

Summa 583 494 485 183 98 311 45 723 

Analys 

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för 2021 uppgår enligt beslut om budget till 

549 mnkr. Utöver dessa tillkommer beslut om ombudgeteringar från 2020 om totalt 34,5 

mnkr. Totalt innebär det en investeringsbudget om ca 583,5 mnkr 2021. 

Investeringsutfallet i bokslutet, exkluderat de pågående projekten, uppgår till totalt ca 485,2 

mnkr eller 83 % av budgeten vilket är något lägre än senast lagd helårsprognos om ca 499 

mnkr Årets investeringsutfall innebär en budgetavvikelse om 98,3 mnkr och totalt begärs 45,7 

mnkr ombudgeterade till 2022. 

Genomförda investeringar avseende vatten- och avloppsförsörjning exkluderat överförings-

ledningsprojekten uppgår till ett belopp om totalt 56,9 mnkr fördelat på cirka 30 olika objekt 

varav de största avser utbyggnad av VA-ledningar i Vännåkra (13,8 mnkr) och Stjärnhult 

(12,2 mnkr). Under året har 4,5 mnkr lagts på ospecificerade förnyelseprojekt och totalt 4,2 

mnkr har lagts på exploateringsinvesteringar då årets anslutningsbehov har varit stora. Årets 

utfall innebär en budgetavvikelse om knappt +42 mnkr vilket främst härstammar från pro-

jekten VA-sanering Kvarngatan/Skördegatan i Skene (+11,7 mnkr), ombyggnad av Risängs 

vattenverk (+8,3 mnkr) och utbyggnad VA-ledningar i Almered (+7,6 mnkr) som samtliga är 

något försenade. Totalt 35,5 mnkr av den totala budgetavvikelsen inom VA-projekten avser 

större projekt som begärs ombudgeterade till år 2022. Under året har entreprenör upphandlats 

för den stora renoveringen av processer, byggnader och bassänger på Skene avloppsrenings-

verk och planeringsfasen har inletts. 

Utfallet för överföringsledningsprojekten uppgår till 45,8 mnkr. Årets utfall avser främst 

utbyggnad av överföringsledningar mellan Hajom-Hajomskrysset (19,4 mnkr), Melltorp, Ballt-

järn, Stjärnhult (11,4 mnkr) och Ekelund-Vännåkra (5,4 mnkr) med tillhörande pump- och 

tryckstegringsstationer. Utfallet innebär ett underskott om totalt 12,2 mnkr varav Hajom-

Hajomskrysset står för 7 mnkr och Melltorp, Ballltjärn, Stjärnhult 2,7 mnkr. 3,6 mnkr av årets 

budget avseende överskott inom projektet ÖFL Sätila-Flohult-Dyrenäs begärs ombudgeterade 

till år 2022. 

Årets budget för avfallshantering uppgår till 1,7 mnkr. Utfallet är drygt 1,1 mnkr vilket 

främst avser byggnation av bomsystem vid infarten till återvinningscentralen. Byggnation av 

ny ramp för träavfall flyttades framåt i tiden för att möjliggöra finansiering av bomsystemet 

inom årets budget. För projektet renovering av betongplatta pågår en utredning avseende an-

svarsfrågan och av årets budget om 0,5 mnkr är enbart 51 tkr förbrukade. 
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Budgeten för gata/park-investeringar uppgår till 15 mnkr. Årets utfall är 12,1 mnkr vilket in-

nebär en budgetavvikelse på +2,9 mnkr vilket i stort följer årets prognos. Budgeterade oförde-

lade medel om 2,8 mnkr, har inte förbrukats som en kompensation för budgetöverskridandet 

på GC-vägen mellan Sätila och Hyssna föregående år. 7,5 mnkr av årets utfall avser under-

hållsåtgärder (beläggning) på gator vilket är 1,5 mnkr högre än budget men, som i stort, följer 

prognosen i delårsrapporten. Omfördelning av medel till beläggning var möjlig då reparationen 

av bro på Getakärrsvägen i Fritsla ej kunde genomföras som planerat. Utfallet för projektet 

ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet är därför minskad i samma omfattning. Årets utfall på 

detta projekt avser bland annat omskyltning enligt "rätt fart i staden". Knappt 1,9 mnkr av det 

totala utfallet avser reparation av bro på Varbergsvägen. 

Utfallet för gång- och cykelvägar uppgår till 7,3 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än årets bud-

get om 9 mnkr. 3,5 mnkr avser beläggningsunderhåll på befintligt GC-vägnät vilket är en utök-

ning med 0,5 mnkr från årets beläggningsbudget. Utökningen möjliggjorde att kvarvarande 

sträckor på GC-vägen mellan Sätila och Hyssna kunde beläggas med asfalt. Årets investe-

ringar, för övrigt, avser färdigställande av GC-väg mellan Skene och Berghem, GC-väg längs 

Solgårdsvägen och Idrottsvägen vid skolan i Fritsla. Dessutom har ett antal hastighetsdäm-

pande åtgärder genomförts i anslutning till GC-vägar vid exempelvis Lyckeskolan och Nydal. 

Projektet GC-väg vid Skolbacken i Torestorp genomfördes ej enligt ursprunglig plan utan istäl-

let tillskapades en säkrare väg med hastighetsdämpande övergångsställen till en total utgift 

om 0,25 mnkr i förhållande till budgeterade 0,75 mnkr för en byggnation av en GC-väg. Pro-

jektet GC-väg och hastighetsdämpande åtgärder på Lunnaliden, Horred har inte startat upp 

under året som planerat. 

Inom projektet gatuinvesteringar i exploateringsområden har en korrigering gjorts avse-

ende felbokförda utgifter om drygt 0,6 mnkr föregående år och utfallet är därför negativt. Utö-

ver denna omföring avser årets utfall kvarstående åtgärder på Sätila 3:32. Årets utfall för pro-

jekt skredrisk Hedbo uppgår till 14,8 mnkr och projektet är i stort sett klart förutom viss er-

sättning till markägare och ökat erosionsskydd på södra sidan. Den totala projektutgiften upp-

går vid årsskiftet till 21,2 mnkr vilket följer beslutad budget men ytterligare utgifter om 0,8 

mnkr beräknas kommande år och totalprognosen är därmed 22 mnkr. Projektet har haft ökade 

kostnader på grund av de krav som ställts i samband med vattendomen från mark- och miljö-

domstolen avseende bland annat krav på att minimera grumling samt ökad omfattning gäl-

lande åtgärder på den södra sidan. Bra planering och goda väderförutsättningar möjliggjorde 

dock att projektets kostnader hölls nere. 

Årets budget för internservice uppgår till knappt 410 mnkr. Årets utfall är 347,8 mnkr och 

innebär en budgetavvikelse om 62,2 mnkr. Utfallet avser främst nybyggnation av Lyckeskolan 

inklusive två idrottshallar om totalt knappt 295 mnkr. Projektet avslutas år 2022. Projekttota-

len uppgår till 298,5 mnkr jämfört med budget 309,5 mnkr vilket innebär en avvikelse om 

+ 11 mnkr. 3,5 mnkr ombudgeteras till år 2022 då vissa mindre kompletteringar och juste-

ringar kvarstår. Projektet har haft lägre kostnader för produktion än kalkylerat men även 

byggherrekostnaden har varit något lägre. Projekten om- och tillbyggnad Kinnahallen samt ny-

byggnation av Kinna resecentrum följer inte ursprunglig plan och färdigställs först år 2022. 

Budgeten för dessa båda projekt uppgår totalt till 40 mnkr och är en stor del av årets bud-

getavvikelse. Även projektet lokaleffektivisering Kunskapens Hus, med en budget om 10 mnkr, 

genomförs inte i väntan på resultatet av den reviderade kontorsutredningen vilket kan komma 

att påverka det totala behovet av administrativa lokaler. Projektet underhåll och lokalkomplet-

teringar på Kinnaborgs vårdcentral med en total budget om 9 mnkr är försenat och färdigställs 

nästa år. Kvarvarande medel om 3,1 mnkr ombudgeteras därför till 2022. 

Behovet av lokalkompletteringar i kommunens lokaler har varit stora i år och utfallet om 7,3 

mnkr innebär ett budgetöverskridande om 2,8 mnkr. Åtgärder avser bland annat ombyggnad 

Kinna bibliotek, Eriksdalsgatan, ridåvägg i Kungabergs idrottshall samt anpassningar på Sjö-

byskolan. Även projektet särskilda åtgärder med anledning av fuktproblematik överskri-

der beslutad budget (1 mnkr) med totalt 6,7 mnkr. Åtgärder har främst genomförts på Sätila-

skolan, Örbyskolan och Ängskolan. Båda dessa budgetöverskridanden har aviserats i tidigare 

rapporter under året. 
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Den totala budgeten för investeringsunderhåll på kommunens lokaler uppgår till 16,5 mnkr. 

Under året har 14,9 mnkr förbrukats varav 8,4 mnkr avser underhåll på byggnad främst 

Strömskolan, Örbyskolan, Sätilaskolan, Assbergs förskola och Kinnaborg. 2,9 mnkr avser un-

derhållsåtgärder på tomt främst på Kinnaborg, Sjöbyskolan, Strömskolan och Hyssnaskolan. 

Underhåll installationer har genomförts för totalt 2,5 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. 

Avvikelsen består framför allt av förseningar i leveranser till följd av den pågående pandemin. 

Större arbeten har utförts på Kinnaborg, Hyssnaskolan, Eriksdalsgatan och Parkängens för-

skola. Under året har också energiinvesteringar genomförts till en summa om totalt 3,8 

mnkr främst avseende åtgärder på Kungabergshallen och Kungabergsbadet i Fritsla. 

Under året har teknik- och servicenämnden haft i uppdrag att projektera för ett nytt parke-

ringshus i Kinna Centrum. Nämnden har inte fått någon budget för detta projekt men årets 

utgift som uppgår till 1,2 mnkr belastar årets investeringsbudget. 

I slutet av året gjordes ett inköp för knappt 2,6 mnkr av en lastare till ÅVC - Skene skog då 

behovet var stort och den gamla lastaren var uttjänt. 

  



51 

 

Investeringsredovisning - pågående projekt 

Pågående projekt 
Total-

budget 

Ackumu-
lerat ut-
fall tom 

2020 

Utfall 
31/12 

2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Aktuell 
projekt-

total 

Om- o tillbyggnad Kaskad 143 000 2 270 25 903 114 827 0 0 143 000 

Nybyggnad Lyckeskolan 309 500 200 911 93 992 3 597 0 0 298 500 

Nybyggnad förskola Skene 45 000 5 819 -1 799 15 980 25 000  45 000 

Om- och tillbyggnad Ängs-
kolan F-9 Etapp 1 

281 000 1 924 1 244 78 832 149 000 50 000 281 000 

Nybyggnad Kinna resecent-

rum inkl cykelgarage 
25 000 1 974 4 091 20 835 0 0 

26 900 

Omb Örbyskolan fsk F-6 5 000 0 5 425 1 575 0 0 7 000 

Summa 808 500 212 898 128 856 235 646 174 000 50 000 801 400 

Analys 

Om- och tillbyggnad Kaskad: 

Byggproduktion pågår med gjutning av nya bassänger och invändig återuppbyggnad av befint-

lig byggnad. Etapp 1 (befintlig del) skall slutföras september 2022 och etapp 2 (nybyggnad) i 

december 2022. Budget är fortsatt 143 mnkr och prognosen vid årsskiftet är att budgeten hål-

ler, men fortsatt viss oro för prisstegringar i byggbranschen. 

Nybyggnad Lyckeskolan: 

Byggnaderna är ianspråktagna av verksamheten. I projektet pågår efterarbeten och juste-

ringar. 

Prognosen är ett överskott med ett utfall om 298,5 mnkr jämfört med budget om 309,5 mnkr. 

3,5 mnkr har reserveras för utgifter 2022 och projektet kommer att slutredovisas 2022. 

Nybyggnad förskola Skene: 

Detaljplanearbete pågår och beräknas färdigt våren 2022. När detaljplanens färdigställande 

tydliggörs kan bygglov sökas och byggplanering återstarta. Färdigställandetid beräknas till 

hösten 2023. Prognosen för projektet är 45 mnkr. Reglering, avseende utgifter om totalt 

1 945 tkr gällande kostnader för konceptförskola har gjorts i bokslutet och belastar nu istället 

kommunstyrelsens driftbudget år 2021. 

Om- och tillbyggnad Ängskolan F-9: 

Projektering av etapp 1 - högstadiebyggnad- pågår. Förstudie avseende idrottsanläggning är 

utförd och beslutsprocess är igång. Projektets budget är 281 mnkr. Denna kan behöva föränd-

ras med hänsyn till eventuella beslut om utökad idrottsanläggning. Kalkyl avseende skolbygg-

nad kommer att tas fram i januari. Oro finns för att prisökningarna i byggbranschen påverkar 

budgeten. 

Nybyggnad Kinna resecentrum inkl cykelgarage: 

Byggnation pågår med framförallt grundläggningsarbeten för ny byggnad och skärmtak. Pro-

jektet utförs i samråd med Trafikverket. Färdigställandedatum är september 2022. Projektets 

budget är 25 mnkr. Prognos vid årsskiftet pekar på att slutsumman blir 26,9 mnkr, huvudsakli-

gen beroende på prisökningar vid upphandling. 

Ombyggnad Örbyskolan förskola och F-6: 

De invändiga anpassningarna för omställning till F-6-skola är färdiga. Återstår gör utvändiga 

anpassningar, skolgårdsåtgärder. Projektet planeras färdigställas 2022. Budget för projektet är 

7 mnkr och denna beräknas hållas. 
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Detaljerad investeringsredovisning 

 Vatten- och avloppsförsörjning Kf 
Budget 

Ack  

Utfall 
2020 

Årets 
budget 

Utfall 
2021 

Avvi-
kelse 

Ombud-
getering 

Utbyggnad nya anläggningar       

13538 - Utb VA Vännåkra 17 600 1 726 15 872 13 755 2 117 0 

13539 - Utb VA Stjärnhult 15 270 1 333 7 998 12 178 -4 180 0 

13541 - Utb VA Bonared, Hyssna 20 380 25 613 0 448 -448 0 

13542 - Utb VA Ubbhult - Hägnen 42 870 29 324 0 1 782 -1 782 0 

13545 - Utb VA Dyrenäs 14 500 273 300 487 -187 0 

13546 - Utb VA Flohult 5 000 175 200 136 64 0 

13550 - Utb VA Almered 12 980 3 011 9 450 1 875 7 575 7 575 

13551 - Utb VA Hjorttorp 6 730 6 224 1 382 1 086 296 0 

13552 - Utb VA Stenabo 8 420 145 2 000 0 2 000 0 

13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga 9 520 527 2 300 0 2 300 0 

13555 - Utb VA Krok 0 1 843 0 0 0 0 

13556 - Ny pumst.o bräddmag Sätila Sand 0 131 2 500 248 2 252 0 

13557 - Utb VA Haby 0 186 0 1 028 -1 028 0 

 

Ombyggnad av bef anläggningar 
      

13535 - Ledn.renov Öxabäck 15 680 778 4 700 7 4 693 0 

13561 - Byte dagvatten Grovaliden 0 113 1 000 1 671 -671 0 

13562 - Byte VA Gärdebovägen 0 2 363 3 000 2 607 393 0 

13563 - Förn. spillvattenledning Hyssna 0 88 2 000 3 1 997 0 

13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene 0 2 028 0 2 019 -2 019 0 

13565 - Byte VA Dalen 0 924 0 177 -177 0 

13567 - VA-sanering Kvarng. Skördeg. 17 300 1 255 15 044 3 313 11 731 11 731 

13573 - Ombyggnad reservoarer 0 995 600 636 -36 0 

13574 - Ombyggnad pumpstationer 0 0 400 308 92 0 

13576 - Omb LR Risängs VV 9 500 397 9 000 654 8 346 8 346 

13577 - Ny brunn Sätila VV 0 232 600 0 600 0 

13578 - Vattenledning och HR, Sätila 5 300 2 405 0 41 -41 0 

13579 - Omb. Öxnevalla VV 0 27 0 0 0 0 

13585 - Byte kommunikationssystem 0 288 300 143 157 0 

13586 - VA-verk mask. o elinstallationer 0 0 700 270 430 0 

13588 - Utbyte pumpar 0 0 300 258 42 0 

13589 - Om- och tillbyggnad Fritsla VV 0 2 702 1 460 0 1 460 0 

13590 - Säkrare vattenförsörjning 0 2 475 800 498 302 0 

13591 - Förnyelse VA-ledningar 0 0 3 000 4 505 -1 505 0 

13594 - Processförnyelse Skene ARV 16 000 7 800 419 381 381 

13595 - Nybyggnad Björketorps ARV 15 100 355 699 46 653 653 

13597 - Renovering bassänger Skene ARV 34 000 463 5 000 723 4 277 4 277 

13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV 58 000 4 649 3 355 820 2 535 2 535 

13599 - Omb överfart Vännåkra VT 0 2 762 0 509 -509 0 
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 Vatten- och avloppsförsörjning Kf 

Budget 

Ack  

Utfall 
2020 

Årets 

budget 

Utfall 

2021 

Avvi-

kelse 

Ombud-

getering 

 

Exploateringsinvesteringar 

13510 - Anslutningsinvesteringar 0 0 1 000 3 516 -2 516 0 

13511 - VA-inv i exploateringsområden 0 0 3 000 715 2 285 0 

Summa VA-investeringar  95 817 98 760 56 883 41 877 35 498 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

13535 Ledningsrenovering Öxabäck Syfte: Förnyelse av ledningsnät, minska mängden tillskottsvatten och 
antalet vattenläckor. 
Lägesrapport: Projektet har pausats under året på grund av brist på 
projektledare (sjukdom). 
Tidplan: Projektet är försenat i förhållande till tidplanen 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: 0 kr av 4 700 tkr. 
Utfall mot totalbudget: 440 tkr av 15 680 tkr. 

13538 Utbyggnad VA-ledning 
Vännåkra/Örby 

Syftet med projektet är utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar 
inom Vännåkra-Ekelund. Ca 60 befintliga fastigheter kommer att anslu-
tas till det kommunala avloppsnätet. Därutöver räknar förvaltningen 
med att ca 20 nya fastigheter kan anslutas framöver. 
Lägesrapportering: Projektet är i det närmaste klart. Byggnationen 
inom området är slutförd. Slutbesiktning av VA-ledningar, avlopps-
pumpstation samt markåterställning och väg är gjorda. Grundvattenni-

vån verkar ha sänkts i området i samband med entreprenaden så åt-
gärder för att rätta till problemet är gjorda enligt utredning och förslag 
från Swecos hydrogeologer och innebär att bentonitskärmar schaktats 
ner i ledningsgraven för att återställa normalt grundvattendjup. Dialog 
har förts med fastighetsägare som har fått lägre nivå i sina grävda 
brunnar. Ett kontrollprogram har upprättats och kommer följas under 
ca 1 års tid för att se effekten av åtgärderna. 
Ekonomi: Dyra och omfattande arkeologiska utgrävningar har behövts 
göras då området har bebotts sedan lång tid tillbaka. Besparingar har 
gjorts då en planerad tryckstegringsstation för dricksvattnet bedömts 
som överflödig. Utfall 2021 är 13,75 mnkr vilket är lägre än budget och 
beror på att tryckstegringsstationen inte behövde anläggas. Arbeten 
med grundvattenåterställningen ryms inom beslutad budget. 

13539 Utbyggnad VA-ledning 
Stjärnhult-Balltjärn-Lillaskog 

Syftet är att lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet enligt VA-pla-
nen. Minska föroreningsbelastningen i Härsjön och Balltjärn. 
Lägesrapport; Ledningsförläggning i Stjärnhult/Balltjärn (väster om 
156:an) är klar. Avloppspumpstationerna, 2 st, är slutbesiktigade och 
godkända. Fortsatt inget beslut i ledningsrättsförrättning för distribut-
ionsledningen fram till Stjärnhult/Balltjärn. Fastighetsbestämning för 
vägen genom Lillaskog är klar och visar att vägen är samfälld. Denna 
bestämning måste beslutas först samt att en av sakägarna kan inte 
medverka på ett digitalt sammanträde. Lantmäteriet har då skyldighet 
att hålla ett fysiskt sammanträde. Entreprenören har tillfälligt avetable-
rat sig. 
Tidplan; Fortfarande förhoppning om driftsättning sommaren 2022. 
Det saknas ca 750 m ledning på mitten av ledningssträckan. I övrigt 
ska förläggningen vara klar. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året blev ca 12,2 mnkr. Detta på 
grund av att arbetena kopplat till detta projekt (VA-nät i Stjärn-
hult/Balltjärn) är klara förutom eventuella återställningar och åtgärder. 
Återstående ledningsarbeten kommer att belasta projekt 13741. 
Utfall mot totalbudget: Utfallet mot den totala budgeten är hittills 
ca 13,5 mnkr mot budget på 16,5 mnkr. Återstående 1,1 mnkr kom-
mer att upparbetas 2022 vilket ger en slutprognos på ca 14,6 mnkr. 
Anledningen till det positiva utfallet beror bl. a på bättre framfart än 
förväntat. Mer detaljerad redogörelse kommer i en förändringslista mot 
slutet av projektet. 
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Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

13541 Utbyggnad VA-ledning, Bo-
nared Hyssna 

Syftet med projektet är kommunal VA-anslutning av befintliga och ny-
tillkomna fastigheter enligt VA-planen. Minska föroreningsbelastningen 
till Surtan. 
Lägesrapport; Under året har det utförts justeringar pga dåligt dräne-
rade områden, inkoppling av permanent el till Lockö pumpstation, be-
siktningar samt skaderegleringar med slutlig ersättning till fastighetsä-
gare. Anslutning av abonnenter har skett under året. 
Tidplan; Återstående arbete är ledningsrättsförrättning som utförs av 
lantmäteriet under 2022. Kostnaden belastar projektet. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfallet för året blev 0,45 mkr mot budget på 
0 mkr. Detta är en ökning av kostnaden på ca 0,01 mnkr sedan förra 
prognos. 
Utfall mot totalbudget: Totalt utfall är 26,1 mnkr mot beslutad bud-
get på 20,4 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på ca 5,7 mnkr. Detta 
beror till stor del på kostnadsökningar i produktionsskedet, bla hante-
ring av blöta massor vilket redovisats i tidigare rapportering. Avvikel-
sen redovisas som större eftersom beloppet är över 5 mnkr och mots-
varar en ökning på över 20 % på totala budgeten.   

13542 Utbyggnad VA-ledning Ubb-
hult Hägnen 

Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minskar 
därmed föroreningsbelastningen i Ingsjön. Ge förutsättningar för ex-

ploatering i området. 
Lägesrapport; Arbetet med ledningsförläggning och mindre pump-
station på Anne-Majas väg är klart. Återställning väntas med till våren 
2022 för att marken ska sätta sig. Projektering är avropat för utbygg-
nad av va i Kråkered och byggnation förväntas kunna starta till hösten 
2022 och färdigställas med meddelande om förbindelsepunkt till fastig-
hetsägare 2023. 
Tidplan; Återställning till våren 2022. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfallet blir 1,8 mnkr. Anledningen är att åter-
ställningsarbeten utförs 2022 istället för 2021. 
Utfall mot totalbudget: Totalt i projektet är utfallet ca 31,1 mnkr 
mot budget på 42,9 mnkr. Då utbyggnad av VA i området Krå-
kered/Ryda i Ubbhult kommer utföras 2022/2023 kommer större delen 
av de kvarstående 11,8 mnkr falla ut i 2022. 

13545 Utbyggnad VA-ledning Dyre-
näs 

Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minska för-
oreningsbelastningen i Lygnern. Ge förutsättningar för mer permanent-
boende. 
Lägesrapport; Projektet arbetar vidare med underlag för ansökan till 
mark- och miljödomstolen, vilket beskrivs mer i projekt 13730. Som en 
del i ansökan har en hydrogeologisk utredning gjorts för att se arbete-
nas påverkan på dag- och grundvatten som ska beskrivas i tillstånds-
ansökan.  Detta var en oförutsedd kostnad som har ökat utfallet mot 
prognos en aning. Projektering för lokalnäten är avropade och kommer 
att påbörjas 2022. Även ledningsrättsförrättning för lokalnäten plane-
ras att slutföras 2022. 
Tidplan; Projektering för lokalnät skjuts till 2022, dock måste domslut 
om sjöledning inväntas för att se vilka ledningssträckor som kommer 
samförläggas med lokalnät om alternativ om sjöledning ej bifalles av 
mark- och miljödomstolen. I dagsläget finns budget 2021 och 2022 för 
utförande av projektet, troligtvis kommer det inte hinna färdigställas 
under 2022 pga. av att processen för vattendomen tar tid. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfallet för året blev ca 0,5 mnkr. Anledningen 
till ökningen från förra prognosen beror på den hydrogeologiska utred-
ningen. 
Utfall mot totalbudget: Hittills är utfallet mot totalbudget ca 0,8 
mnkr mot budget 14,5 mnkr. Prognosen kommer att uppdateras efter 

färdig produktionskalkyl är framtagen i samband med projekteringen 
och eventuell ny budget tas upp för godkännande av kommunfullmäk-
tige i samband med igångsättningstillstånd när produktionskalkyl är 
klar. 

13546 Utbyggnad VA-ledning Flo-
hult/Sätila 

Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minska för-
oreningsbelastningen i Lygnern. Ge förutsättningar för mer permanent-
boende. 
Lägesrapport; Projektet arbetar vidare med underlag för ansökan till 
mark- och miljödomstolen, vilket beskrivs mer i projekt 13730. Projek-
tering för lokalnäten är avropade och kommer att påbörjas 2022. Även 
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ledningsrättsförrättning för lokalnäten planeras att slutföras 2022. 
Tidplan; Projektering för lokalnät skjuts till 2022, dock måste domslut 
om sjöledning inväntas för att se vilka ledningssträckor som kommer 
samförläggas med lokalnät om alternativ om sjöledning ej bifalles av 
mark- och miljödomstolen. I dagsläget finns budget 2021 och 2022 för 
utförande av projektet, troligtvis kommer det inte hinna färdigställas 
under 2022 pga. av att processen för vattendomen tar tid. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfallet för året blev ca 0,15 mnkr. Hamnar 
ca 50 tkr under budget. Anledningen är att detaljprojektering påbörjas 
2022. 
Utfall mot totalbudget: Hittills är utfallet mot totalbudget ca 0,3 
mnkr mot budget 5 mnkr. Prognosen kommer att uppdateras efter fär-
dig produktionskalkyl är framtagen i samband med projekteringen och 
eventuell ny budget tas upp för godkännande av kommunfullmäktige i 
samband med igångsättningstillstånd när produktionskalkyl är klar. 

13550 Utbyggnad VA-ledning Al-
mered 

Syftet är att lösa avloppsfrågan enligt VA-planen. Minska förorenings-
belastningen på Gäddesjöbäcken/Lövbrobäcken. 
Lägesrapport;  Miljötillstånd har skickats in och beslut inväntas från 
Länsstyrelsen. Parallellt med miljötillstånden avvaktas beslut på led-
ningsrätt för ledningarna. Lantmäteriet har bytt handläggare som tar 

upp ärendet efter årsskiftet. Förhoppningen finns om att lantmätaren 
kan besluta om ledningsrätt utan att miljötillstånden är beslutade. 
Verksamhetsområde för Almered blev beslutat 2021-12-16 av kom-
munfullmäktige och därmed är det obligatoriskt att betala anslutnings-
avgift för de fastigheter som ingår. 
Tidplan; Produktionsstart flyttas fram till mars 2022 för att invänta 
miljötillstånd, beslut för ledningsrätt men också rätt väderlek. 
 
Ekonomi;  
I tillägg till ledningsdragning i Almered ingår också en vattenstation, 
samt 25 st lättrycksavlopp. 
Utfall mot årsbudget: Utfallet för året blir ca 1,9 mnkr. Det är en 
minskad summa än prognos på 2 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfallet för den totala budgeten är hittills 4,9 
mnkr mot beslutad budget på 12,9 mnkr. Den totala budgeten behöver 
ökas med ca 4,2 mnkr till 17,1 mnkr efter att produktionskalkylen har 
tagits fram. Anledningarna till ökade kostnader kan härledas till föl-
jande tre orsaker; prisindexhöjning över 4 år, vattenstation med tryck-
reducering och UV-ljus (kommer att förse nya abonnenter mot Hyssna-
hållet) och större mängd berg än vad som var räknat med vid kalkyl 
från förstudie. 

13551 Utbyggnad VA-ledning 
Hjorttorp 

Syftet är att lösa avloppsfrågan enligt VA-planen och minska förore-
ningsbelastningen på Iglabäcken. 
Lägesbeskrivning; Entreprenaden är klar inklusive återställning och 
besiktningar. Avvaktar drifttagning av Hjorttorps pumpstation samt in-
stallation av reduceringsventil vid anslutning till ÖFL vid pendelparke-
ringen. Utlämning av LTA-stationer har påbörjats. 
Tidplan; Utskick av meddelande om förbindelsepunkt till abonnenter 
förväntas ske under januari 2022. 
Ekonomi;  
Utfall årsbudget: Utfall för året är 1,1 mnkr mot  budget 1,4 mnkr. 
Utfall total budget: Totalt utfall är 7,3 mnkr mot beslutad budget 6,7 
mnkr, vilket ger ett negativt resultat på ca 0,6 mnkr. Orsaken till detta 
är oklar, men kan ha att göra med att LTA-stationer inte varit med i 
prognos, samt att återställningar blivit dyrare än planerat pga uppgö-
relser med markägare om t ex extra matjord. 

13552 Utbyggnad VA-ledning Ste-
nabo - FÖRESLÅS EJ GE-
NOMFÖRAS 

Inget arbete har utförts och VA-bör ej byggas ut i området. Behovet av 
kommunalt VA bedöms vara för lågt och per anslutning blir det ovanligt 
dyrt eftersom det är så få fastigheter i området. Informationen har del-
getts i budgetunderlag 2022-2025 

13554 Utbyggnad VA-ledning 
Kovra-Ekhaga 

Syftet med projektet är att ansluta ett antal fastigheter till det kommu-
nala ledningsnätet längs Öresjövägen, vid Kovra/Ekhaga. 
Lägesrapportering: Projekteringen är klar, samt ansökan till Trafik-
verket godkänd för tryckning av ledningar under deras vägar. Arbetet 
kommer att förmodligen utföras i egen regi. 
Tidplan: Projektstart för entreprenadskedet är planerad till hösten 
2022, vilket är 1,5 år senare än planerat på grund av att andra projekt 
har behövts prioriterats. 
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Ekonomi: Utfall för 2021 är 0 kr då byggnationen inte startade. Beslu-
tad budgeten för totalkostnaden är höjd från 3,7 mnkr till 9,5 mnkr då 
ledningssträckan är längre än planerad i tidigare skeden (ca 950 meter 
totalt). 

13556 Ombyggnad pumpstation 
Sätila-Sand 

Syftet är att minska bräddningar från pumpstationen som idag går ut 
relativt nära badplatsen vid Lygnern. Bidrar till att uppfylla mål i 
Agenda 2030 om att halvera mängden orenat avloppsvatten 
Lägesrapport: Projektering har inletts. Just nu ses naturmiljön över 
med hjälp av inventering och miljöteknisk markundersökning utförs. 
AFRY utför projektering på ramavtal. 
Tidplan: Projektering under hösten/våren 2021/2022 och för start av 
entreprenad hösten 2022. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfallet 2021 blev 0,3 mnkr vilket är 50 tkr un-
der prognos och 2,3 mnkr lägre än budget. Detta för att starten av 
projektering blev en månad senare än vad som var förväntat. 
Utfall mot totalbudget: Utfallet hittills är 0,3 mnkr. Utöver detta gäl-
ler totala budgeten på 2,8 mnkr tills dess att projekteringen är klar och 
en mer detaljerad prognos kan sättas. 

13557 Utbyggnad VA-ledning Haby Syftet med projektet är att ansluta fyra nya tomter söder om Habyvä-
gen i Haby på beställning av en privat exploatör och projektet avser att 
förse fastigheterna med vatten och avlopp. 
Lägesrapportering: VA-entreprenaden är klar. 
Tidplan: Entreprenaden var klar vecka 40 2021. Godkända vattenpro-
ver återstår. 
Ekonomi: Utfall för 2021 är 1,0 mnkr vilket är budgetöverskridande 
med samma summa 2021 då ingen budget fanns, men behovet upp-
kommit snabbt. Totalkostnaden för projektet beräknas till 1,2 mnkr vil-
ket är lägre än tidigare prognoser på grund av val av betongbrunnar i 
stället för plast samt en effektiv entreprenad utan större överrask-
ningar. 

13561 Byte dagvattenledning, 
Grovaliden 

Syftet med projektet är att flytta befintlig dagvattenledning med anled-
ning av ny byggnation på fastigheten Ytterås 5, samt att öka dimens-
ionen/kapaciteten på ledningen p g a återkommande översvämningar 
hos fastigheter uppströms ledningen. En ny dricksvattenledning kom-
mer också att förläggas i samma projekt. 
Lägesrapportering: Byggstart var vecka 44 2021 av den nedre etap-
pen vilken färdigställdes innan årsskiftet. Övre delen (Grovaliden som 
gränsar mot Ytterås 5) utförs med början i januari 2022. 
Tidplan: Byggstart vecka 44 2021. Tidplanen har förskjutits pga pro-
blem med att få fram ledningsmaterial i betong. Projektet i sin helhet 
beräknas vara klart under vintern 2022. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: 1,7 mnkr vilket är 0,7 mnkr över budget 2021 
vilket huvudsakligen beror på tidigarelagda materialinköp vilket kom-
mer påverka kommande års utfall positivt. 
Utfall mot totalbudget: Ackumulerat utfall 2021 1,8 mnkr. Total bud-
get 5,1 mnkr. 

13562 Byte VA-ledning Gärdebovä-
gen 

Syftet med projektet är att minska mängden ovidkommande vatten i 
spillvattennätet vilket varit ett stort bekymmer i området i Fritsla på 
grund av ett dåliga avloppsledningar. Översvämningar i fastigheter har 
också förekommit. 
Lägesrapportering: VA-verksamheten relinar de befintliga avlopps-
ledningarna och serviserna, samt byter ut dricksvattenledningen på en 
del av sträckan. Vecka 38-40 2021 var projektet klart med huvudled-
ningarna i området. 12 serviser återstår och utförs våren 2022. 
Tidplan: Huvudledningarna är åtgärdade under 2021. 12 serviser 
kommer utföras 2022. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfall 2021 2,6 mnkr. Budget 2021 3,0 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Ackumulerat utfall 5 mnkr. Prognosen totalt 
uppgår till 5,8 mnkr och totalbudget är 5,4 mnkr, vilket innebär att 
budgeten överskrids med ca 0,4 mnkr efter att de sista 22 servisled-
ningarna åtgärdats 2022. 

13563 Förnyelse spillvattenledning 
Hyssna 

Syftet med projektet är att säkra spill- och dricksvattenledningarna 
som ligger placerade i Surtan pga skredrisk vid å-fåran. 
Lägesrapportering: Vid projektstarten framkom att andra projekt i 
kommunen påverkar hur vi går vidare i detta projekt t ex ÖFL-
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ledningar från Balltjärn m fl, och även nya detaljplanearbeten då led-
ningen kommer belastas med högre flöden. 
En datamodell för spillvattenledningarna har tagits fram under 2020 
där olika scenarion kan provas. Ny tidplan upprättas när utredningen 
visar vilka åtgärder som behöver vidtas. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Budget 2021 2,0 mnkr. Utfall 2021 3 tkr. 

13564 Omläggning VA Örbyvägen, 
Skene 

Syftet är att minska driftstörningar för kunder samt undvika lagning av 
läckor på/vid en trafikerad statlig väg (LV 156). Omläggning av dricks-
vattenledningar vid Örbyvägen och Industrigatan samt under järnvä-
gen i Skene som till stor del utförs av ramavtalsentreprenör för schakt-
fria entreprenader samt ersätta den gamla eternitledningen i Industri-
gatan med en ny ledning. 
Lägesrapportering: Rörtryckningarna har genomförts under vintern 
2020-2021, och resterande arbetet med att koppla ihop rören i tryck-
groparna är klara. Spolning av den nya ledningen pågår och vid god-
kända vattenprover kommer arbetet med att koppla in de nya ledning-
arna, samt ta de gamla ledningarna ur drift för att minska driftstör-
ningar i området. Kungsfors Köpcentrum kommer också få nya servis-
ledningar i och med att de gamla ledningarna tas ur bruk. Projektet be-
räknas bli klart under vår/sommar 2022. 

Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 2021 2,09 mnkr. Budget 2021 0 kr då 
det skulle vara färdigställt tidigare år. En lång, kall vinter har fördyrat 
projektet, liksom några överraskningar under entreprenaden t ex en 
gammal husgrund. Utbildning i nya moment för personalen sker också 
inom projektet. 
 

13565 Nyanläggning VA-ledning 
Dalen 

Syftet är att förbättra leveranssäkerheten av dricksvatten och knyter 
ihop ledningar som idag har enkelmatning. 
Tidplan: Projektet blev klart 2020. Asfaltering är gjord 2021. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfall 2021 är 177 tkr  (totalt utfall 1,1 mnkr) 
medan budget 2021 var 0 kr då projektet skulle vara klart 2020.  

13567 Sanering Kvarnvägen/Skör-
degatan 

Syftet är att utföra renovering/omläggning av vatten-, spill- och dag-
vattenledningar kring Kvarnvägen och Skördegatan i Skene. 
Lägesrapport; Etapp ett påbörjades entreprenaden 20210614 i egen 
regi och kommer pågå under sommar-höst-vinter men etapp 2 kom-
mer inte hinna färdigställas. Arbeten pågår längs Kvarnvägen, där 
verksamheten inväntar godkända vattenprov före inkoppling till befint-
liga serviser. Arbetet längs Rönnbärsvägen har påbörjats. Vintern har 
kommit med snö och kyla, men arbetet pågår. 
Tidplan; Projektet är försenat då entreprenaden för etapp ett inte 
kunde påbörjas 2020 pga beslut behöves för utökat budgetmedel och 
igångsättningstillstånd. 
Ekonomi;  
Utfall mot årsbudget: Utfall 2021 är 3,9 mnkr vilket är lägre än bud-
get då entreprenad start förenades. Budget 2021 är 15,0 mnkr 
Utfall mot totalbudget: Ackumulerat utfall är 4,6 mnkr. Totalbudget 
17, 3 mnkr. Budgetmedel behöver flyttas från år 2021 till 2022. 

13573 Ombyggnad reservoarer Ett ramprojekt vars syfte är att reinvestera i reservoarer för att bibe-
hålla god vattenkvalitet. Montering av en trappa i Horred och byte av 
papptak samt plåt på annan reservoar är klar och åtgärdat staket kring 
en annan reservoar. Ramprojektet överskred årets budget om 0,6 
mnkr något eftersom renoveringen av en reservoar blev lite dyrare än 
planerat. 

13574 Ombyggnation avlopps-
pumpstationer 

Ramprojekt för reparation av pumpstationer. I år har Torestorp pump-
stations renoverats. Även kolfilter har köpts in till tre pumpstationer 
och en luftarbrunn för att reducera lukt. Budget är 0,4 mnkr medan 
årets utfall blev 0,3 mnkr. 

13576 Ombyggnad lågreservoar i 
Risängs vattenverk 

Syftet med projektet är att säkerställa dricksvattenkvaliteten i Risängs 
vattenverk. I nuvarande reservoar sker mikrobiologisk tillväxt på grund 
av inläckage. Det är stora problem med kalkutfällningar på ledningsnä-
tet. Även antalet mikrobiologiska säkerhetsbarriärer behöver säkerstäl-
las. 
Lägesrapportering: Upphandlingsdokument är framtagna och pro-
jektet kommer att handlas upp som en totalentreprenad, men på 
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grund av problem med upphandlingen (hög arbetsbörda för upphand-
lingsenheten) plus osäkerheter gällande säkerhetsklassning och säker-
hetsavtal för kommande entreprenör har projektet ännu inte kunnat 
läggas ut. 
Tidsplan: Upphandlingen förväntas kunna läggas ut under början av 
2022 och en upphandlad entreprenör kan vara kontrakterad under sen-
våren 2022, vilken då kan påbörja projekteringen. Start av byggnation 
sker tidigast i slutet av 2022. På grund av förseningar med upphand-
lingen beräknas projektet nu vara klart 2023, inte 2021 som planerat. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: 
Budget 2021 är 9 mnkr, utfallet blev knappt 0,7 mnkr, vilket beror på 
att projektet är förenat och entreprenör inte kunnat anlitas. 
Utfall mot totalbudget: 
Totalbudget 9,5 mnkr, totalt utfall 1,1 mnkr. 8,3 mnkr behöver omför-
delas från 2021 till 2022. 

13577 Ny brunn Sätila vattenverk Ett projekt för att säkerställa råvattenkapaciteten genom att antingen 
borra ny brunn alternativt renovera äldre borrhål. Efter utredning har 
det framkommit att äldre borrhål kan användas och när dessutom vat-
ten från nya överföringsledningen kan användas till Sätila tätort så 
borras ingen by brunn utan projektet avslutas. Nedlagda kostnader be-

lastar istället VA-verkens driftbudget 2021. 

13578 Vattenledning & HR, Sätila Syftet är att säkerställa vattenleveranser inom Sätila tätort 
Lägesrapport; Är i drift. Arbete för att säkerställa att hygienkraven 
följs t.ex. omläggning av tak, godkända luftarfilter och luckor, har ännu 
inte helt färdigställts. Slutbesiktning av Skogshällsvägens tryckstegring 
utfördes i december, något försenat efter ombyggnaden 2019. 
Tidplan; Projektet beräknas slutföras under 2022. 
Ekonomi;  
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 41 tkr mot budget 0 tkr. 
Utfall mot totalbudget:  
Prognos för total projektkostnad är beräknad till ca 2,9 mnkr mot total 
budget enligt investeringsplan om 5,3 mnkr. Den positiva budgetavvi-
kelsen beror på att projektet ej behövde genomföras enligt ursprunglig 
plan. 

13585 Byte av kommunikationssy-
stem 

Ett ramprojekt för att säkerställa kommunikationssystem mellan VA-
verksanläggningar. Etapp ett av kommunikationssystem klart och 
driftsatt. Etapp två är påbörjad i år. Budget 2021 0,3 mnkr, medan ut-
fall är 0,1 mkr då inte mer hunnits med. 

13586 VA-verk maskiner och elin-
stallationer 

Ett ramprojekt för VA-verkens maskiner och elinstallationer. Installat-
ioner sker under året utifrån driftens planering tex byte av elskåp un-
der 2021. Fyra fingerprintmätare för mätning och larm av råvattenkva-
litetsförändringar har köpts in. Detta projekt är delvis finansierat med 
hjälp av bidrag från Länsstyrelsen. Budget är 0,7 mnkr och utfall var 

0,3 mnkr då inte mer hunnits med under detta Coronaår. 

13588 Utbyte av pumpar Ett ramprojekt för VA-verkens pumpar. Pumpar är inköpta till Viska-
räng pumpstation samt inköp av en slampump. Budget är 0,3 mnkr 
och utfall något lägre. 

13589 Ombyggnad Fritsla vatten-
verk 

Syfte: Säkerställa dricksvattenkvalitet och kapacitet. 
Lägesrapportering: Utfört i projektet tidigare är byggnation av eros-
ionsskydd vid B6 i Ramslätt, processutredning samt inköp och installat-
ion av kvalitetsövervakning. Utredning av brunnarna i Ramslätt har ut-
förts. 
Tidsplan: Projektet avslutas 2021 då erosionsskyddet är färdigställt 
och andra åtgärder genomförda. 
Ekonomi:  
Utfallmot årsbudget: Budget 2021 är 1,5 mnkr, utfallet blev 0 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Totalbudget 4,4 mnkr, totalt utfall 2,9 mnkr. 

13590 Säkrare vattenförsörjning Ramprojekt för säkrare vattenförsörjning. 
Används för att säkra upp skalskyddet vid vattenverksanläggningar. 
Installation av nytt låssystem fortsätter. Budget 2021 är 0,8 mnkr och 
utfall 0,5 mnkr då installationsfirman inte hunnit med att installera 
mer. 

13591 Förnyelse vatten- och av-
loppsledningar 

Syfte: Ramprojekt för förnyelse av ledningsnät 
Lägesrapport: Projekt som är genomförda 2021. 
Schaktfri renovering av vattenledning på Gåsörtsvägen i Fritsla 
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(Risma), ca 300 m. 
Strumpinfodring av spillvattenledning i Varbergsvägen i Skene, 90 m 
Relining av vattenledning i Björktrastvägen Rydal, 100 m 
Återställning och asfaltering av flera projekt som genomförts de sen-
aste åren. 
Dessutom har renoveringen av vattenledningen i Hyssna som utfördes 
2020 bokförts 2021 år pga sena fakturor. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: 4,5 mnkr av 3 mnkr. En orsak till att budgeten 
överskridits är att ett projekt, renovering av vattenledning i Hyssna, 
som utfördes under 2020 fakturerades först 2021 (1,1 mnkr). Ytterli-
gare en orsak är att asfalteringen av ett avslutat projekt, renovering av 
ledningar i Andra Vallåsgatan, som utfördes för flera år sedan gjordes 
först 2021 (0,4 mnkr). 

13594 Processförnyelse Skene av-
loppsreningsverk (ARV) 

Syfte: Syftet med projektet är att klara framtida reningskrav, framtida 
utsläppstillstånd och den påsikt ökade belastningen från överförings-
ledningen från nordvästra Mark och utbyggnader i kommunen. 
 
Lägesrapportering: Skene avloppsreningsverk är ett äldre renings-
verk, som är i stort behov av upprustning. Upprustningen förväntas 
öka livslängden med 40-50 år och dessutom klara framtidens befolk-

ningsökning och strängare utsläppskrav. Projekten processförnyelse 
samt renovering bassänger, byggnader mm kommer utföras gemen-
samt som en generalentreprenad med partnering som samverkans-
form. Upphandlingen är klar och entreprenaden har tilldelats ByggDia-
log . Fas 0 (planering) av entreprenaden är igång och kommer att pågå 
under hösten-vintern och fas 1 (projektering) kommer att påbörjas i 
början av 2022. Partneringunderentreprenörer har utvärderats och till-
delats avtal. 
 
Tidplan: Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett antal år, 
då det inte är möjligt att renovera mer än ett fåtal bassänger om året 
och processförändringarna går hand i hand med betongrenoveringen. 
Tidplanen för fas 0 och 1 sträcker sig fram till sommaren 2022. Under 
fas 1 (projekteringsfas) kommer tidsplan för fas 2 (entreprenadfas) att 
tas fram. 
 
Ekonomi: 
Utfallmot årsbudget: 
Budget 2021 är 0,8 mnkr, utfallet blev 0,4 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: 
Beviljad totalbudget 16 mnkr, totalt utfall 0,4 mnkr. Knappt 0,4 mnkr 
behöver ombudgeteras till 2022. 
 

13595 Nybyggnation Björketorps 
ARV 

Syfte: Syftet medprojektet är att skapa en ändamålsenlig avloppsan-
läggning samt en god arbetsmiljö för personalen. 
 
Lägesrapportering: Reningsverket i Björketorp är gammalt och behö-
ver förnyas. Även Björketorps reningsverk är i behov av renovering. 
Vid en geoteknik undersökning 2021 inför projekteringen framkom att 
befintligt läge är inom området för skredrisk. I dagsläget pågår utred-
ning om vad markförstärkningar skulle kosta om nytt reningsverk an-
läggs på samma plats. Ett nytt verk på en annan plats bör byggas 160 
m bort från vattendraget och hålla minst avståndet 500 m avstånd till 
bostäder så detta är svårt att uppfylla inom befintligt projekt. Projektet 
kommer därmed vara försenat då lösningar för att bemöta skredrisken 
måste beaktas. 

  
Tidsplan: Osäker prognos för tidplanen då skredrisken måste lösas. 

 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: 46 tkr är utfallet och budgeten är 0,7 mnkr. 
Detta på grund av att upphandling inte kunde påbörjas och att den 
geotekniska utredningen belastade VA-driften för konsultutredningar 
istället för projektet enligt redovisningsregler. 
 
Utfall mot totalbudget:  Totalt har 0,4 mnkr använts av 15,1 mnkr. 
Kvarstående medel i år om knappt 0,7 mnkr ombudgeteras till 2022.  
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13597 Renovering bassänger, 
byggnader mm Skene av-
loppsreningsverk (ARV) 

Syfte: Syftet med projektet är att skapa en ändamålsenlig anläggning 
samt en god arbetsmiljö för personalen. 
 
Lägesrapportering: Skene avloppsreningsverk är ett äldre renings-
verk, som är i stort behov av upprustning. Upprustningen förväntas 
öka livslängden med 40-50 år och dessutom klara framtidens befolk-
ningsökning och strängare utsläppskrav. Projekten renovering bas-
sänger, byggnader mm samt processförnyelse kommer att utföras ge-
mensamt som en generalentreprenad med partnering som samver-
kansform. Upphandlingen är klar och entreprenaden har tilldelats 
ByggDialog. 
 
Tidsplan: Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett antal 
år, då det inte är möjligt att renovera mer än ett fåtal bassänger om 
året och processförändringarna går hand i hand med betongrenove-
ringen. Tidplanen för för fas 0 (planering) och 1 (projektering) sträcker 
sig fram till sommaren 2022. Under fas 1 kommer tidsplan för fas 2 
(entreprenadfas) att tas fram. 
 
Ekonomi: 
Utfallmot årsbudget: 
Budget 2021 är 5 mnkr, utfallet blev 0,7 mnkr då projektet är försenat 
av upphandlingen. 
Utfall mot totalbudget:  
Beviljad totalbudget är 34 mnkr.  Totalt utfall 1,2 mnkr. Kvarstående 
budget om ca 4,3 mnkr i år ombudgeteras till 2022. 
 
Beräknad total budget för betongrenoveringarna inkl ombyggnad av 
personaldel utifrån mycket grov kalkyl. Bättre kalkyl kommer tas fram 

under fas 0 och 1.   

13598 Ny- och ombyggnad Skene 
vattenverk 

Syftet med projektet är att säkra upp vattenleveranserna till centralor-
ten och orterna som kopplas på längs med överföringsledningen till 
Hägnen. Uttaget av vatten i centralorten har gradvis ökat genom åren 
och därmed behövs en reservvattentäkt. 
 
Lägesrapportering: Utvärderingen av provpumpningen som Sweco 
tagit fram visade att Skene vattentäkt är lämplig att tai drift igen, både 
vad gäller kvantitet och kvalitet. Avslutande av långtidsprovpumpning, 
med återhämtningsmätning i nya och gamla obsrör pågår. Utredning 
av akvifär (storlek, kapacitet och påverkansområde) kommer att på-
börjas, när återhämtningsmätningen är klar. Utredningen kommer se-
dan att bli en del av underlaget till tillståndsansökan (vattendom) för 
den nya brunnen. Nästa steg är att börja ta fram upphandlingsdoku-
ment. Arbetet med att ta fram ett nytt tillstånd och ett nytt vatten-
skyddsområde pågår parallellt. Befintlig geoteknik utreds för att utvär-
dera om mer geoteknik behöver genomföras innan ansökan om nytt 
tillstånd. 

Tidsplan: Projektet beräknas vara klart 2025 förutsatt att tillståndet 
(vattendom) är klart, så byggstart kan ske 2023. Hur lång tid det tar 
att få klart ett nytt tillstånd är beroenden på hur mycket utredningar 
som kommer att krävas. 
 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: 
Budget 2021 är 3,4 mnkr och utfallet blev 0,8 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: 
Totalbudget 58 mnkr, totalt utfall 5,5 mnkr.  Ca 2,5 mnkr av årets 
budget ombudgeteras till 2022. 

13599 Ombyggnad överfart 

Vännåkra vattentäkt 

Syftet: Syftet med projektet är att säkerställa att inget inläckage av å-

vatten kan komma in i brunnar för leverans av dricksvatten och en 
tryggare och säkrare överfart (GC- bro). 
Lägesrapport; Arbetet är klart. Vallen är anlagd och rampen till GC-
bron är bättre tillgänglighetsanpassad. 
Tidplan; Projektet är färdigställt under 2021. 
Ekonomi; Upparbetad kostnad 0,5 mnkr 2021, medan budgeten var 
0 kr eftersom den skulle varit färdigställd 2020 men några delar i arbe-
tet hann inte utföras under vintern 2020 och fick färdigställas i början 
av 2021 för att få en funktionsduglig vall. 
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13510 Anslutningsinvesteringar till 
exploateringsområden 

Syfte: Ramprojekt för anslutningsledningar till exploateringsområden 
och servisanslutningar som inte bokförs i driftredovisningen (över två 
PPB) 
Lägesrapport: 
Under året har följande serviser och ledningar byggts: 
Tistelvägen Fotskäl till MBABs nya lägenheter, 980 tkr 
Granhällsvägen Hyssna ca 200 tkr 
Lockövägen Hyssna 300 tkr 
Göteborgsvägen Hyssna, 205 tkr 
Stakagården Hajom, 440 tkr 
Jägmästarhöjden Ubbhult 660 tkr 
Förläggarvägen Fritsla 250 tkr 
Kinna Mor Kerstins väg 505 tkr 
Tidplan: Projektet håller tidplanen 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: 3,5 mnkr av budget 1 mnkr, då behovet av an-
slutningar varit högre än budgeterad ram.  

13511 VA-investeringar i exploate-
ringsområden 

Syfte: Ramprojekt för utbyggnad av VA i exploateringsområden 
Lägesrapport:  
Under 2021 pågick projektet dagvattendamm i Skene skog med pro-
jektering. Byggnation planeras 2022. 

Projektet Sätila 3:32 slutfördes 2020, men vissa kostnader för pro-
jektet har bokförts under året. 
Tidplan: Projektet håller tidplanen 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: 0,7 mnkr av budget 3 mnkr. 

 

 Överföringsledningar Kf Bud-
get 

Ack  

Utfall 
2020 

Årets 
budget 

Utfall 
2021 

Avvi-
kelse 

Ombud-
getering 

Utbyggnad av överföringsledningar       

13701 - Öfl Skene Berghem 21 700 22 789 0 0 0 0 

13705 - Öfl Ekelund Vännåkra 12 000 5 380 4 953 5 389 -436 0 

13712 - Öfl Sätila Sjödal 46 785 47 021 0 627 -627 0 

13713 - Öfl inom Sätila tätort 15 570 15 497 0 727 -727 0 

13714 - Öfl Sjödal Ubbhult 18 400 18 357 0 133 -133 0 

13715 - Öfl Ubbhult Hägnen 12 400 12 399 0 31 -31 0 

13716 - Öfl Hyssna Sätila 50 000 46 420 533 2 180 -1 647 0 

13717 - Pumpstationer Sätila Ubbhult 
Hägnen 

17 630 17 559 942 420 522 0 

13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås Al-
mered 

12 090 10 994 0 623 -623 0 

13720 - Tryckstegring Sätila Hägnen 5 375 5 426 0 15 -15 0 

13721 - Tryckstegring Hyssna Sätila 2 400 2 572 0 127 -127 0 

13722 - Inkoppling VV Ubbhult 1 450 597 0 1 585 -1 585 0 

13723 - Omb ARV Sätila och Hyssna 17 660 17 406 0 697 -697 0 

13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs 19 735 1 388 6 000 2 409 3 591 3 591 

13740 - Öfl Hajom Hajomskryss ink lok-
nät 

19 450 7 050 12 440 19 445 -7 005 0 

13741 - Öfl Melltorp Balltjärn Stjärnhul 23 620 5 387 8 698 11 371 -2 673 0 

Summa överföringsledningar 296 265 236 242 33 566 45 777 -12 211 3 591 
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Projekt-
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13701 Överföringsledning Skene-
Berghem 

Syftet är att bygga ut överföringsledning mellan Skene och Berghem. 
Ersätter befintliga vatten- och spillvattenledningar som ligger i Viskan. 
De nya ledningarna samordnades med utbyggnad av GC-väg mellan 
Skene och Berghem. 
Lägesrapportering: Entreprenaden i projektet är klart och slutfaktu-
rerat i december. 
 
Ekonomi:  
Helårsprognos i förhållande till årsbudget: 
Projektet förväntas inte få fler utgifter 2021. 
Totala budgeten: 
Totalutfallet för projektet är ca 22,8 mnkr, vilket överstiger den totala 
beslutade budgeten med knappt 1,1 mnkr vilket är bättre än tidigare 
rapporteringar. Anledningen är att projektet inte förväntas få fler utgif-
ter 2021 och slutredovisas separat. 

13705 Överföringsledning till 
Ekelund/Vännåkra 

Syftet med projektet är att anlägga överföringsledning mellan Örby och 
Ekelund/Vännåkras nya lokalnät för anslutning av fastigheter i områ-
det. 
Lägesuppdatering: Ledningen blev färdigbyggd 2020 och har tagits i 
drift under oktober 2021. 
Tidplan; Projektet är klart, och enligt tidplan. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall 2021 5,4 mnkr. Budget 2021 5 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Ackumulerat utfall 2021 10,8 mnkr. Total 
budget 12 mnkr 

13712 Överföringsledning Sätila-
Sjödal Etapp 1.5 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön, möjlig-
göra exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har arbete utförts med skaderegleringar, 
relationsritningar och justering av LTA-system pga för få abonnenter. 
Det har även utförts en förrättning av GA för skogsbilväg/driftväg längs 
sträckan, som kommunen har bekostat. Det återstår att åtgärda kvar-
stående fel med dränering på en fastighet. 
Tidplan; Produktion klar och projektet är slutfört. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 0,6 mnkr mot budget på 0 
mnkr, vilket ger negativt resultat på ca 0,6 mnkr och har orsaker enligt 
ovan. 
Utfall mot totalbudget: Utfall för projektet totalt är 47,6 mnkr mot 
beslutad budget på ca 46,8 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på 
ca 0,8 mnkr. 

13713 Överföringsledning inom 
Sätila tätort (Blåsås/Sätila) 
Etapp 1.4 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön, möjlig-
göra exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har arbete utförts med slutliga inkopplingar 
till de nya pumpstationerna och bortkoppling av Sätila reningsverk. Be-
siktning av ombyggnad för anslutningen mellan ÖFL och Sätila vatten-
verk har gjorts, samt återställning av mark utanför vattenverket. Inget 
återstår. 
Tidplan; Produktion klar och projektet är slutfört. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfallet blev 0,7 mnkr mot nollbudget vilket 
ger negativt utfall på 0,7 mnkr. Detta beror på utfall avseende återstå-
ende fakturor avseende tex arbete för relationsritningar och återställ-
ningsarbeten. 
Utfall mot totalbudget: Utfallet blev 16,2 mnkr mot beslutad budget 
på 15,6 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på ca 0,6 mnkr.  

13714 Överföringsledning Sjödal-
Ubbhult Etapp 1.6 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön, möjlig-
göra exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har kostnader utfallit pga åtgärd av dagvat-
tenproblem samt ersättning för lantmäteriets återutsättning av för-
svunna gränsmarkeringar. Inget återstår. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 0,1 mnkr mot budget på 
0 tkr, vilket ger negativt resultat på samma belopp. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 18,5 mnkr ger ett negativt resultat 
om 0,1 mnkr mot beslutad budget om 18,4 mnkr. 
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13715 Överföringsledning Ubbhult-
Hägnen Etapp 1.7 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön, möjlig-
göra exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Arbete har utförts avseende relationsritningar. Det 
kvarstår arbete med miljösamråd för den kvarlämnade driftvägen längs 
sträckan. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 31 tkr mot budget på 0 tkr, 
vilket ger negativt resultat på ca 31 tkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 12,4 mnkr ger ett negativt resultat 
om 31 tkr mot beslutad budget. 

13716 Överföringsledning Hyssna-
Sätila Etapp 1.3 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön enligt VA-
planen, möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har kostnader utfallit pga relationsritningar, 
återställningsarbeten, slutliga skadeersättningar till markägare och 
mindre summor för miljöuppföljning. Ledningsrättsförrättningen har 
ännu inte utförts av lantmäteriet och den kostnaden kommer 2022. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 2,2 mnkr mot budget på 0,5 
mnkr, vilket ger negativt resultat på ca 1,7 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 48,6 mnkr mot beslutad budget om 
50 mnkr ger ett positivt resultat om 1,4 mnkr mot beslutad budget. 

13717 Avloppspumpstationer 
Sätila-Ubbhult/Hägnen, Ut-
jämningsmagasin Ryda 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön enligt VA-
planen, möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har kostnader utfallit pga installation av flö-
desmätare på bräddutloppsledningar i Ubbhult och Ryda samt asfalte-
ring av ytan vid Ubbhult. Inget arbete återstår. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 0,4 mnkr mot budget på 0,9 
mnkr, vilket ger positivt resultat på ca 0,5 mnkr. . 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 18,0 mnkr mot beslutad budget om 
17,6 mnkr ger ett negativt resultat om 0,4 mnkr. 

13719 Pumpstationer Sätila 
Blåsås/Almered 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön enligt VA-
planen, möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har kostnader utfallit pga installation av flö-
desmätare på bräddutloppsledningar i Almered och Blåsås samt åter-
ställning runt Almered. Återställning vid Blåsås avvaktas till dess att 
överföringsledning till Dyrenäs ska anslutas, vilket planeras till 2022 el-
ler möjligen 2023 beroende på domstolsprocessen för sjöledningen. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 0,6 mnkr mot budget på 0 
mnkr, vilket ger negativt resultat på ca 0,6 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 11,6 mnkr mot beslutad budget om 
12,1 mnkr ger ett positivt resultat om 0,5 mnkr. 

13720 Tryckstegringsstationer 

Sätila-Hägnen, vid Torpet 
och Sjödal 

Syftet med projektet är att genomföra kommunens VA-plan samt möj-

liggöra exploatering och omvandling till permanentboende 
Lägesrapport; Arbetet är klart. Årets arbete består av mindre juste-
ringar av UV-ljus. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 15 tkr mot budget på 0 mnkr, 
vilket ger negativt resultat på ca 15 tkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på knappt 5,5 mnkr mot beslutad bud-
get om 5,4 mnkr ger ett negativt resultat om ca 65 tkr. 

13721 Tryckstegrings- och mät-
stationer Hyssna-Sätila 

Projektet avser en tryckstegring i Sätila (Sethelius väg), ombyggnad av 
Hyssna vattenverk till tryckstegring samt en UV-station i Blåsås. Syftet 
är att uppfylla VA-planen, möjliggöra exploatering och omvandling till 
permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har justeringar utförts i Hyssna vattenverk 
och slutbesiktning är klar. Blåsås UV-station har avbeställts från pro-
jektet då den inte är nödvändig för överföringsledningens funktion. 
Inget arbete återstår. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 0,1 mnkr mot budget på 0 
mnkr, vilket ger negativt resultat på ca 0,1 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 2,7 mnkr mot beslutad budget om 
2,4 mnkr ger ett negativt resultat om 0,3 mnkr. 

13722 Ombyggnad av vattenverket 
i Ubbhult till mätstation, 

Syftet är att bygga om ett befintligt vattenverk som har bristande ka-
pacitet till tryckstegring och därmed möjliggöra exploatering och 
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nedläggning av Hyssna vat-
tenverk 

omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Under året har färdigställts inkoppling till överförings-
ledning och lokalnät i Ubbhult samt asfaltering runt stationen. En 
tryckreduceringsbrunn har anlagts i Hägnen för att motverka högt 
tryck i lågt liggande fastigheter. Behov uppstod när nya hus tillkom 
högst upp i Hägnen. Arbetet hör till Ubbhults vattenverk/tryckstegring. 
Inget arbete återstår. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 1,6 mnkr mot budget på 0 
mnkr, vilket ger negativt resultat på ca 1,6 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 2,2 mnkr mot beslutad budget om 
1,5 mnkr ger ett negativt resultat om 0,7 mnkr. Det beror främst på 
den tillkomna tryckreduceringsbrunnen. 

13723 Ombyggnad/nybyggnad vid 
avloppsverken Sätila och 
Hyssna till pumpstation inkl. 
utjämningsbassäng 

Syftet är att ersätta befintliga reningsverk för att ansluta spillvattnet 
till Skene reningsverk via överföringsledningar enligt VA-planen. Det 
ger en stor miljövinst för Lygnern och Surtan och möjliggör exploate-
ringar i nordvästra Mark.. 
Lägesrapport; Under året har utförts arbeten med att justera 
bräddutlopp från Hyssna magasin (gamla reningsverket) och retur-
pumpning. Rivning av Hyssna reningsverk har utförts och den kostna-
den belastar VA-verkens driftbudget. En bassäng behålls som magasin 

och den har försetts med övertäckning och lyftanordning som belastar 
investeringsbudgeten. Dräneringsarbeten kopplade till tidigare entre-
prenad har utförts inom fastigheten som ägs av kommunen. Det åter-
står arbeten med slutlig återställning som planeras till våren 2022. 
Sätila reningsverk är taget ur drift under första kvartalet. Rivning plan-
eras till 2022 med separat upphandling, och belastar VA-verkens drift-
budget. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är 0,7 mnkr mot budget på 0 
mnkr, vilket ger negativt resultat på ca 0,7 mnkr. 
Utfall mot totalbudget: Utfall på 18,1 mnkr mot beslutad budget om 
17,7 mnkr ger ett negativt resultat om 0,4 mnkr. 

13730 Överföringsledning Sätila-
Flohult-Dyrenäs 

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön enligt VA-
planen samt möjliggöra utbyggnad och omvandling till permanentbo-
ende. 
Lägesrapport; Arbete med ansökningshandlingar till domstol pågår. 
Förstudie för sjöledning och lokalnät färdigställdes i slutet av året. Ar-
bete pågår med utredning av hydrogeologisk påverkan vilken utförs av 
Sweco. Utredningen kommer att utgöra underlag till ansökan om vat-
tenverksamhet. Lantmäteriet hade sammanträde i början av december 
med de fastigheter som påverkas av tänkta sjöledningar och pumpstat-
ioner. Beslut förväntas i början av 2022. 
Spillvattenledningen mellan Flohult och Sätila planeras att läggas på 
land, medan alternativ för vattenledningen fortfarande utreds. 
Tidplan; Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet planeras att 
skickas in i början 2022. Projektets tidplan för att påbörja byggnation 
kommer påverkas av domslutet. 
 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Utfallet 2021 blev ca 2,4 mnkr, Ingen större 
skillnad mot prognos och kan anses därför som väntat. 
Utfall mot totalbudget: Utfallet för den totala budgeten är hittills 
ca 3,8 mnkr mot budget 19,7 mnkr. Budgetförändring är baserat på en 
tidig kalkyl. Som tidigare skrivs i denna rapport kommer större delen 
av den budget falla ut först efter att vattendom är beslutad, vilket kan 
innebära att medel måste flyttas framåt i tiden. 2022 kommer ansökan 
att skickas in, vilket innebär att detaljprojektering för sjöledning av-
vaktas med.  

13740 Överföringsledning Hajom-
Hajomskrysset samt utökat 
verksamhetsområde i Hajom 

Syftet är att bygga ut vatten och avlopp enligt VA-planen för att er-
sätta befintliga anläggningar som har bristande kapacitet, öka robust-
het och kvalitet, minska föroreningsbelastningen och ge förutsättningar 
för exploatering. 
Lägesbeskrivning; Entreprenadarbetena färdigställdes i oktober in-
klusive pumpstationer. Besiktningar utfördes under november månad. 
Pumpstationerna har dock inte uppnått kravställt flöde, arbete med fel-
sökning pågår och det förväntas vara klart i januari 2022. En luftare 
har bla tillkommit för att lösa problemet. 
En tryckreduceringsbrunn tillkom i sent skede eftersom 
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anslutningspunkten på ÖFL mellan Skene och Hyssna hade högre tryck 
än beräknat. Denna har utförts, men det återstår ett skåp för el- och 
styrutrustning. Det återstår skaderegleringar med ett fåtal fastigheter 
samt att åtgärda eller ersätta ett kvarstående dräneringsproblem. 
Tidplan; Kvarstående arbete med pumpstationer, elskåp och skadere-
gleringar förväntas bli klart under första kvartalet av 2022. 
Ekonomi; Det har tillkommit arbete med reduceringsventil, mer kom-
plicerad pumpstation i Hjorttorp, ersättningar till markägare samt för-
längt utförande och därmed ökade kostnader för bla diverse hyror. 
Utfall årsbudget: Utfall för året är 19,4 mnkr i förhållande till budget 
på 12,4 tkr vilket ger ett negativt utfall på 7 mnkr. 
Utfall total budget: Utfall är 26,5 mnkr mot beslutad budget 
19,5 mkr. Det innebär ett negativt resultat på ca 7 mnkr en siffra som 
kommer öka något efter att allt arbete är slutfört. 

13741 Överföringsledning Melltorp-
Balltjärn-Stjärnhult 

Syftet är att lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet enligt VA-pla-
nen. Minska föroreningsbelastningen i Härsjön och Balltjärn. 
Lägesrapport; Ledningsförläggning fram till Lillaskog är klar. Fortsatt 
inget beslut i ledningsrättsförrättning för distributionsledningen fram till 
Stjärnhult/Balltjärn. Fastighetsbestämning för vägen genom Lillaskog 
är klar och visar att vägen är samfälld. Denna bestämning måste bes-
lutas först samt att en av sakägarna kan inte medverka på ett digitalt 

sammanträde. Lantmäteriet har då skyldighet att hålla ett fysiskt sam-
manträde och detta måste genomföras innan beslut kan ges. Entrepre-
nören har tillfälligt avetablerat sig på grund av att rådigheten att lägga 
ned ledningen saknas. Tryckstegringsstation på Svedjevägen är slutbe-
siktigad och drifttagen så att abonnenter på Svedjevägen kan få erfor-
derligt tryck på vattnet. 
Tidplan; Fortfarande förhoppning om driftsättning sommaren 2022. 
Det saknas ca 750 m ledning på mitten av ledningssträckan. I övrigt är 
förläggningen klar. 
 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året blev ca 11,4 mnkr. Detta på 
grund av att samtliga arbeten inte kunde genomföras i år. 
Utfall mot totalbudget: Utfallet mot den totala budgeten är hittills 
ca 16,8 mnkr mot budget 23,6 mnkr. Återstående 5,3 mnkr kommer 
att upparbetas 2022 vilket ger en slutprognos på ca 22,1 mnkr. Anled-
ningen till det positiva utfallet beror bl. a på bättre framfart (där det 
funnits markavtal) än förväntat, förutom kostnader för entreprenaden 
återstår slutfaktura till Lantmäteriet för ledningsrätten samt etable-
ringskostnad i uppehållet för entreprenören. 

 

  



66 

 

 Avfall Kf Bud-

get 

Ack  

Utfall 
2020 

Årets 

budget 

Utfall 

2021 

Avvi-

kelse 

Ombud-

getering 

Avfallsinvesteringar       

13608 - Ny fackla nedlagd deponi 0 165 200 46 154 0 

13609 - Bomsystem ÅVC 0 296 0 1 046 -1 046 0 

13610 - Ramp för träavfall ÅVC 0 0 1 000 0 1 000 0 

13614 - Renovering Betongplatta 0 0 500 51 449 0 

Summa avfallsinvesteringar 0 461 1 700 1 143 557 0 

Avfall 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

13608 Ny fackla nedlagd deponi Syfte med projektet är att uppgradera gasanläggning till deponin i Ske-
neskog som är ett villkor i tillståndet. 
Lägesuppdatering; Förfrågningsunderlag håller på att tas fram och 
annonsering görs under vintern 2021/2022. 
Tidplan; Vår 2022 
Ekonomi; Utfallet är 46 tkr 2021 men budget 0 då budget fanns tidi-
gare år men inte kunde genomföras inom denna tidsperiod. 

13609 Bomsystem ÅVC Syftet med projektet är att installera ett inpasseringssystem med bom 
för att kunna ha bättre kontroll på inkommande avfall och faktura för 
avfall som inte renhållningskollektivet skall betala för. 
Lägesuppdatering; Det mesta av bomsystemet är klart, det återstår 
lite IT installation som dragit ut på tiden. 
Tidplan; Uppstarten av bomsystemet kommer ske under januari 2022. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget; Utfall 2021 är drygt 1 mnkr men budget 0 kr 
eftersom systemet skulle varit färdigt tidigare år. 
Utfall mot totalbudget: Total nedlagda kostnader i projektet är 1,3 
mnkr men prognosen för projektet är höjd till 1,8 mnkr eftersom 
breddning av infartsväg och asfalt inte var inkluderad i kalkylen från 
början. 

13610 Ramp för träavfall ÅVC Projektet flyttas fram till 2022 för att kunna prioritera bomsystem och 
betongplattan på återvinningscentralen. 

13614 Renovering betongplatta Syfte; Syftet är att förbättra miljön och arbetsmiljön då befintlig be-
tongplatta blir spårig och avger damm och partiklar till dagvattnet. 
Lägesrapport; Analyser gjorda på 2 prover av betongytan vid contain-
rarna och rapport har levererats av RISE. Dialog pågår med entrepre-
nör som byggt ÅVC angående ansvar och garantiåtgärd. 
Tidplan; färdigställs under 2022 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget: Osäker prognos på 0,5 mnkr då projektering 
samt ansvarsfråga ännu ej är klar. 
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 Gata/Park Kf Bud-
get 

Ack  

Utfall 
2020 

Årets 
budget 

Utfall 
2021 

Avvi-
kelse 

Ombud-
getering 

Gator och parker       

13300 - Ofördelade medel 0 0 2 800 0 2 800 0 

13301 - Mindre nyanläggning 0 0 500 305 195 0 

13302 - Trygghetsskapande åtgärder 0 0 200 275 -75 0 

13303 - Utbyte av belysningsstolpar 0 0 500 500 0 0 

13304 - Trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der 

0 0 200 21 179 0 

13305 - Ökad TTT utanför centralorten 0 0 2 000 446 1 554 0 

13307 - Underhållsåtgärder gata 0 0 6 000 7 529 -1 529 0 

13310 - Ombyggnad vändplaner 0 412 100 0 100 0 

13340 - Ökade parkinvesteringar 0 0 700 979 -279 0 

13352 - Omb Stationsgatan, Lövås-Kin-
nav 

11 770 869 0 0 0 0 

13360 - Rep bro, Mor Kerstins väg 0 0 250 100 150 0 

13362 - Rep bro, Varbergsvägen 0 1 203 1 750 1 899 -149 0 

Summa gator och parker 11 770 2 485 15 000 12 054 2 946 0 

       

Gång- och cykelvägar       

13392 - Ofördelade medel GCM 0 0 730 0 730 0 

13311 - GC Solgårdsvägen 0 410 1 420 1 174 246 0 

13370 - GC-vägar UH-åtgärder (belägg-
ning) 

0 0 3 000 3 486 -486 0 

13373 - GC Berghem-Skene 8 240 7 424 0 314 -314 0 

13382 - GC-överfart Lycke, hast d åtg 0 0 600 481 119 0 

13387 - GC-väg Idrottsvägen, Fritsla 0 1 109 400 570 -170 0 

13391 - GC-väg Lunnaliden, Horred 0 0 800 10 790 0 

13393 - GC-väg Skolbacken, Torestorp 0 0 750 238 512 0 

13394 - GC-väg Nydal, hast dämp åtg 0 0 600 923 -323 0 

13395 GC-väg Fritslavägen, Kasthall-Bjö 0 0 300 73 227 0 

13396 GC-väg o hast d åtg Kammarberg 0 0 400 79 321 0 

Summa GC-vägar 8 240 8 943 9 000 7 348 1 652 0 

       

Övriga investeringar       

13306 - Gatuinv. i exploateringsområ-
den 

0 0 1 000 -637 1 637 0 

13308 - Skredriskåtgärder Hedbo 21 175 6 429 14 493 14 814 -321 0 

Summa övriga investeringar 21 175 6 429 15 493 14 176 1 317 0 

Summa totalt 41 185 17 857 39 493 33 579 5 914 0 
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Gator och parker 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

13301 Mindre nyanläggning Syftet: Årligt ramprojekt för att genomföra mindre nyanläggningar 
inom gata/park såsom tex busshållplatser, refuger, övergångar mm. 
Syftet är att skapa en trafiksäker och ändamålsenlig gata/park-miljö 
Lägesbeskrivning: Grusning vid Loftgårdsområdet i Horred. Projektet 
innebär att grusa upp en stig, som går genom SJÖBY 3:14 där kund på 
eget bevåg har flyttat stigen, då den gick genom gårdsplanen innan. 
Kinna resecenter ny ställplats och busshållplats för Västtrafik 
Tidsplan: Ramprojekt utförs enligt planering.  
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 2021 på 0,3 mnkr mot budget på 0,5 
mnkr då grusning vid resecentrum inte genomfördes som planerat un-
der året. 

13302 Trygghetsskapande åtgärder Syfte: Årligt ramprojekt avseende genomförande av trygghetsskap-
ande åtgärder i form av tex busshållplatser, parkeringsplatser, farthin-
der, trafikljus mm 
Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker miljö främst för de 
oskyddade trafikanterna 
Lägesbeskrivning: Belysning i gångtunnel vid Kasthallvägen och köp 
av belysningsstolpar med armaturer. 
Tidsplan: Ramprojektet utfört enligt tidplan. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfall knappt 0,3 mnkr mot budget 0,2 mnkr 
då några belysningsanläggningar blev dyrare än planerat. 

13303 Utbyte av belysningsstolpar Syfte: Ramprojekt avseende utbyte av gamla belysningsanläggningar. 
Syftet är att skapa en trygg miljö för både oskyddade trafikanter och 
bilister genom att förbättra belysningsanläggningarnas status eller ny-
investera. 
Lägesbeskrivning: Belysningsåtgärder vid Kristinebergsgatan, Kinna-
marksvägen och Sigårdsgatan i Assberg är klara. 
Tidsplan: Byte och reparation av belysningsnätet fortgår under året. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Årets utfall följer budget 0,5 mnkr vilket är väl 
planerat. 

13304 Trafiksäkerhetshöjande åt-
gärder 

Syfte: Ramprojekt avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom 
trafiköar, övergångsställen mm 
Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker miljö främst för de 
oskyddade trafikanterna 
Lägesbeskrivning: Gatsten anläggs vid refugen vid Fritslavägen (Ro-
sahuset) som en hastighetsdämpande åtgärd. 
Tidsplan: Projektet är klart. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Lågt utfall jämfört med budget på 0,2 mnkr ef-
tersom de sista åtgärderna gjordes under julveckan och fakturorna inte 
inkom innan årsskiftet. 

13305 Ökad trygghet, tillgänglighet 
och trivsel (TTT) utanför 
centralorten 

Syftet: Åtgärder längs kommunala gator och GC-vägar utanför central-
orten. 
Syftet med projektet är att skapa en tillgänglig och trafiksäker miljö ut-
med kommunala gator och GC-vägar utanför centralorten 
Lägesbeskrivning: Skyltning enligt Rätt fart i staden är utförd enligt 
trafikföreskrifterna. Projektering av ombyggnation av Getakärrsbron i 
Fritsla är färdigställd. Entreprenaden kan inte utföras som planerat un-
der hösten då tillfarten till ett företag med tillfällig extra bro inte ryms 
inom budget. Omplanering av projektet behövde ske vid delårsuppfölj-
ning. Budgetutrymmet används istället till beläggning av kommunal 

GC-vägar och gator utanför centralorten som har behov av om asfalte-
ring och asfalt på den nya GC-vägen mellan Sätila och Hyssna. 
Tidsplan: Ej enligt plan eftersom broreparation ej kunde genomföras. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 0,5 mnkr av budget 2 mnkr 

13307 Underhållsåtgärder gata Syfte: Avser beläggningsunderhållsåtgärder överstigande 2 pbb 
Syftet med projektet är att minska underhållsskulden på det kommu-
nala gatu- och vägnätet och skapa en mer trafiksäker miljö genom 
bättre underhållna gator och vägar. 
Lägesbeskrivning: Beläggningsunderhåll på band annat GC i Skene 
Backa Ring gata, Skene del av Gamla Göteborgsvägen, Kinna del av 
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Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

Andra Vallås, Sätila Knoppelidsvägen. 
Tidsplan: Utförs enligt plan under året. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 7,5 mnkr av budget 6 mnkr i enlighet 
med prognos tidigare i år. 

13310 Ombyggnad vändplaner Syfte: Ramprojekt för att bygga om kommunala gators vändplaner för 
att förbättra vändningsmöjligheten och trafiksäkerheten för större for-
don till exempel sopbil och vinterväghållningsfordon. 
Syfte att förbättra vändningsmöjligheten för större fordon och öka tra-
fiksäkerheten på platsen. 
Lägesbeskrivning: Inga vändplaner har byggts om i år då Jönsa-
gårdsvägens vändplan behöver byggas om men VA-åtgärder behöver 
göras först. 
Tidsplan: Inte enligt plan. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 0 kr 

13340 Ökade parkinvesteringar Syfte: Ramprojekt som avser nybyggnation och ombyggnation av 
kommunala lekplatser eller utegym samt parkmiljöer. 
Syftet är att skapa kreativ lekmiljö eller träningsmiljö för kommuninvå-
nare och trivsamma parkmiljöer 
Lägesbeskrivning: Under året har en ny lekplats vid Sandells väg i 
Horred byggts. 
Tidsplan: Utförs enligt plan under året. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 1 mnkr av budget 0,7 mnkr. Budgetö-
verskridandet beror på att det har tagit längre tid att anlägga lekplat-
sen än projekteringen visade och det har stundtals varit blött och dyiga 
förhållanden vilket har blivit kostsamt. 

13352 Ombyggnad Stationsg. Lö-
våsgatan-Nya Kinnavägen 

Vilande projekt. Ingen budget 2021. Projektet framflyttat på grund av 
höga kostnader och eventuellt samordning med andra centrumprojekt i 
Kinna C bland annat VA. 

13360 Reparation bro, Mor Kerstins 
väg 

Syftet är att säkerställa säkerheten i konstruktionen på bron på Mor 
Kerstins väg i Kinnaström. 
Lägesbeskrivning: Entreprenörens konsult för projektering är klar 
med projektering för konstruktionen. 
Tidplan: Projektet ligger enligt tidplan och reparation kommer att 
starta så fort vädret tillåter förhoppningsvis i mars 2022. 
 
Ekonomi 
Utfall mot årsbudget: Utfallet blev 0,1 mnkr, vilket var 0,15 mnkr 
under årets budget detta då ingen projektering för GC-räcke har gjorts 
utan planeras att lösas på plats. 
Utfall mot totalbudget: Utfallet mot totalbudget är 0,1 mnkr, förvän-
tad kostnad och budget är knappt 2 mnkr. Ingen produktionskalkyl är 

ännu presenterad, därför kan ingen mer träffsäker prognos presente-
ras. 

13362 Reparation bro, Varbergsvä-
gen 

Syftet är att säkerställa hållbarheten i vägbron på Varbergsvägen över 
Viskan, gränsen mellan Kinna och Skene. 
Lägesrapport: Arbetet är klart. 
Tidplan: Klart 
 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfall 2021 är 1,9 mnkr, vilket ligger ca 0,15 
mnkr över budget. 
Utfall mot totalbudgeten: Ursprunglig budget 4 mnkr, prognos lan-
dar nu på omkring 3,1 mnkr, vilket ger ett positivt resultat på ca 0,9 
mnkr. Anledningen till att projektet understiger totalbudget är främst 
att renoveringsarbetet kunde göras mer tidseffektivt p.g.a. stor kun-
skap och rutin hos entreprenören. Dessutom var denna renovering mer 
rutinmässig eftersom inga förändringar i brons utformning utfördes. 
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Gång- och cykelvägar 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

13370 Underhållsåtgärder GC-
vägar, beläggningsunderhåll 

Syfte: Ramanslag som avser att belägga och underhålla de befintliga 
GC-vägarna i kommunen. 
Syftet med projektet är att minska underhållsskulden på det befintliga 
kommunala GC-vägsnätet och skapa en mer trafiksäker miljö för de 
oskyddade trafikanterna genom bättre underhållna GC-vägar. 
Lägesbeskrivning: Beläggning har skett utifrån beläggningsplan i 
budgeten ingår utöver beläggningen också kringarbeten såsom rens-
ning kanter, nedsågning av träd, skärning anslutningar, sopning samt 
stödkanter. 
Tidsplan: Utförs enligt plan under året. 
Ekonomi: Utfall mot årsbudget: Utfall 3,5 mnkr av budget 3 mnkr. 
Detta följer årets prognos då en halv miljon extra omprioriterades till 
GC-beläggning i samband med delåret bl a för att lägga asfalt på kvar-
varande delar av GC-väg mellan Sätila och Hyssna. 

13311 GC-väg Solgårdsvägen Syfte: GC-väg som bör byggas i samband med angränsande GC-väg 
längs Idrottsvägen. 
Syftet med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter i Fritsla. 
Lägesbeskrivning: Projektet är klart. 
Tidsplan: Klart 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 1,2 mnkr av budget 1,4 mnkr 
Utfall mot totalbudget: Utfall 1,6 mnkr av totalbudget 1,8 mnkr, dvs 
ett överskott på ca 0,2 mnkr jämfört med budget. 

13373 GC-väg Berghem-Skene Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö för de oskyddade trafikan-
terna och samtidigt knyta samman Berghem med Skene för fotgängare 
och cyklister. 
Lägesbeskrivning: Inget arbete pågår. Kommer att slutredovisas se-
parat. 
Tidplan: Arbeten är avslutade. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfall för året är ca 0,3 mnkr vilket innebär ett 
budgetöverskridande för årets nollbudget. Utfallet orsakas bland annat 
av att en vändplan för arbetsfordon vid drift och underhåll tillkom. 
Utfall mot totalbudget: Total projektutfall uppgår till ca 7,7 mnkr 
mot beslutad budget på 8,2 mnkr och ett positivt resultat på ca 0,5 
mnkr. 

13382 GC-överfart Lyckeskolan, 
hastighetsdämpande åtgär-
der 

Syfte: Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som korsar 
Boråsvägen efter rondellen i Boråsvägen-Nya Kinnavägen. Överfarten 
är mycket trafikerad. Syftet är att skapa tryggare överfart över Borås-
vägen för barn och ungdomar som går och cyklar till centrum och Lyck-
eskolan. 
Lägesbeskrivning: Varningssignalerna har monterats och guppet är 
klart. Det ligger även ett övergångsställe ca 50m norr om det nämnda, 
det ska också utrustas med varningssignal (inte klart än) 
Tidsplan: Återstoden av arbetet utförs 2022. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 0,5 mnkr av budget 0,6 mnkr 

13387 GC-väg Idrottsvägen, Fritsla Syftet: Ny GC-väg som bör göras i samband med ny GC-väg längs 
Solgårdsvägen. 
Syftet är att säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter i Fritsla 
Lägesrapport; Arbetet är klart. 
Tidplan; Projektet är klart 
Ekonomi;  

Utfall mot årsbudget: Utfall knappt 0,6 mnkr vilket innebär ett un-
derskott i förhållande till budget om 0,4 mnkr. Ökningen beror på kost-
nader för mindre arbeten som utfördes av asfaltsentreprenör. Större 
ytor asfalterades då befintlig asfalt var så dålig att det var svårt att 
fästa ny massa på den, samt hastighets dämpning, som inte var med-
räknat. Del av projektet blev också vilande pga en remiss som slutade 
med en omprojektering. 
Utfall mot totalbudget: Utfall 1,7 mnkr (2020-2021) av totalbudget 
1,4 mnkr år (2020 - 2021), vilket är ett underskott på ca 0,3 mnkr. 

13391 GC-väg Lunnaliden Syfte: Byggnation av gång- och cykelväg vid skolan längs Lunnaliden i 
Horred. 
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Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

Skapa en säkrare trafikmiljö och skolväg för oskyddade trafikanter. 
Lägesrapport: Projektet kunde inte påbörjas under 2021 på grund av 
flera akuta projekt för egenregi-gata. Då inga budgetmedel finns 2022 
planeras medel äskas för 2023 för denna GC-vägsutbyggnad under för-
utsättning att även kostnader för drift av GC-vägen beviljas. 
Tidsplan: Försenat projekt. Läggs in i budget längre fram. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget:  Årets budget som uppgick till 0,8 mnkr för-
brukades inte. Prognos för projektet är ökat från 0,8 mnkr till 1,25 
mnkr på grund av att kalkylen var för gammal och uppdaterades i 
samband med projekteringen. 

13393 GC-väg, Skolbacken, To-
restorp 

Syfte: Anläggande av en GC-väg längs Skolbacken vid skolan i To-
restorp. 
Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter och 
en tryggare skolväg. 
Lägesbeskrivning: Ursprunglig plan att bygga en GC-väg längs Skol-
vägen och leda ut barnen till Trafikverkets genomfartsväg i Torestorp 
är inte lämpligt innan ny GC-väg är byggd längs genomfartsvägen i 
samhället. Därför har endast mindre hastighetsdämpande åtgärder vid 
skolan utförts under 2021. 
Tidsplan: De mindre åtgärderna färdigställdes under 2021 enligt pla-

nerad tidplan. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall 0,2 mnkr av budget 0,8 mnkr. 

13394 GC-väg Nydal, hastighets-
dämpande åtgärder 

Syfte: Öka säkerheten vid GC-väg vid Nydal genom att anlägga en 
timglashållplats. Medel för statsfinansiering är beviljat. Syftet är att 
öka trafiksäkerheten för både de som åker med kollektivtrafiken och de 
som nyttjar GC-vägen 
Lägesbeskrivning: Timglaset med tillhörande skyltar är klart 
Tidsplan: Projektet är klart enligt tidplan. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: utfall 0,9 mnkr med en budget om 0,6 mnkr. 
En övertrassering med ca 0,3 mnkr på grund av för att trafiksituat-
ionen var mer komplex än planerat och kommunen, i princip, fick 
bygga en ny vägkropp, för att klara säkerheten för den tyngre trafiken. 

13395 GC-väg utmed Fritslavägen 
mellan Kasthallsvägen och 
Björnbärsvägen 

Syfte: Byggnation av en ca 670 m lång gång- och cykelväg utmed Frit-
slavägen, eller HDÅ åtgärd då vägen troligtvis är för smal för en full-
ständig GC-åtgärd. Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyd-
dade trafikanter. Förbättra arbetspendlingen med cykel. 
Lägesbeskrivning: Projektering pågår. 
Tidsplan: Projektering pågår, preliminär produktionsstart 2022 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall knappt 0,1 mnkr av budget 0,3 mnkr 
men en del projektering återstår till 2022. 

13396 GC-väg och hastighetsdäm-
pande åtgärder Kammar-
berg 

Syfte: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och anläggande av ny GC-väg 
inom Kammarbergsområdet Kinna. Syftet är att skapa en säkrare tra-
fikmiljö, för oskyddade trafikanter då flera sträckor är skolväg. 
Lägesbeskrivning: Projektering är nästan färdigställd under 2021. 
Tidsplan: Utförs under 2021. Produktion planeras under 2022. 
Ekonomi:  
Utfall mot årsbudget: Utfall knappt 0,1 mnkr av budget 0,4 mnkr. 
Viss projekteringskostnad tillkommer 2022. 
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Övriga investeringar gata/park 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

13308 Skredriskåtgärder Hedbo Syftet är att förhindra skred med havererad spillvattenledning och ska-
dade fastigheter som följd. Projektet är en beställning från kommun-
styrelsen som ansvarar för skredfrågor. Anläggningen är en kombinat-
ion av att göra en avlastande schakt på släntkrönet och förstärka detta 
med tryckbank i släntfot. För arbete i vatten har projektet fått ett dom-
slut på vattenverksamhet där medföljande restriktioner för häckande 
fåglar och lekande fisk styr tiden för utförandet. Villkor för vatten- och 
naturmiljö gör att utformningen blir väldigt specifik, vilket minskar 
möjligheten för att reducera kostnader. 
 
Lägesbeskrivning: Projektets huvudentreprenad är klar, erosion före-
kommer vid södra sidan av anläggningen vilket var förväntat. Dock blir 
vattenståndet högre än väntat vilket innebär att markägaren på södra 
sidan inte kan hålla sina djur med vatten vid befintligt läge för vatten-
ställe. Detta innebär att projektet har en del arbete kvar att göra i 
2022 för att minska erosionsförekomsten med hjälp av erosionsskydd. 
Detta måste projekteras och byggas 2022. Dialog med markägare på-
går. 
 
Tidplan: Projektets huvuddel är klar och besiktiga. Erosionsskydd före-
slås göras under 2022. Åtgärderna måste följa villkor i vattendom. 
 
Ekonomi: 
Utöver ekonomiredovisning nedan så meddelas att MSB har beviljat 
återstående belopp i bidrag av ca 4 mnkr. MSB tog också emot kom-
plettering till ansökan på utökat belopp, 21,2 mnkr. Möjligheten finns 
att få 60 % av utökat belopp i bidrag exkl. 4 mnkr, som redan har 
mottagits. 
 
Utfall mot årsbudget: Årets utfallet blev 14,8 mnkr, vilket är bättre 
än prognos men 0,3 mnkr sämre än budget om 14,5 mnkr. Anled-
ningen är att i prognosen aviserade kostnader för omlastning, dyra 
kostnader för material, så som rundade stenar som täcker nedre delen 
av tryckbanken, samt transport kunde hållas nere tack var bra väder 
och bra planering av entreprenör. 
 
Utfall mot totalbudget: Utfall mot totalbudget ligger just nu på 21,2 
mnkr vilket är i linje med beslutad budget. Dock så kommer kostnader 

för erosionsskydd på södra sidan att tillkomma om ca 0,8 mnkr. Det in-
nebär att prognos på totalt 22 mnkr förväntas i 2022. Detta innebär, 
som vid förra rapportering, en procentuell ökning på ca 3,7 % mot den 
totala budgeten och därmed räknas budgetavvikelsen som mindre. 

13306 Gatuinvesteringar i exploa-
teringsområden 

Syfte; Ramprojekt för utbyggnad av gator och GC-vägar och övrig all-
män platsmark i exploateringsprojekt 
Lägesrapportering; Gatuutbyggnad har skett under 2020/2021 i 
Sätila 3:32 som är ett privat exploateringsområde vid Björlandavägen, 
Sätila för 14 villar och 2 parhus. Entreprenaden var klart i princip 
2020, endast toppbeläggning av lokalgatan återstår. Under 2021 har 
besiktning av anslutningen mot Björlandavägen av Trafikverket och in-
mätning av VA utförts. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget: Utfallet är -0,6 mnkr jämfört med budget om 1 
mnkr. Årets utfall avser åtgärder på Sätila 3:32 där en större faktura 
skickats till exploatör men också innefattas ett avdrag för kreditfaktura 
avseende tidigare arbeten på Hyssna 2:1.  
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Internservice Kf Bud-

get 

Ack 

 Utfall 
2020 

Årets 

budget 

Utfall 

2021 

Avvi-

kelse 

Ombud-

getering 

Lokaler initierade av hyresgäst       

12125 - Lokalkompletteringar 0 0 4 500 7 261 -2 761 0 

12135 - Mindre lokalåtgärder 0 0 1 200 1 177 23 0 

12239 - Köksrenoveringar 0 0 4 000 2 131 1 869 0 

12240 - Utbyte varukylar 0 0 500 462 38 0 

12257 - Nybyggnad Lyckeskolan 309 500 0 309 500 294 902 14 598 3 500 

12263 - Ombyggnad Kinnahallen 17 000 0 15 000 897 14 103 0 

12264 - Nybyggnad Kinna resecentrum 25 000 0 25 000 0 25 000 0 

12265 - UH o kompletteringar Kinnaborg 9 000 0 9 000 5 866 3 134 3 134 

12266 - Lok eff adm Kunskapens Hus 10 000 0 10 000 0 10 000 0 

12267 - Parkeringshus Kinna C 0 0 0 1 190 -1 190 0 

Summa lokaler initierade av hyres-
gäst 

370 500 0 378 700 313 886 64 814 6 634 

       

Övriga lokalåtgärder       

12204 - Försäkringsåtg, larm och sä-
kerhe 

1 000 0 1 000 850 150 0 

12230 - Energiinvesteringar 4 000 0 4 000 3 815 185 0 

12231 - Särskilda fuktrelaterade åtgärde 0 0 1 000 7 731 -6 731 0 

12232 - Skadegörelse 0 0 500 153 347 0 

12191 - Akut underhåll byggnad 0 0 1 500 1 156 344 0 

12193 - Underhåll byggnad 0 0 8 500 8 376 124 0 

12194 - Underhåll tomt 0 0 3 000 2 919 81 0 

12195 - Underhåll installationer 0 0 3 500 2 486 1 014 0 

Summa Övriga lokalåtgärder 5 000 0 23 000 27 485 -4 485 0 

       

Maskiner, fordon, inventarier       

12126 - Städutrustning 0 0 1 300 826 474 0 

12154 - Maskiner fastighetsskötsel 0 0 800 756 44 0 

12400 - Köksutrustning 0 0 2 875 1 635 1 240 0 

13001 - Fordon och maskiner 0 0 3 300 3 214 86 0 

13006 - Masshantering Skene skog 0 91 0 0 0 0 

Summa maskiner, fordon, inventarier 0 91 8 275 6 431 1 844 0 

Summa total internservice 375 500 91 409 975 347 802 62 173 6 634 
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Lokaler, initierade av hyresgäst 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

12125 Lokalkompletteringar Årets utfall om 7,3 mnkr överstiger budget om 4,5 mnkr men ligger i 
nivå med prognosen om 6,5-8,5 mnkr. 
 
Under året har lokalanpassningar utförts på Eriksdalsgatan för både 
barn- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet och social-
förvaltningens lokaldelar, Kunskapens Hus har kompletterats med en 
frisörsalong för undervisningsändamål och Kungabergs idrottshall har 
försetts med en ridåvägg för att dela av hallen som en förbättringsåt-
gärd för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Sjöbyskolan 
har anpassats för att inrymma en förskoleavdelning och de ägda pavil-
jongerna som tidigare stod på Örbyskolan har under hösten infogats i 
Hyssna förskola för deras utökade lokalbehov. 
Anpassning av entrén till Kinna bibliotek för att skapa en säkrare ar-
betsmiljö har inte blivit färdigställt pga förseningar hos leverantör samt 
att åtgärder för att inrymma nytt kontaktcenter i Kommunhuset har 
inte blivit utförda pga ej färdigprojekterat. 

12135 Mindre lokalåtgärder inkl. 
skolgårdsåtgärder 

Åtgärder av lek- och skolgårdar inom skola och förskola som utförs i 
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. För innevarande år 
har investerats i Öxabäcksskolans skolgård för att stimulera barns rö-
relse och utevistelse samtidigt som lekmiljön på Fritslaskolan och 
Hyssna förskola förbättrats. 

12239 Köksrenoveringar Årets utfall uppgår till 2,1 mnkr jämfört med budget om 4 mnkr och 
prognos om 2,5 mnkr. Under året har åtgärder planerats i samråd med 

kost- och städverksamheten och utförts på Sandvallsängs förskola, 
Kinnaborg samt byte av fettavskiljare på Kunskapens Hus. Arbetet på 
Örby förskola är påbörjat men försenat pga pandemiläget med förse-
ningar i leverans såväl material som arbete. 

12240 Utbyte av varukylar Utfall, budget och prognos stämmer väl överens. Projektets syfte är att 
utgöra reserv vid byte av kylenheter som byts kontinuerligt i kök då 
behov uppstår. 

12257 Nybyggnad Lyckeskolan Byggnaderna är ianspråktagna av verksamheten. I projektet pågår ef-
terarbeten och justeringar. 
 
Prognosen är ett överskott med ett utfall om 298,5 mnkr jämfört med 
budget om 309,5 mnkr. 3,5 mnkr reserveras för utgifter 2022 och pro-
jektet kommer att slutredovisas 2022. 

12263 Ombyggnad Kinnahallen 
omklädning, entre mm 

Projektering är i slutskedet. Förslag för utbyggnad av cafédel är inte in-
rymt i projektet, då beslut om detta inte fattats. 
 
Produktion beräknas starta sommaren 2022 och byggnationen beräk-
nas färdigställas första halvåret 2023. 
 
Projektets budget är 17 mnkr. Kalkylering efter projektering pågår och 
prognosen är att budgeten behöver utökas med anledning av detta. 

12264 Nybyggnad Kinna resecent-
rum 

Byggnation pågår med framförallt grundläggningsarbeten för ny bygg-
nad och skärmtak. Projektet utförs i samråd med Trafikverket. Färdig-
ställandedatum är september 2022. 
 
Projektets budget är 25 mnkr. Prognos vid årsskiftet pekar på att slut-
summan blir 26,9 mnkr, huvudsakligen beroende på prisökningar vid 
upphandling. 

12265 Underhåll och lokalkomplet-
teringar Kinnaborgs vård-
central 

Projektet fortlöper enligt tidplan, vilket innefattar lokalkompletteringar 
för Kinna vårdcentral samt underhåll av motsvarande lokaler. Projektet 
kommer att färdigställas och slutredovisas 2022. 
 
Budget är 9 mnkr och prognosen följer hittills budget.  

12266 Lokaleffektivisering admi-
nistrativa lokaler Kunskap-
ens hus 

Projektet har inte utförts under innevarande år. Detta är en del av den 
kontorsutredning som framgent kommer att revideras för administra-
tiva lokaler och utifrån den får sedan nya handlingsalternativ lyftas. 
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Övriga lokalåtgärder inklusive underhåll 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

12204 Försäkringsåtgärder, larm- 
och säkerhöjande åtgärder 

Under året har förbättrat inbrottslarm i Kommunhuset och nödbelys-
ning på Sätilaskolan installerats. Som säkerhetshöjande åtgärd har ka-
merainstallation påbörjats på Sätilaskolan, men denna är inte slutförd 
och driftsatt ännu. 

12230 Energiinvesteringar Energiåtgärder utförs enligt plan och i Agenda 2030 är fokus bland an-
nat på solceller. Under året har solceller och värmepump installerats i 
Kungabergshallen i Fritsla. 

12231 Särskilda åtgärder med an-
ledning av fuktproblematik 

Utfallet för året är 7,7 mnkr att jämföra med prognosen om 8 mnkr 
och budget om 1 mnkr. Akuta fuktrelaterade åtgärder har behövt vid-
tas i större omfattning på tre fastigheter. Ängskolan, klassrum och ex-
pedition, Sätilaskolans lågstadiedel och Örby förskola. Samtliga åtgär-
der inom projektet har genomförts tillsammans med Rise för att säker-
ställa att fuktproblemen verkligen åtgärdats på korrekt sätt genom 
hela processen. 

12232 Skadegörelse Projektet är nytt för året och syftet är att särredovisa de större kostna-
der som finns knutet till skadegörelse. Årets utfall är 0,2 mnkr och en 

budget om 0,5 mnkr. Sedan tidigare finns ett driftprojekt för skadegö-
relse som används för mindre kostsamma skadegörelseincidenter. Un-
der året har kostnader för skadegörelse på Ängskolan och Kunskapens 
Hus bokförts här. 

12191 Akut underhåll byggnad Under året har akuta åtgärder utförts på skolor och förskolor om totalt 
1,2 mnkr, vilket följer prognosen om 1,3 mnkr och budget om 1,5 
mnkr. 

12193 Underhåll byggnad Utfallet är 8,4 mnkr och budget uppgår till 8,5 mnkr. Större åtgärder 
under året har utförts på Strömskolan, Örbyskolan, Sätilaskolan, Ass-
bergs förskola och Kinnaborg. 

12194 Underhåll tomt Utfallet följer budget om 3 mnkr och större underhållsåtgärder på tomt 
har utförts på Kinnaborg, Sjöbyskolan och Strömskolan.  

12195 Underhåll installationer Utfallet uppgår till 2,5 mnkr att jämföra med prognos om, 3 mnkr och 
budget om 3,5 mnkr. Avvikelsen består framför allt av förseningar i le-
veranser till följd av den pågående pandemin. Större arbeten har ut-

förts på Kinnaborg, Hyssnaskolan och Parkängens förskola. 
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Servicefunktioner 

Projekt-
nummer 

Projekt Kommentar 

12126 Städutrustning Investeringar som genomförts är utbyte av befintlig maskinpark, inköp 
av skurmaskiner inom förskolor och inköp av robotskurmaskin till Lyck-
ehallen samt robotdammsugare till Lyckeskolan. Även entrélös-
ningar/entrémattor med tillhörande bortsvalsdammsugare har köpts in 
till både förskola och skola. 

12154 Maskiner fastighetsskötsel Årets utfall motsvarar budget för projektet om 0,8 mnkr. Investeringen 
utgörs av en robotgräsklippare och en eldriven "golfbil" för fastighets-
skötarverksamheten. 

12400 Köksutrustning Inköp av köksutrustning har under året genomförts i samband med re-
novering av befintliga kök på Sandvallsängs förskola, Örby förskola och 
samt återinflyttning på Habyskolan i samband med att Solgårdens för-
skolas lokaler i Skene stängdes, Äldre ugnar, kokgrytor, samt diskma-
skiner har investerats i som en del av utbyte av äldre och utslitna 
köksmaskiner. 

13001 Fordon och maskiner Ramprojekt för inköp av maskiner mm till den tekniska verksamheten. 
Syftet är att kunna investera i nya fordon och maskiner som är effek-

tiva och bra för arbetsmiljön. 
Lägesuppdatering; upphandling av en grävmaskin till gatuverksam-
heten genomfördes i våras men inga anbud inkom av olika anled-
ningar. Istället har en hjullastare upphandlats till Återvinningscentralen 
då den andra var föråldrad och ett arbetsmiljöproblem. Även mindre 
maskiner till gatuverksamheten har köpts in till exempel en "Hea-
tweeds maskin" för ogräsbekämpning och tvättning. 
Tidplan; enligt plan 
Ekonomi; Utfall är 3,2 mnkr jämfört med budget om 3,3 mnkr vilket 
är väl planerat eftersom upphandlingar tar tid att få fram. 

13006 Masshantering Skene Skog Syftet är att kunna sortera, ta prov på och mellanlagra jordmassor som 
uppstår vid främst anläggningsarbeten i egen regi och vid reparationer 
av vattenläckor behöver en yta vid Skene skog iordningsställas och en 
oljeavskiljare installeras. 
Lägesuppdatering; Ansökan för att bedriva verksamheten är inläm-
nad till miljönämnden 2020 och har under året kompletterats med en 
dagvattenutredning som en konsult har färdigställt. Dagvattenutred-
ningen har belastat avfallsdriften istället för projektet. 
Tidplan; Projektet är försenat 
Ekonomi; Inget utfall under 2021. 
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6.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten 

Resultaträkning VA 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 

Totala Intäkter 60 441 64 927 68 812 73 993 72 396 1 597 

Varav       

VA-avgifter 55 063 58 769 62 255 66 431 65 548 883 

Industriavgifter 1 776 2 094 1 983 2 913 2 860 53 

Lakvattenavgifter 719 949 605 732 450 282 

Övrigt brandposter mm 2 142 2 273 2 399 2 443 2 292 151 

Periodiserade anläggningsavgif-
ter 

706 800 1 031 1 331 1 235 96 

Övriga intäkter, lönebidrag mm 35 42 539 143 11 132 

Totala Kostnader -60 075 -65 684 -72 516 -76 735 -78 396 1 661 

Varav       

Drift inkl administration -37 297 -40 602 -43 713 -46 027 -43 704 -2 323 

Förnyelseplanering -543 -46 0 -3 -100 97 

Akut/förebyggande underhåll -6 804 -6 762 -4 846 -5 362 -8 071 2 709 

Värdehöjande underhåll -2 979 -3 012 -3 912 -3 307 -3 491 184 

Avskrivning VA-anläggningar -6 288 -7 431 -8 704 -10 183 -11 193 1 010 

Ränta VA-anläggningar -1 997 -1 741 -3 403 -3 688 -3 122 -566 

Avskrivning Överföringsled-
ningar 

-2 089 -3 098 -4 821 -5 438 -5 260 -178 

Ränta Överföringsledningar -2 078 -2 992 -3 117 -2 727 -3 455 728 

Resultat 366 -757 -3 704 -2 742 -6 000 3 258 

Skattetillskott VA 0 0 0 0 0  

Resultat efter Skattetillskott 
VA 

366 -757 -3 704 -2 742 -6 000 3 258 

Balanserade resultatmedel före 
årets resultat 

5 356 5 356 5 356 5 356 5 356  

Balanserade resultatmedel efter 
årets resultat 

5 653 5 356 5 356 0 2 358  

Överuttag abonnentintäkter 7 463 6 706 3 002 5 616 0  

Förändring överuttag abonnentintäkt avser omföring av balanserade resultatmedel (+ 5 356 tkr) och avdrag för årets 

resultat (-2 742 tkr). 
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Taxan höjdes med ca 5 % till 2021. Även under kommande år krävs taxehöjningar för att möj-

liggöra nödvändiga investeringar i ledningsnät och anläggningar. 

Under året har investeringar i VA-anläggningar och ledningar utförts till ett värde om totalt 

103 mnkr varav överföringsledningar 46 mnkr. Årets VA-investeringar är 27 mnkr lägre än 

2020 dock är genomförandegraden 79 % jämfört med budget vilket är relativt högt i jämfö-

relse med andra kommuner i Sverige. Investeringarna har möjliggjort nyanslutningar som har 

genererat 22,8 mnkr i anslutningsavgifter vilka periodiseras på 75 år. Intäkterna i form av ny-

anslutningar är 2,2 mnkr lägre än föregående år men många nyanslutningar har kunnat göras 

bland annat i området Vännåkra. Årets driftintäkt kopplad till periodiserade anslutningsavgifter 

uppgår till 1,3 mnkr. Nyanslutna kunder innebär också ökade intäkter i form av ökade fasta 

och rörliga brukningstaxor. I år har 127 fastigheter nyanslutits, varav 117 stycken en- till två-

bostadsvillor, två flerfamiljshus och två industrier, ett vårdboende och ytterligare fem övriga 

fastigheter som jämställs med bostad (förskola, idrottshall, kyrka mm). Dessutom har extra 

serviser byggt till sex stycken fastigheter. 

Årets resultat uppgår till -2,7 mnkr och i jämförelse med budgeterat underskott om -6 mnkr 

genererade VA-verksamheten en budgetavvikelse om +3,3 mnkr. Den stora avvikelsen beror 

dels på att VA-verksamhetens intäkter blev 1,6 mnkr högre än budgeterat. Intäktsökningen 

beror främst på ökade intäkter för brukningsavgifter, industriavloppsvatten samt lakvatten. 

Verksamhetens kostnader är också drygt 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Bland annat är kapi-

talkostnaderna 1 mnkr lägre jämfört med budget och uppgår till 22 mnkr. Utfallet för rörnätet 

är 1,7 mnkr lägre än budget och orsaken är främst att driftpersonal har utfört mer arbeten på 

investeringsprojekt och VA-anslutningar än planerat. 

Mer detaljerade kommentarer till drift- och investeringsredovisningen framgår av punkt 6.1 

under stycket Driftredovisning VA/Avfall respektive punkt 6.2. Investeringsredovisning Vatten- 

och avloppsförsörjning. 

En mer detaljerad beskrivning kring VA-verksamheten återfinns också i dokumentet "Årsredo-

visning Vatten och Avloppsförsörjning 2021". 
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7 Övrig uppföljning 

7.1 Övrig uppföljning 

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver 

detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut. Från och med årsrapporten 2018 

ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan 

med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn av privata utförare. 

Internationellt arbete 

Teknik- och servicenämnden har under 2021 inte bedrivit något internationellt arbete. 

Agenda 2030 

Många mål, indikatorer och följetal som har en koppling till Agenda 2030 finns redan i nämnd-

planen och följs därmed upp under respektive del utan att kopplingen ännu framgår. Arbete 

pågår med att hitta former för styrning och uppföljning. Nedan tabell visar hur långt arbetet 

kommit och ger ett prioriteringsstöd framåt. Där framgår de mål i Agenda 2030 som nämnden 

bidrar till, om det i nämndplanen satts mål, följetal eller indikatorer samt vilket resultat som 

nämnden bedöms uppnå. 

   Koppling till TSN Nämndplan Resultat 

Mål i Agenda 2030 Nämndens bidrag Mål 
Följetal / Indika-
tor 

 

Mål 3 God hälsa 
och välbefinnande 

Leverera ett gott och 
hälsosamt dricksvat-
ten 

Finns Finns Delvis 

 Säkra dricksvatten-
försörjningen för 
framtida generat-
ioner 

Finns Finns I hög grad 

Mål 6 Rent vatten 
och sanitet 

Leverans av gott och 
hälsosamt dricksvat-
ten 

Finns Finns Delvis 

 Rening av avlopps-
vattnet till en accep-
tabel nivå 

Finns Finns I hög grad 

Mål 7 Hållbar 
energi för alla 

Energieffektiva fas-
tigheter 

Finns Finns I hög grad 

Mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Kompetensutveckl-
ing 

Finns Finns ej Delvis 

 Löneutveckling Finns ej Finns ej I hög grad 

 Heltidsresan Finns ej Finns I hög grad 

Mål 9 Hållbar indu-
stri, innovationer 
och infrastruktur 

Gator, gång- och cy-
kelvägar 

Finns Finns Delvis 

 VA-ledningar Finns Finns Delvis 

 VA-anläggningar Finns ej Finns ej Delvis 

Mål 11 Hållbara 
städer och sam-
hällen 

Förbättring av trafik-
situationen 

Finns Finns Delvis 

 Trafiksäkerhetsar-
bete 

Finns Finns I hög grad 

 Planering och hante-
ring av dagvatten 

Finns ej Finns ej Delvis 
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   Koppling till TSN Nämndplan Resultat 

Mål 12 Hållbar 
konsumtion och 
produktion 

Avfallshantering Finns Finns I hög grad 

 Minska matsvinnet Finns Finns Delvis 

Mål 13 Bekämpa 
klimatföränd-
ringen 

Minska måltidsser-
vice klimatpåverkan 

Finns Finns Delvis 

 Minska fordonsser-
vice klimatpåverkan 

Finns Finns Delvis 

 Hantera stora neder-
bördsmängder 

Finns ej Finns ej Delvis 

Mål 15 Ekosystem 
och biologisk 
mångfald 

Förvaltning av kom-
munens skogar och 
blågrön skogsbruks-
plan 

Finns ej Finns ej Delvis 

 Förvaltning av all-
män platsmark 

Finns Finns Delvis 

Nämnden bidrar i många delar av kommunens hållbarhetsarbete och kraven ökar med nya la-

gar och direktiv. Behov finns att se över organisation då det saknas en samordnande resurs 

samt handläggare inom förvaltningen. 

Uppföljning av attraktivitetsplanen 

Kommunfullmäktige antog 2015-12-17 strategidokumentet attraktivitetsplan för Marks kom-

mun. Planen visar på utvecklingsområden och ska fungera som stöd i kommunens arbete. I 

syfte att göra attraktivitetsplanen till ett mer levande dokument ser nämnden ett behov av ett 

kommungemensamt angreppssätt för att lyfta planens utvecklingsområden och strategier. 

Trots att planen är relativt okänd pågår aktiviteter, som en naturlig del av drifts- och service-

uppdraget, i riktning mot kommunens vision och mål. 

Nedan följer några exempel: 

Utvecklingsområde 1 – Människor och livsmiljö - Mark utan gränser 

Utbyggnaden av överföringsledning och lokala ledningsnät i nordvästra Mark möjliggör utbygg-

nad av nya bostäder. 

Byggnation av nya Lyckeskolan som stod klar i augusti 2021 har gett moderna och ändamåls-

enliga lokaler till elever och personal inom skolan. Här arbetade Lokalförsörjningens projekt-

ledning i nära samarbete med den interna beställaren Barn- och utbildningsförvaltningen för 

att skapa en bra skolmiljö. 

Utvecklingsområde 2 – Företagande och kompetens - Made in Mark 

Under våren 2021 arrangerades Lokala matdagen av kostverksamheten och denna gång med 

vildsvinskött. Tillsammans med befintlig leverantör samordnades inköpet av själva vildsvin-

skött och samtliga kök serverade detta tillsammans med andra svenska och lokala råvaror.  

Deltagande i Näringslivsrådet där en lista över önskade åtgärder från näringslivet tagits fram 

och arbetats med. 

Deltagande i styrelsen för en yrkeshögskola inom VA-området i Västsverige för att kunna vara 

delaktiga och påverka utbildningarna. Flera LIA-praktikanter (Lärande i arbetsliv) från olika yr-

keshögskolor tas emot varje år i verksamheten. 
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Uppföljning av synpunkter och avvikelser 

Synpunkter på verksamheten som medborgare/brukare/kund lämnar är värdefulla pusselbitar i 

nämndens utvecklingsarbete och ska därför tas emot som en möjlighet till förbättring. Syn-

punkter definierar vi som beröm, klagomål eller förslag. En synpunkt kan lämnas via brev, e-

post, telefon, kommunens hemsida eller vid direkt möte. Synpunkterna, och i förekommande 

fall även svaren, dokumenteras årsvis. 

Område Beröm Förslag Klagomål Annat 

Gator/Vägar/Parker 5 26 30 4 

Vatten- och avloppsverksamhet 0 2 2 0 

Avfallshantering 0 2 5 0 

Lokalförsörjning 0 0 2 0 

Kost- och städservice 0 1 0 0 

Verksamhetsservice 0 1 0 0 

Övrigt 0 1 0 0 

Totalt 5 33 39 4 

Kommentar 

Via kommunens hemsida har det registrerats totalt 81 synpunkter inom teknik- och service-

nämndens verksamheter under året som gått (38 st 2020). Av de inkomna synpunkterna är 

det 5 beröm (2 st 2020), 33 förslag (18 st 2020), 39 klagomål (14 st 2020) samt 4 annat (0 st 

2020). Det är mer än en fördubbling av antalet synpunkter som mottogs via hemsidan under 

2020 vilket kan vara en indikation på att fler hittat denna möjlighet till kontakt. Liksom tidi-

gare avser de flesta synpunkter gator, vägar och parker. Berömmen avser bland annat snöröj-

ning, påskpyntning samt möjliggörande av säkrare cykling. Förslagen berör trafiksäkerhet, be-

lysning och grönytor. Klagomålen handlar bland annat om underhåll av gator och vägar, grön-

ytor och lekplats. De som efterfrågar svar på sina synpunkter erhåller det. 

Idéburet offentligt partnerskap 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom 

idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter. 

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, 

men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, 

vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera. 

Nämnden har inga IOP-avtal. 

Kommunal avtalssamverkan 

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att 

ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att 

utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan kom-

mun. 

Sedan den 1 januari 2020 kan de kommuninvånare som önskar lämna avfall på återvinnings-

centraler och då främst Veddige eftersom kommunen har undertecknat en överenskommelse 

med VIVAB (avfallsbolaget i Varberg och Falkenberg). Önskemål om detta har inkommit från 

kommuninvånare främst kring Horredstrakten. 

Avtal har även tecknats med Kungsbacka och Borås energi och miljö för att kunna hämta kärl-

avfall över kommungränserna då behov av detta finns. 
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8 Följetal 

8.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal ärenden som prövats av 
Mark- och miljödomstolen (st) 

0 0 1 1 

Producerat dricksvatten (tm3) 2 065 1 918 2 040 2 020 

Debiterat dricksvatten (tm3) 1 238 1 282 1 299 1 301 

Antalet anslutna invånare till 
det kommunala vattenlednings-
nätet (st) 

22 741 22 921 23 011 23 400 

Andel sålt vatten av levererat 
vatten (%) 

60 67 64 65 

Debiterad vattenförbrukning per 
person och dygn (liter) 

149 153 154 152 

Energiförbrukning per VA-an-
slutning (kWh) 

214 200 200 217 

Utspädningsgrad avloppsverk 
behandlat/försålt (kvot) 

2,8 3,5 3,7 3,7 

Antal källaröversvämningar per 
tusental serviser (st) 

0,5 0,5 1 1,6 

Ranking VA-taxa - typhus Villa 65 55 47 50 

Ranking VA-taxa - typhus Hy-
reshus 

79 70 67 67 

Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st) 

Ett ärende har behandlats i Mark- och miljödomstolen under 2021 och avslutades i början av 

2022 till kommunens fördel. Det avser anläggningsavgift för en tillkommande lägenhetsavgift. 

Producerat dricksvatten (tm3) 

Vattenproduktionen har under flera år legat runt 2 000 tm3, så även 2021. 

Debiterat dricksvatten (tm3) 

Mängden debiterat dricksvatten har en ökande trend och det beror troligen på fler anslutande 

kunder i nordvästra mark i och med att överföringsledningen är klar och flera områden nu har 

utbyggt VA. 

Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st) 

Antalet anslutna invånare har ökat med 400 invånare jämfört med 2020 till 23 400 med anled-

ning av nyanslutningar under året bland annat i Vännåkra och nordvästra Mark. Årsrapporten 

2016 angav 22 060 st anslutna vilket innebär en ökning med 1 340 st under fem år, vilket ger 

ett medelvärde på ca 260 per år. 

Andel sålt vatten av levererat vatten (%) 

Andelen sålt vatten av levererat/producerat vatten är 65 % 2021, men siffrorna är inte exakta 

utan grovt beräknade. Sett till ett femårsperspektiv så har värdet varierat mellan ca 60-68 % 

med ett medelvärde på 64 %. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska utläckaget från vat-

tenledningsnätet och då detta arbete ger resultat förväntas följetalet öka. 
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Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter) 

Följetalet ligger i nivå med tidigare år då det är ca 152 m3/person och dygn vilket kan jämfö-

ras med medelvärdet de senaste åren 5 åren som är 152 m3/person, så nyttjandet av vatten 

per person verkar vara relativt konstant över åren.  Eftersom vatten är en naturresurs är det 

önskvärt att ha en negativ trend av vattenkonsumtionen per person. 

Energiförbrukning per VA-anslutning (kWh) 

Energiförbrukningen per ansluten har ökat jämfört med senaste två åren. En anledning är att 

det har blivit fler VA-anläggningar så som pumpstationer och tryckstegningsstationer, när 

överföringsledningar har byggts ut. 

Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt (kvot) 

Utspädningsgraden är hög, lika hög som 2020. Anledningen till den höga utspädningsgraden är 

att avloppsledningsnätet tar in stora mängder ovidkommande vatten i samband med neder-

börd. Förvaltningen jobbar aktivt efter en relativt ny tillskottsvattenplan (klar 2019) för att 

minska mängden tillskottsvatten, men det tar tid och är kostsamt innan tydliga resultat upp-

nås. 

Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st) 

På grund av kraftiga åskregn på våren och sommaren har fler källaröversvämningar än nor-

malt inträffat. 10 översvämningar har anmälts till kommunen, men det finnas fler som inte 

rapporterats ännu. Det kan jämföras med sex stycken källaröversvämningar 2020 och tre 

stycken 2019 och 2018. 

Ranking VA-taxa - typhus Villa 

Mark rankas som nummer 50 för typhus A (standardiserad villa) bland Sveriges 289 inrappor-

terande kommuner där rankningen är gjord från den högsta/dyraste (nr 1) till den lägsta 

taxan. Detta innebär att Marks rankning har sänkts med tre placeringar från föregående år 

(placering 47) och trenden med en dyrare taxa i jämförelse med andra kommuner är i år bru-

ten. Mark har haft en jämn höjning med 5 % under flera år och trendbrottet kan troligen bero 

på att många andra kommuner ser över sina behov av investeringar och därmed justerar sina 

taxor. Rapport från Svenskt vatten visar ett stort behov av investeringar och reinvesteringar i 

de kommunala VA-anläggningarna i Sverige. 

Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus 

Mark rankas som nummer 67 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrap-

porterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste (nr 1) till den billigaste taxan. 

Rankingen följer utfallet föregående år. 
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Avfallshantering 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Mängd hämtat hushållsavfall 
(ton) 

5 915 6 058 5 999 5 896 

Antal villaabonnemang (st) 9 747 9 852 10 002 10 182 

Lakvattenmängd (tm3) 41 64 37 48 

Mängden insamlade förpack-
ningar och returpapper (kg) 

 1 987 000 1 987 000 2 097 000 

Mängd insamlat elavfall (kg)  449 892 494 980 484 961 

Mängd förebyggt avfall (kg)  45 45 62 

Position i avfallstrappan (%)  42 42 43 

Mängd hämtat hushållsavfall (ton) 

Total vikt är ca 5 896 ton fördelat på 3 963 ton (ca 67 %) brännbart/restavfall och 1 933 ton 

(ca 33 %) matavfall. Detta är i nivå med föregående år. Önskemålet är en minskande trend 

vilket uppnås om alla blir duktigare på att sortera ut förpackningar och lämna dessa till åter-

vinningsstationerna. När så småningom bostadsnära insamling av förpackningar införs kommer 

mängden restavfall i kärlen säkerligen minska betydligt. 

Antal villaabonnemang (st) 

Antalet villaabonnemang har ökat med 180 jämfört med föregående år som en direkt följd av 

nybyggnation i kommunen. 

Lakvattenmängd (tm3) 

Ytvattnet vid deponin kopplades bort i januari 2020 något som påverkar lakvattenmängderna 

positivt. Trots detta har en ökning skett jämfört med 2020 då det regnat en hel del under bör-

jan av året. 

Mängden insamlade förpackningar och returpapper (kg) 

Detta värde hämtas från Avfall Web. Marks kommun råder inte själva över alla siffror. Fullstän-

diga uppgifter för året innan kommer in under mars månad och dessa presenteras nu, dvs vär-

det för 2020. 

Mängden insamlade förpackningar och tidningar fortsätter att öka även om man tittar på 

mängden per person. 2020 var siffran 61 kg/per person. 2019: 58 kg/person, 2018: 56 

kg/person. Generellt är det önskvärt att mängderna ökar genom att människor sorterar ut mer 

förpackningar från restavfallet. Men för att säkert säga att det är fallet och inte enbart en följd 

av ökad konsumtion måste jämförelse göras mot plockanalyser av restavfallet.  

Mängd insamlat elavfall (kg) 

Marks kommun råder inte själva över alla siffror. Fullständiga uppgifter för året 2021 kommer 

in under mars månad 2022 och siffran som anges är värdet för 2020. 

 

Mängden elavfall fortsätter öka sett till mängden per person; 16 kg/pers (2019: 14 kg, 

2018: 12,5 kg) Undersökningar visar att mycket kasserad elektronik ligger kvar hemma hos 

hushållen. Ökade mängder är på så sätt bra då det visar att elavfallet börjar lämnas in, så att 

värdefulla metaller kan återanvändas. En viss mängd beror dock på att konsumtionen fortsät-

ter öka. 

Mängd förebyggt avfall (kg) 

Detta värde hämtas från Avfall Web. Då kommunen inte råder över all indata är inte siffran 

klar förrän några månader in på året. Därför blir detta en siffra som släpar efter och 2020 

anges. 
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Värdet visar hur mycket hushållsavfall som förebyggts, dvs. som inte har uppkommit. Den fö-

rebyggda mängden är skillnaden mellan den mängd som förväntades uppkomma baserad på 

vår konsumtion och den uppmätta verkliga mängden uppkommet hushållsavfall. Siffran tar 

hänsyn både till den disponibla inkomsten i Marks kommun och den disponibla inkomsten nat-

ionellt. 

 

Värdet fortsätter att öka, vilket är positivt och visar att mindre avfall än förväntat har uppkom-

mit sett till vår disponibla inkomst.  

Position i avfallstrappan (%) 

Detta värde hämtas från Avfall Web. Då kommunen inte råder över all indata är inte siffran 

klar förrän några månader in på året. Därför blir detta en siffra som släpar efter och 2020 års 

värde anges. 

Marks kommun har klättrar ett steg i avfallstrappan, vilket är positivt. Siffran baseras på bland 

annat mängd avfall, hur mycket som verkligen återvinns av det insamlade och konsumtion. Ett 

värde på 100 betyder att allt avfall förebyggs och siffran 0 att allt deponeras. 
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Gator, vägar och parker 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Asfaltsbelagda gator (tkvm) 1 329 1 329 1 329 1 329,5 

Vinterväghållning (kr/kvm) 3,65 3,55 2,6 5,2 

Elförbrukning gatubelysning per 
år (MWh) 

2 507 2 715 2 890 2 424 

Antal belysningspunkter (st) 8 065 8 125 8 186 8 190 

Elförbrukning per belysnings-
punkt och år (MWh) 

0,31 0,33 0,33 0,33 

Beläggningsunderhåll (belagd 
yta) (kvm) 

13 380 20 639 38 916 58 371 

Nedlagda medel Beläggningsun-
derhåll (tkr) 

2 555 5 724 6 755 11 629 

Polisregistrerade olyckor med 
personskada inom kommunens 
väghållningsområde (st) 

8 9 12 10 

Antal olyckor med dödlig utgång 
på kommunala gator, vägar och 
GCM-vägar (st) 

0 0 0 0 

Nedlagda medel parkverksam-
het (kr/invånare) 

193 172 182 158 

Asfaltsbelagda gator (tkvm) 

Ny beläggning har skett på Orrvägen och del av Kajbergsvägen totalt 450 kvadratmeter. 

Vinterväghållning (kr/kvm) 

Både första och andra vinterperiod har inneburit högre grad av snö- och halkbekämpning mot 

tidigare år. Det innebär ett ovanligt högt följetal 2021, till och med det högsta på fem år. Den 

ökade halkbekämpningen första perioden märks även på kostnad för sandupptagningen som 

har ökat jämfört med budget. 

Elförbrukning gatubelysning per år (MWh) 

Elförbrukningen har minskat jämfört 2020 då LED-armaturer installeras vid renoveringar av 

befintliga belysningspunkter. 

Antal belysningspunkter (st) 

Antalet belysningspunkter har ökat något mot 2020. Det har tillkommit några nya belysnings-

punkter till exempel på Sandells väg i Horred. Under året har dessutom byte skett av gamla 

armaturer, vilket inte har påverkat antalet belysningspunkter. 

Elförbrukning per belysningspunkt och år (MWh) 

Årlig förbrukning på belysningspunkt ligger i nivå med 2020. 
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Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm) 

Högre utfall på beläggningen i år vilket också leder till att följetalet belagd yta ökar. Detta är 

med anledning av högre budget och extra medel till GC-vägar samt omprioritering av medel 

från broprojekt till beläggningsunderhåll. 

Årets beläggningsunderhåll skede på hela eller delar av Gamla Göteborgsvägen, Andra Vallås-

gatan, Knoppelidsvägen. Fritslavägen, Nya Kinnavägen, Stensätersvägen, Högalundslidsliden, 

Idrottsvägen, Rättaregårdsvägen, Sågliden, Forsvägen/Forsbacka, Väf/Varpgatan, Dalhemsvä-

gen, Första Vallåsgatan, Gunnesgränd, Skräddarevägen/Mellanvägen och Gamla Rydalsvägen. 

Årets beläggningsunderhåll på Gång- och cykelvägar är; Backa Ringgatan, Pruhultsvägen/Ve-

linstorpsvägen, Högalundsliden, Örby, Sommargatan/Vintergatan, Snickargatan, Murarga-

tan/polisrondellen, Gamla Rydalsvägen, delsträckor mellan Sjuhäradsgatan/Marbogatan, flera 

sträckor i Horred samt utmed Boråsvägen/Varbergsvägen efter Scanovas grävning. Vilket var 

en sambeläggning mellan Kommunen och Scanova 

 

Det har gjorts en ny beläggning på GC-vägen mellan Sätila och Hyssna som inte tidigare var 

belagda med asfalt och nu är hela sträckan belagd. 

Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr) 

Följetalet för nedlagda medel för beläggningsunderhåll är betydligt högre än tidigare år då mer 

medel beviljats. 

Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde (st) 

Inom kommunens väghållningsområde har det skett 10 polisregistrerade olyckor med person-

skada under året vilket är i nivå med tidigare år. 

Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st) 

I år har inga dödsolyckor inträffat kommunala gator, eller GC-vägar. De är mycket ovanliga. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med säkra de kommunala trafikmiljöerna. 

Nedlagda medel parkverksamhet (kr/invånare) 

Årets kostnader för parkverksamheten är sänkt för att möta ökade kostnader inom vinterväg-

hållningen, vilket innebär ett lågt följetal. Dessutom startade årets vinterperiod ovanligt tidig 

vilket innebar att vissa skötselåtgärder inte kunde utföras som planerat. Detta kan påverka 

skötselkostnaden under 2022. 
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Lokalförsörjning 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Bruksarea - Egna lokaler (kvm) 171 882 173 224 172 069 179 830 

Bruksarea - Hyrda lokaler 
(kvm) 

41 249 41 032 40 923 37 637 

Internhyra - Egna lokaler 
(kr/kvm) 

554 573 590 612 

Internhyra - Hyrda lokaler 
(kr/kvm) 

1 413 1 469 1 484 1 462 

Kostnad skadegörelse per år 
(tkr) 

664 509 801 547 

Bruksarea - Egna lokaler (kvm) 

Under året har Lyckeskolan och Lyckehallen färdigställts och Torsbovägen 5 i Hyssna samt 

gamla Lyckeskolan rivits. 

Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm) 

Inhyrd yta minskar under året till 37 737 kvm. Lokalförsörjning har övertagit administrationen 

av ett antal lägenhetskontrakt från socialförvaltningen. En undervisningslokal i Skene Folkets 

Hus har hyrts in för Ängskolans elever och kontorslokaler har hyrts in på Skene Lasarett för 

socialförvaltningen (ÄN). För barn- och utbildningsförvaltningen har Boråsvägen 26, Lyckesko-

lan sär paviljong, Örbyskolan paviljong I och II samt Paviljongskolan Lycke avetablerats och 

ersatts med nybyggda Lyckeskolan. Även Loftsgårdens förskola paviljong har avetablerats.  

Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm) 

Det ägda beståndet av lokaler som hyrs ut till kommunal verksamhet består av tex idrottshal-

lar, äldreboende, skolor och förskolor. I ägda lokaler kan vår egen organisation och kompetens 

användas för kostnadseffektiv förvaltning, vilket också påverkar hyresnivåerna positivt. 612 

kr/kvm bedöms som en kostnadseffektiv nivå.  

Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm) 

Hyresnivån för hyrda lokaler, 1 462 kr/kvm, ligger på en betydligt högre nivå jämfört med in-

ternhyran för ägda lokaler. Lokalerna består av tex av äldreboendeytor, gruppbostäder, pavil-

jonger och lägenheter. Tack vare avetablering av Paviljongskolan har internhyran per kvm för 

hyrda lokaler minskat något sedan föregående mätning. 

Kostnad skadegörelse per år (tkr) 

Lägre kostnad för skadegörelse än föregående år, möjligen ett resultat av vidtagna åtgärder i 

form av utökad rondering av Securitas. Ängskolan och Kunskapens Hus är de objekt där mest 

skadegörelse förekommer, 46 %.  
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Kost- och städservice 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Serverade viktade portioner 
(tusental st) 

2 116 2 089 1 886 1 976 

Livsmedelskostnad per viktad 
portion (kr/portion) 

11,18 11,27 10,71 10,4 

Personalkostnad per viktad 
portion (kr/portion) 

22,31 23,72 25,99 25,41 

Övriga kostnader per viktad 
portion (kr/portion) 

7,61 7,45 7,44 7,57 

Andel ekologiska livsmedel 

- Marks Kommun (%) 
29,9 28 26 23 

Andel inköp kött med svenskt 
ursprung (%) 

94 100 99 100 

Andel etiska inköp per kilo in-
köpt livsmedel (%) 

5,1 4,2 4,4 4 

Andel kockar med gymnasiebe-
hörighet (%) 

76 76 76 83 

Städkostnad (kr/kvm) 258 276 265 267 

Totalt antal utförda städtimmar 
(st) 

148 258 147 752 149 976 148 766 

Totalt antal städobjekt (st) 89 86 87 88 

Andel certifierade städare (%) 85 85 50 50 

Serverade viktade portioner (tusental st) 

Utfallet för helår visar ett något högre resultat än delåret och i jämförelse med föregående år. 

Utfallet beror på en ökad närvaro av elever inom skola/förskola och gymnasiet samt restau-

rangportioner på Lindäng inom äldreomsorgen. Samtidigt som utfallet är högre är det 

ca 120 000 portioner som saknas utifrån ett normalår. 

Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion) 

Livsmedelskostnaden per viktad portion fortsätter att minska, främst med anledning av fort-

satta åtgärder som sker gällande menyplanering och hanteringen av matsvinn. Vårens från-

varo av elever har påverkat menyutbudet och därmed bidragit till minskade siffror. Samtidigt 

har priset på mat ökat under året som utgår från hur livsmedelsbranschen påverkas av foder 

och spannmålsproduktion globalt. 

Personalkostnad per viktad portion (kr/portion) 

Utfallet för personalkostnaden per viktad portion är lägre i jämförelse med föregående års 

helårsutfall och står i relation till att året totalt har en högre andel serverade portioner.  

Övriga kostnader per viktad portion (kr/portion) 

För övriga kostnader per viktad portion ingår till största del hyror, transporter, förbruknings-

material och inventarier under 2 pbb samt kompetensutveckling. Kostnaden påverkas av 

ökade priser på förbrukningsmaterial, främst papper, plast och kem. En andel är även direkt 

kopplat till pandemiåtgärder. 

Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%) 

Ekologiska livsmedel når ett resultat som är lägre jämfört med tidigare år. Samtidigt ökar an-

delen svenska råvaror totalt. Även klimatpåverkan per kg inköpt livsmedel är positivt lägre. 

Möjligheten att köpa råvaror som är både ekologiska och svenska ryms inte inom befintlig livs-

medelsbudget. Som exempel är råvaror såsom potatis, morot, frukt och ägg betydligt dyrare 

per kg än de konventionella. Utöver det har också pandemin påverkat en lägre serverad volym 
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av den ekologiska mjölken till skolan i samband med distansundervisning under våren. Pande-

min har också negativt påverkat inköp av ekologiska livsmedel som kaffe, frukt, grönsaker och 

fisk. 

Andel inköp kött med svenskt ursprung (%) 

Allt kött som serveras inom kostverksamheten har svenskt ursprung till 99,83 %. Andelen 

färskt kött och chark är dessutom 100 % lokalproducerat. 

Andel etiska inköp per kilo inköpt livsmedel (%) 

Andelen etiskt märkta varor har minskat. Den lägre volymen inköpta livsmedel totalt, kombi-

nerat med lågt inköp av kaffe, både i volym och i förhållande till rättvisemärkta kaffeinköp, på-

verkar utfallet. Etiskt märkta råvaror består av kaffe, bananer, te, socker, och kakao i fallande 

ordning. 

Andel kockar med gymnasiebehörighet (%) 

Andelen kockar med gymnasiebehörighet inkl. validerade kockar med yrkesbehörighet, har 

ökat sedan föregående år i samband med nyrekryteringar. 

Städkostnad (kr/kvm) 

Utfallet är något högre jämfört med föregående års utfall och utgår främst från ett antal verk-

samhetsförändringar inom förskola och skola. Verksamheten har haft utökade kostnader för 

inköp av material såsom papper, rengöringsmedel och städutrustning. Främst påverkas kost-

naden totalt av Lyckeskolans driftsättning, Sjöbyskolans minskning av lokalyta till förmån för 

förskolan och paviljongflytt. Även Habyskolans driftsättning påverkar utifrån stängningen av 

Solgårdens förskolas fastighet i Skene. 

 

Totalt antal utförda städtimmar (st) 

Under 2021 har antalet utförda städtimmar minskat och bygger främst på att städservicen 

börjar levereras under kvällstid och lördagar i samband med nya Lyckeskolan på totalt tre ob-

jekt. Istället för städning enbart dagtid medför kvällstid och helgtid till effektivare avverknings-

grad och färre antal arbetstimmar. 

Totalt antal städobjekt (st) 

Antalet städobjekt är fortsatt i samma nivå som tidigare år och antalet för året utgår från ett 

utökat objekt inom socialförvaltningen. 

Andel certifierade städare (%) 

Samtidigt som samtliga medarbetare har en grundutbildning, har omcertifiering enligt plane-

ringen inte kunnat genomföras på grund av pandemin och utfallet ligger därmed kvar om 

50 %. 
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Verksamhetsservice 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal anställda per löneadmi-
nistratör (st) 

460 464 481 482 

Antal besvarade samtal till 
kommunens växel (st) 

87 000 82 000 82 000 71 000 

Antal loggade ärenden gällande 
felanmälan gator, vägar, belys-
ning och VA (st) 

1 539 1 807 1 600 2 085 

Totalt antal personbilar och 
lätta lastbilar (st) 

254 249 256 261 

Totalt antal elhybridbilar (st) 87 98 122 130 

Totalt antal elbilar (st) 2 2 2 5 

Andel skador på kommunens 
totala bilpark (%) 

41 27 27 30 

Andel e-fakturor av totalt antal 
skickade kundfakturor (%) 

21 21 31 42 

Antal anställda per löneadministratör (st) 

482 är ett ungefärligt värde då antal löneadministratörer på grund av rekryteringsprocesser 

har förändrats vid två tillfällen under året då trycket tillfälligt varit högre per löneadministratör. 

Antalet anställda i Marks kommun har ökat marginellt och antalet grundtjänster av löneadmi-

nistratörer är oförändrat jämfört med föregående år. Detta innebar att snittantalet per lönead-

ministratör låg kvar på nästan samma nivå som föregående år överlag förutom vid de tillfällen 

som beskrivs ovan. 

Antal besvarade samtal till kommunens växel (st) 

2021 har Kontaktcenter besvarat 71 000 samtal (felanmälan och det gamla numret till med-

borgarkontoret är medräknat då båda hänvisas till Kontaktcenter). Prognos på hela året 2021 

var 70 000 samtal. Färre samtal 2021 än förra året då verksamheten slutade att svara för 

Marks bostad AB under hösten. 

 

Antalet besvarade samtal har minskat sedan 2017. Den rådande pandemin (effekter av att 

vara mer hemma under semestern) har ökat antalet samtal samtidigt som de minskar med an-

ledning av att Marks Bostad AB sköter sin egen telefoni från november 2020 och att kommu-

nens hemsida kontinuerligt uppdateras med aktuell information i samband med det fördjupade 

samarbetet mellan Kontaktcenter och de olika förvaltningarna. 2017 infördes en ny telefonlös-

ning med hänvisningsfunktioner vilket minskade antalet samtal till växeln. Informationsinsat-

ser angående vikten av att hänvisa sin telefon har genomförts och pågår kontinuerligt. 

Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st) 

Under året har totalt 2 085 ärenden loggats avseende felanmälan varav 1 111 stycken via 

webb formulär, 875 via kontaktcenter och 99 stycken via SOS-alarm. Antalet felanmälningar 

visar en högre nivå jämfört med 2020. Den största andelen anmälningar är kopplade till 

snöröjning, gatubelysning och parkskötsel.  

Totalt antal personbilar och lätta lastbilar (st) 

Antalet personbilar och lätta lastbilar är 261 stycken och har ökat sedan föregående år. Anled-

ning till utökningen är främst ökat behov i och med pandemin. 

Totalt antal elhybridbilar (st) 

Antalet elhybrider har ökat något. Vid nyanskaffning och utbytesanskaffning väljs bilmodeller 

med låg drivmedelsförbrukning. En elhybrid körs på både på el och bensin och laddas då bilen 

körs vilket är ett bra miljöval. 
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Totalt antal elbilar (st) 

Antalet tjänstebilar som enbart drivs med el har ökat något från tidigare år och kommer öka 

mer framöver. Ytterligare 5 elbilar har beställt under året och kommer levereras under första 

halvåret 2022. Möjlighet till laddning av elbilar vid kommunens fastigheter är än så länge be-

gränsad. 

Andel skador på kommunens totala bilpark (%) 

Antal fordonsskador har ökat jämfört med föregående år. De flesta skadorna är singelolyckor 

där föraren själv orsakat skadan. En anledning till ökningen kan vara att fler fordon använts 

under året på grund av pandemin. Vid nyanskaffningar utrustas bilarna med sensorer fram och 

bak för att hjälpa förarna vid backning och parkering. Fordonen utrustas också med backka-

mera, extraljus och ibland extra backlampa. 

Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%) 

Andelen elektroniska fakturor som skickas till invånare och företag i Marks kommun uppgick 

2021 till 42 %. En bidragande orsak till höjningen är att kommunen under det senaste året har 

infört en ny e-fakturatjänst som alternativ för invånarna. Tjänsten e-faktura efterfrågas allt 

mer av kommunens kunder. 
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8.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

Följetalen nedan avser utfall per den 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal tillsvidareanställda 352 352 350 344 

Antal tidsbegränsade anställda 31 26 25 25 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

92,7 92,8 94,3 94,9 

Antal tillsvidareanställda 

Antalet anställda avser en ögonblicksbild den 31 oktober. Antalet tillsvidareanställda har mins-

kat från 350 till 344 jämfört med samma period föregående år och förändringen avser an-

ställda inom gata/park och kost- och städverksamheten. Inom lokalförsörjningen har en lokal-

strateg anställts under året. Av förvaltningens 344 anställda arbetar ca 200 personer inom 

kost- och städorganisationen. 

Antal tidsbegränsade anställda 

Tidsbegränsade anställningar används framförallt inom kost- och städverksamheten för att 

täcka vakanser vid olika frånvaro som föräldraledighet och sjukdom samt inom gata/park vid 

säsongsarbete. Antalet ligger på samma nivå som föregående år men förändringar finns inom 

verksamheterna. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med tidigare år vilket beror 

på att andelen heltidsanställda inom kost- och städverksamheten har ökat. Andelen heltidsan-

ställda inom kost- och städ har ökat från ca 59 % motsvarande period 2020 till ca 65 % 2021. 

Heltidsresan är en pågående process som på lång sikt syftar till att skapa heltidstjänster i en-

lighet med avtal mellan arbetsgivaren, SKR och Kommunal.  

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,1 5,6 6,1 6,3 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

29,9 38,8 34,3 31,9 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 
och år) (%) 

65 66 56 52 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 

Den totala sjukfrånvaron ökar i förhållande till föregående år samma period, från 6,1 % till 

6,3 %. Sjukfrånvaron är lägre än sjukfrånvaron för hela Marks kommun, som är 7,7 %. Ök-

ningen återfinns inom kost- och städ samt VA-verksamheten och beror främst på den på-

gående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att under pandemin stanna 

hemma vid sjukdomssymtom. Sjukfrånvaron är något högre bland kvinnor än bland män. 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) 

Andel långtidssjuka med sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat 

från 34,3 % till 31,9 % vilket innebär att det i år är en minskning jämfört med kommunens to-

tala långtidsjukfrånvaro på 33,3 %. Flest antal långtidssjukfrånvarande återfinns inom kost- 

och städ. Vid en analys av orsaker till långtidssjukfrånvaron framgår att det handlar om orsa-

ker som är både arbetsrelaterade och inte arbetsrelaterade.  
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Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 

Frisktalet mäter hur många medarbetare som har max fem (eller färre) sjukskrivningsdagar 

per år, det vill säga anses generellt friska. Frisktalet har minskat från 56 % till 52 % vilket sä-

kert kan kopplas till Covid-19 och strängare sjukfrånvarorekommendationer från Folkhälso-

myndigheten. Frisktalet totalt för kommunen uppgår till 51 %. 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Timtid i timmar 38 443 29 848 28 152 25 228 

Fyllnadstid i timmar 1 879 2 352 2 246 1 400 

Övertid i timmar 4 688 4 623 3 958 4 539 

Timtid i timmar 

Det är framförallt inom verksamheten kost- och städservice som timtid uppstår då det finns ett 

behov av timanställningar vid tillfällig frånvaro. Utfallet är lägre än föregående år främst med 

anledning av möjligheter till omfördelning av arbetstid i samband med minskad verksamhet på 

grund av Covid-19. Exempelvis på verksamheter där detta förekommer är Kunskapens Hus, 

förvaltningshusen med hög andel tomma kontor och att kökens behov har hanterats i högre 

grad inom ordinarie anställda. Timtiden inom gata/park har sitt ursprung i anställningar enligt 

beredskapsavtalet, vilka alltid avlönas med timlön. 

Fyllnadstid i timmar 

Fyllnadstid utgår från medarbetare med deltidsanställning som arbetat utöver ordinarie 

schema. Det är främst inom kost- och städverksamheten som fyllnadstid har uppstått. Utfallet 

är betydligt lägre jämfört med föregående år med anledning av pandemin och möjlighet att 

omfördela personal samt en ökad andel heltidsanställda. 

Övertid i timmar 

Övertidstimmar återfinns inom VA-verksamheten där vattenläckor kräver övertidsarbete inom 

ramen för beredskapen. Övertid uppstår också inom gata/park främst i samband med vinter-

väghållning och inom kost- och städverksamheten. Antalet övertidstimmar är högre än tidigare 

vilket beror på fler utryckningar inom beredskapen främst inom VA men också ett ökat behov 

av vinterväghållning under året. Inom kostverksamheten är övertiden högre beroende på be-

manningstoppar i samband med pandemin, t ex vid utskänkning av måltider till högstadiernas 

distanselever.   


