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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun 

En kommun där det är bra att bo och verka 

En kommun där livskvalitet står i fokus 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

  

Strategiska områden 

I Mark ska barn och unga 
få en bra start i livet för 
att utveckla sin potential 

I Mark ska de som 
behöver få bra stöd och en 
god vård och omsorg för 

att ha ett gott liv 

I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla 

företag för att skapa 
arbetstillfällen 

I Mark ska vi vara en 
kreativ kommun för att 

alla ska trivas med att bo 
och leva 

    

Kommungemensamma mål 

Bästa barnkommun Bästa företagskommun 

  

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. 

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 

kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 

• Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 

tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska 

få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med 

tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande 

utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Verksamhetsidé 

"Vi skall med väl utvecklad styrning och effektiva processer leverera service till interna och 

externa brukare i enlighet med beslutad kvalitetsnivå"  

Verksamhetsidén beskriver hur verksamheten skall bedrivas för att nå visionen. 

2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet 

Övervägande delen av teknik- och servicenämndens verksamheter är beroende av 

kommunikation med brukaren/kunden för att kunna genomföras på ett effektivt sätt och för 

att kunna utvecklas. Nedan redovisas kommunikationsmetoder; 

• Extern information/dialog – inför arbeten/förändringar som påverkar brukaren/kunden skall 

denne informeras. Information kan delges genom webben, SMS, annonsering, trycksaker och 

möten eller en kombination av dessa. Med tanke på den snabba händelseutveckling som sker i 

nämndens olika uppdrag skall den externa dialogen föras i första hand via ett samarbete med 

kommunens kommunikationsavdelning för att ge ett sammantaget och sammanhängande 

budskap. Nämnden skall i första hand använda sig av ansvarig utsedd kommunikatör. 

• Samarbete – samarbete med t ex det lokala näringslivet och byalag avseende torghandel, 

informationsaktiviteter, invigningar mm 

• Påverkansmöjligheter – inhämtande av synpunkter från till exempel brukare och byalag inför 

genomförande av beslut 

• Konsultation – för att kunna utveckla verksamheten skall dels benchmarking med andra 

organisationer dels konsultationer direkt med brukaren/kunden genomföras 

• Intern dialog – vid planering och utveckling av intern service skall dessa föregås av dialog 

med beställaren. 

2.3 Synpunkts- och avvikelsehantering 

Synpunktshantering  

Synpunkter på verksamheten som medborgare/brukare/kund lämnar är värdefulla pusselbitar i 

vårt utvecklingsarbete och ska därför tas emot som en möjlighet till förbättring. Synpunkter 

definierar vi som beröm, klagomål eller förslag. En synpunkt kan lämnas via brev, e-post, 

telefon, kommunens hemsida eller vid direkt möte. Synpunkterna som lämnas via kommunens 

hemsida, och i förekommande fall även svaren, dokumenteras årsvis. 

Avvikelsehantering/tillbudsrapportering 

Även avvikelsehantering ska bidra till att utveckla verksamheten. Avvikelser definierar vi som 

avvikelse från fastställd standard. Genom att följa upp avvikelser kan insatser göras där de gör 

bäst nytta. Felanmälningar registreras och dokumenteras i ett system. Avvikelser registreras 

dels i detta system och dels i olika driftövervakningssystem, driftjournaler etc. Tillbud och 

arbetsskador registreras i ett för ändamålet avsett system. 

Uppföljning  

I samband med årsredovisningen sammanställs de synpunkter som inkommit via kommunens 

hemsida och i de fall då det är aktuellt rapporteras de åtgärder som vidtagits. Avvikelser vid 

avloppsverk och avfallsanläggningen redovisas i miljörapporterna. Tillbud och arbetsskador 

följs upp i förvaltningssamverkan och i årsrapporten. 
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2.4 Agenda 2030 

Hållbarhetsteamet på samhällsutvecklingsenheten leder arbetet med att ta fram ett 

kommunövergripande styrdokument som ska peka ut en tydlig färdriktning för ett 

sammanhållet hållbarhetsarbete i hela kommunen. Beslut om styrdokumentet beräknas tas i 

kommunfullmäktige under våren 2022. 

Förvaltning och nämnd har i arbetet med att upprätta nämndplanen använt 

samhällsutvecklingsenhetens tidigare kartläggning av var Marks kommun står i förhållande till 

de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt den inriktning som fullmäktige gett i 

kommunens budget. 

Nämndens bidrag till målen i Agenda 2030 framgår i tabellen nedan. 

Mål i Agenda 2030 Nämndens bidrag Mål/Indikator/Följetal 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande 
Leverera ett gott och hälsosamt 
dricksvatten 

Finns 

 
Säkra dricksvattenförsörjningen för 
framtida generationer 

Finns 

Mål 6 Rent vatten och sanitet 
Leverans av gott och hälsosamt 
dricksvatten 

Finns 

 
Rening av avloppsvattnet till en 
acceptabel nivå 

Finns 

Mål 7 Hållbar energi för alla Energieffektivisera fastigheter Finns 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Rätt till heltid och möjlighet till deltid Finns 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Hållbara och välskötta gator, gång 
och cykelvägar 

Finns 

 Hållbara VA-ledningar Finns 

 Hållbara VA-anläggningar Finns ej 

Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen 

Förbättrad trafiksituation Finns 

 Bedriva trafiksäkerhetsarbete Finns 

 Planera och hantera dagvatten Finns ej 

Mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion 

Hållbar avfallshantering Finns 

 Verka för att minska matsvinn Finns 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringen 
Minska måltidsservice 
klimatpåverkan 

Finns 

 
Minska fordonsservice 
klimatpåverkan 

Finns 

 Hantera stora nederbördsmängder Finns ej 

Mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald 

Förvalta kommunens skogar och 
blågrön skogsbruksplan 

Finns ej 

 Förvalta allmän platsmark Finns 

Nämnden bidrar i många delar av kommunens hållbarhetsarbete och kraven ökar med nya 

lagar och direktiv. Behov finns att se över organisation då det saknas en samordnande resurs 

samt handläggare inom förvaltningen. 
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3 Nämndens grunduppdrag 

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och 

styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt 

lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag 

genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. 

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 

grunduppdraget. 

3.1 Nämndövergripande prioriteringar och strategier 

Bästa barnkommun 

Kommunens gemensamma fokus är fullföljda studier där trygghet, god hälsa och jämlik fritid 

är viktiga delar. I detta arbete bidrar nämnden genom att skapa förutsättningar via tillhanda-

hållandet av skollokaler, lokaler för kultur och fritid, fritidsanläggningar, städ- och kostservice, 

grönyteskötsel, lekplatser, GC-vägar samt trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder mm. 

Bästa företagskommun 

I Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i svenska kommuner finns en stor 

förbättringspotential för Marks kommun. Teknik-och servicenämndens verksamheter spelar en 

roll i detta genom kvalitet i alla tjänster och genom medarbetarnas bemötande och service. 

Fortsatt fokus behövs på förenklad och tillgänglig service. 

Målbild Kinna centrum  

Målbild Kinna centrum 2030 är grönt, tätt, mysigt, färgglatt, inkluderande, tillgängligt och 

tryggt. Högst prioritet i målbilden är Mor Kerstins torg och gångfartsområdet med sommartorg 

och temporära hastighetsdämpande åtgärder. I dialogen kring målbildsarbetet tydliggjordes 

vikten av välskötta gator, vägar och grönytor. Här återstår utmaningar i den underhållsskuld 

som byggts upp under flera år och i nämndens begränsade driftsbudget. 

Trygghet och säkerhet 

Arbetet med trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i och omkring skolor, 

fritidsanläggningar mfl. kommunala lokaler samt trafikmiljöer är prioriterat. Samarbete sker 

via bl a Trygghets- och säkerhetsrådet. 

Interna förväntningar och driftbudgetförutsättningar 

Konsekvensen av en årlig uppräkning på 1 % av nämndens skattefinansierade verksamheter 

är, jämfört tidigare år, ytterligare ökade krav på effektivisering och besparing. Detta slår hårt 

mot gata/park och internfinansierade tjänster så som lokalförsörjning, kost- och städ samt 

verksamhetsservice. Fortsatta dialoger behövs mellan nämndens verksamheter och interna 

beställare för gemensamma kostnadseffektiviseringar. Styr- och stödsystem i form av riktlinjer 

och rutiner tydliggörs för att i samverkan använda resurser optimalt sett ur hela kommunens 

perspektiv. Pågående utveckling och effektivisering av inköp och upphandling kan på sikt leda 

till besparingar. 

Underhåll 

Beslutade budgetramar för de närmaste åren räcker inte till ett underhåll som är långsiktigt 

hållbart inom lokalförsörjning och inom gator och parker. Utöver tidigare underhållsskuld sker 

en successiv försämring av underhållet pga. det inbyggda effektiviseringskravet i kommunens 

budget. Nämnden behöver fortsätta arbetet med att tydliggöra situationen i kommande 

budgetprocess utifrån framtagen konsekvensanalys. 

Ny teknik 

Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens möjliggör tjänsteutveckling och 

effektivisering. En del småskaliga pilotprojekt genomförs inom verksamheterna så som 

städrobotar, RPA-robot och e-tjänster. Nämnden ser ett kommungemensamt behov av insatser 

inom digitaliseringsområdet. 

Organisation 

Kraven på lättillgänglig, tydlig och aktuell information ökar. Kommunikationsresurserna inom 

kommunen och nämnden är begränsade och nämnden ser ett behov av att se över 

kommunikationsstödet. Likaså finns behov av att se över resurser avseende utveckling, klimat- 

och miljöarbete, HR-stöd och informationssäkerhet. 



 

8 

3.2 Vatten- och avloppsförsörjning 

Teknik- och servicenämnden ska tillhandahålla ett hälsosamt dricksvatten samt ta hand om 

avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning minimeras. Nämnden ska härvid ansvara för 

ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens dricksvatten- och 

avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem. 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå 

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

<10 min 

Andel otjänliga vattenprov per år <1 % 

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

Prioriteringar och Strategier 

Under 2022 skall verksamheten ha fokus på att minska mängden tillskottsvatten till 

avloppsledningsnätet i Rydal, Öxabäck och Torestorp som är ett tydligt krav från 

tillsynsmyndigheten. Arbetet utgår från den tillskottsvattenstrategi som togs fram 2019 för att 

tydliggöra metoder för hur förvaltningen skall arbeta med detta på ett systematiskt sätt. 

Utredning och åtgärder utförs först på kommunala ledningar i områdena men det är sedan 

viktigt med tydlig och bra dialog med fastighetsägare eftersom spillvattenledningar på 

tomtmark ägs av dem. 

Under 2022 skall motsvarande strategi och metoder färdigställas för utläckaget från 

vattenledningar. Systematiskt arbete för att minska utläckaget av dricksvatten kommer bli 

ännu viktigare i framtiden eftersom det regleras enligt EU:s nya dricksvattendirektiv som skall 

implementeras i svensk lagstiftning 2023. Kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen 

2021/2022 för att jobba med läcksökning där teknikutvecklingen går fort. 

Ett stort arbete pågår med förnyelse av befintligt vatten- och avloppsledningsnät utifrån den 

strategiska förnyelseplan som togs fram 2018. Ett etappmål är att 0,5 % av ledningarna 

förnyas varje år men för att uppnå planens hållbara förnyelsetakt om 0,8 % (ca 5 800 meter 

per år) skulle ca 30 mnkr/år behöva investeras i befintligt ledningsnät.  Åtgärder för att 

minska utläckaget och mängden tillskottsvatten bidrar också till att öka förnyelsetakten. 

En reviderad vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) beslutades av kommunfullmäktige 

2020. Resurser i form av investeringar och personal behövs för att fullfölja den. Fokus under 

2022 är en förstudie på några områden som i planen benämns "utredningsområden" då det i 

vissa av dessa områden finns önskemål om nybyggnation. 

Reservvattentillgången i centralorten är under utredning för att kunna bygga ett 

reservvattenverk (Skene vattenverk). Kommunen växer och det är viktigt att säkra framtida 

vattenleveranser. Ny vattendom behöver sökas trots att lokaliseringen är på samma ställe som 

den gamla vattentäkten. Arbetet fortgår under 2022 och ett nytt vattenverk beräknas vara 

klart omkring 2025. Även reservvattenförsörjning för de sydvästra orterna såsom Horred 

behöver utredas. 

En utredning om kapacitets- och renoveringsbehov för Skene reningsverk togs fram 2019 för 

att kunna säkerställa framtida drift och reningskapacitet. Åtgärder i form av 

investeringsprojekt kommer pågå flera år framöver. 

Förändrade myndighetskrav gör att vattenverk och grundvattentäkter behöver fortsatt 

förstärkt skydd mot sabotage, både fysiskt och IT-sabotage. Arbetet med analys har 

genomförts 2021 men åtgärder behöver påbörjas under 2022. 

Önskemål om digitala tjänster för kunder leder till behov av nya system och ändrade 

arbetsmetoder inom kundtjänstverksamheten. 

Verksamheten arbetar även med åtgärder som ingår i Svenskt vattens hållbarhetsindex (HBI), 

vilket är ett styrinstrument för att skapa en långsiktig hållbar VA-verksamhet. Exempel på 

åtgärder är revidering av nödvattenplanen och tillhörande stor övning april 2022, driftsäkring 
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av pumpstationer med hjälp av reservkraftverk vid känsliga recipienter, samt framtagande av 

en förnyelseplan för VA-verk och tillhörande anläggningar. Undersökningen visar att bäst 

resultat har kommuner med invånarantal över 50 000 eller mindre som samverkar för att klara 

utmaningarna. Under 2021 har en utredning om möjlig samverkan mellan kommunerna 

påbörjats i Boråsregionen. Dialog kring samverkan kommer att fortgå under 2022. 

3.3 Avfallshantering 

Teknik- och servicenämnden ska tillhandahålla ett insamlingssystem för hushållsavfall och 

slam så att samhällets miljöbelastning minimeras och möjligheten till materialåtervinning ökar. 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå 

Andel fullgjorda hämtningar av kärlavfall. 99% 

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

85 % 

Prioriteringar och Strategier 

Prioriteringar inom avfallshanteringen skall bidra till att minska miljöbelastningen och öka 

möjligheterna till återvinning och återanvändning samt ge god service till kommuninvånarna. 

Ett inpasseringssystem för den nya återvinningscentralen ska införas. Det skall möjliggöra 

statistikinsamling med syftet att kunna styra kundbeteenden i en riktning som 

överensstämmer med nämndens mål och som en åtgärd för att erhålla intäkter för 

verksamhetsavfall. Inpasseringssystemet ska också underlätta för personalen att hindra 

otillåtna transporter vilket påverkar både ekonomin och arbetsmiljön positivt. Andra 

fokusområden är ytvatten- och lakvattenhanteringen från deponin som i dagsläget avleds till 

reningsverket men behöver omhändertas enligt myndighetskrav vid lokal reningsanläggning. 

Vem som får ansvar för den bostadsnära insamlingen av förpackningar är oklart. Enligt senaste 

förslaget från regeringen är det kommunerna som skall stå för insamlingen men 

producentansvaret fortgår på producenternas bekostnad. Enligt förslaget skall det vara 

genomfört med start 2024 men senast 2026. Detta innebär att Marks kommun behöver ta 

ställning till framtida insamlingssystem (egen regi, entreprenadupphandling, samverkan med 

andra kommuner) och kärlsystem inklusive mat-, restavfall och förpackningar innan det kan 

genomföras. I samband med val av insamlingssystem kan även valet av matavfallspåse 

behöva ses över. Kommunens närmaste mottagningsanläggning för matavfall har byggt en ny 

som är optimerad för papperspåsar. Det kan leda till dyrare avfallshantering med 

bioplastpåsar. 

Enligt beslut om ändrad avfallslagstiftning juni 2020 behöver kommunen kunna ta emot bygg- 

och rivningsavfall som uppkommer hos privatpersoner, men inte det som uppkommer i 

yrkesmässig verksamhet, från och med utgången av 2022. Enligt nuvarande reglering 

ansvarar kommunen för sådant bygg- och rivningsavfall som uppstår vid normalt nyttjande av 

byggnader för boende. Lagändringen innebär därmed en viss utvidgning av kommunens 

ansvar i fråga om bygg- och rivningsavfall. Möjlighet finns att finansiera hanteringen av bygg- 

och rivningsavfall genom renhållningsavgifter vilka kan anpassas utifrån den tjänst som 

tillhandahålls. 

I december 2021 skall den nya regionala avfallsplanen till KF för beslut. Marks kommun är 

mycket delaktig i det regionala samarbetet. Den nya avfallsplanen skall involvera fler 

verksamheter än avfallsverksamheten i kommunen eftersom avfall kan förebyggas och 

uppkommer i alla verksamheter. Den regionala avfallsplanen skall kunna användas som en 

kommunal avfallsplan. 

Arbetsmarknadsenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen har ett utredningsuppdrag 

avseende återbruk för att underlätta för kommuninvånarna att lämna saker. Uppdraget sker i 

samverkan med avfallsverksamheten. 

Införandet av en webportal, där invånare själva kan logga in och bland annat se när soporna 

hämtas, är i slutskedet och förväntas tas i drift senast i början av 2022. 
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3.4 Gator, vägar och parker 

Teknik- och servicenämnden ska tillhandahålla offentliga platser samt handlägga ärenden som 

rör enskild väghållning. Nämnden ska härvid, där kommunen är huvudman, ansvara för drift 

och underhåll, ny- och ombyggnad samt projektering, utredning och planering av grön miljö, 

gator och vägar samt gatubelysning. 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå 

Beläggningsunderhåll, faktiskt vägstandard i förhållande till optimal 90 % 

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

65 % 

Andel allvarliga fel (A +B) som åtgärdas inom två månader efter gjord 
lekplatsbesiktning 

95 % 

Prioriteringar och Strategier 

Miljön i kommunens olika orter skall ses över kontinuerligt och utvecklas kopplat till ökad 

trygghet, tillgänglighet och trivsel. Olika ramprojekt för 2022 möjliggör anläggning av refuger, 

hastighetsdämpande åtgärder och andra mindre anordningar för att uppnå nämndens 

prioriteringar. Driftåtgärder som ökar säkerheten och tryggheten är till exempel borttagning av 

buskar utmed gång- och cykelvägar, lekplatser och otrygga miljöer i tätorten. 

Fortsatt renovering genomförs av broar med prioritering utifrån tidigare genomförd besiktning. 

Huvudmannaskapet för vissa broar behöver utredas före eventuell reparation. 

Det kommer bli ökat fokus och behov av resurser framöver för att minska nedskräpningen på 

kommunala gator och platser eftersom det är ett målområde i den nya regionala avfallsplanen 

där beslut förväntas i kommunfullmäktige under 2021. I dialogen kring målbildsarbetet under 

2021 angående Kinna centrum 2030 tydliggjordes vikten av välskötta gator, vägar och 

grönytor som inte går att uppnå med dagen budgetram. 

Arbetet med att belägga om befintliga gång- och cykelvägar och bygga nya GC-vägar enligt 

beslutad trafiksäkerhetsplan ska fortgå. Nybyggnation av GC-vägar längs skolvägar och med 

prioritet ett, enligt trafiksäkerhetsplanen, skall prioriteras. 

Kommunens belysningsanläggningar börjar bli gamla och slitna. Åtgärder i form av akuta 

reparationer och underhållsåtgärder behöver prioriteras, vilket innebär att kostnaderna ökar. 

Verksamheten har uppmärksammat ett ökat behov av åtgärder för att minska vattenskador på 

fastigheter efter kraftigt regn. Det kan var en effekt av klimatförändringar och behöver 

beaktas och prioriteras av verksamheten. 

Kommunen har ca 48 kommunala lekplatser varav många är gamla och slitaget och 

skadegörelsen är hög. Parkverksamheten kan i dagsläget inte åtgärda alla behov utan 

redskapen får stå eller plockas ner då de utgör en säkerhetsrisk. Kontrollen på lekplatsers 

standard skärptes 2021 och rutinmässigt underhåll och krav på åtgärder kommer att bli svåra 

att uppfylla inom befintlig budgetram. I investeringsplanen föreslås därför en omjustering av 

budgetramen för lekplatser. Ambitionen om att ha en lekplats inom 500 m avstånd i tätorter är 

svår att uppfylla då stora delar av investeringsbudgeten för park går åt till att renovera 

befintliga lekplatser. 
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3.5 Internservice 

Teknik- och servicenämnden ska ansvara för service inom kommunens egen organisation. Det 

gäller exempelvis lokaler, fritidsanläggningar, städning och den kost som serveras i förskolor, 

skolor samt inom äldreomsorgen. Telefoni- och ekonomitjänster, löner och tjänstebilar 

hanteras också under internservice. 

Precision av grunduppdrag 

Följetal Godkänd nivå 

Underhållsnivå i lokaler, kr/kvm >160 kr/kvm 

Total andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen 90 % 

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

75 % 

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

7000 kr/elev 

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

85 % 

Klimatpåverkan per kg inköpt livsmedel (koldioxidekvivalenter/kg) <1,6 CO2e/kg 

Totalt antal elbilar (st) 5 st 

Andelen elektroniska leverantörsfakturor (%) 90 % 

Andelen korrekta tidrapporter (%) 95 % 

Prioriteringar och strategier 

Lokalförsörjning 

Prioriteringar inom lokalförsörjning skall bidra till att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och 

kultur- och fritidsanläggningar till kommunens verksamheter i rätt tid. 

Lokalförsörjningen har anställt en lokalstrateg vars huvudsakliga arbetsuppgift är att upprätta 

och uppdatera den strategiska lokalförsörjningsplanen för kommunens lokaler. Denna 

revideras årligen och omfattar en tioårsperiod. Planen speglar kommande lokalinvesteringar 

och resursbehov. Den är implementerad i kommunens organisation genom att dialoger förs 

med samtliga nämnder kring deras lokalbehov. Lokalförsörjningsplanen är ett underlag till 

kommunfullmäktiges beslut om budget samtliga behov lyfts dock inte in i kommunens 

investeringsplan dels på grund av att det saknas förstudier men dels på grund av ekonomiska 

prioriteringar. 

I enlighet med Agenda 2030 och målet hållbar energi för alla så arbetar lokalförsörjning med 

stort fokus på energibesparande åtgärder, t ex solceller. En solcellsanläggning planeras för att 

förse den egna byggnaden med energi och inte för att i första hand producera en 

överkapacitet. Varje år görs investeringar för energibesparingar om 4 mnkr då minst en ny 

solcellsanläggning inkluderas. Vid nybyggnationer undersöks alltid möjligheten att installera 

solceller samtidigt som ett stort fokus ligger på att bygga klimatanpassat genom 

klimatkalkylering och val av material. Klimatkalkylering styr projekt mot minimal 

klimatpåverkan i relation till kostnadsbild. P-märkning säkerställer byggprocessen och även 

förvaltningsprocessen genom byggnadens hållbarhet över tid. 

Som ett led i arbetet med Agenda 2030, där kommunen till 2030 väsentligt ska minska 

mängden avfall genom åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall samt återanvända och 

återvinna avfall (mål 12.5), genomförs under 2021 en kartläggning av nuläget och möjligheter 

till utökad sopsortering. Kartläggningen avser både verksamhetslokaler och fraktionssortering 

utanför byggnader. Målet är att denna rapport ska resultera i ett beslutsunderlag där 

bedömning av sorteringsnivån samt kostnadsökning och tillkommande investeringar för 

underjordsbehållare/sorteringsplatser beaktas, för fortsatt arbete inom området för 2022 och 

framåt. 
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Nämnden behöver, inför kommande budgetprocess, säkerställa att tillräckliga medel erhålls, 

enligt branschnorm i kr/m² för att uppnå och bibehålla en god standard i fastighetsbeståndet. 

För att inte ytterligare bygga på underhållsskulden är en internhyreshöjning med mer än 

beslutade 1 % årligen nödvändig. Kostnader för VA, avfall, byggmaterial, el, hyrda lokaler mm. 

ökar mer än så vilket urholkar underhållsbudgeten. 

Kost- och städservice 

Heltidsresan, med syftet att heltidsarbete inom välfärden blir norm, pågår inom kost- och 

städverksamheten. Vakanser ersätts med fokus på heltidssysselsättning och i balans med 

verksamhetens behov. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det 

normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta 

heltid. Inom kost- och städverksamheten är 63,9 % tillsvidareanställda med heltidstjänst vilket 

kan jämföras med hela kommunen som har 92 %. Under 2022 prioriterar kost- och 

städverksamheten att vid nyrekrytering erbjuda heltider utifrån verksamhetens behov samt 

inventera bemanningsstrukturen inom respektive enhet. Verksamhetens har en begränsad 

möjlighet under 2022-2023 då tjänster på flera arbetsplatser och geografiska delar inte 

rymmer en sysselsättningsgrad för kost och städ till 100 % samtidigt som besparingskrav skall 

uppfyllas. Under 2022 planerar verksamheterna för att överanställa personal. Prioriteringen av 

detta ska bidra till att både minska andelen otrygga anställningar, möta upp heltidsresan och 

bevara kompetensen och attraktiviteten i fast arbete. 

Det finns besparingskrav från köpande förvaltningar som innebär att verksamheten måste göra 

en total genomlysning av främst kostverksamheten för att se var effektiviseringar kan göras. 

Andelen personaltimmar är en stor del av den totala budgeten. För att åstadkomma en lägre 

måltidskostnad totalt krävs tid för samverkan. Kost- och städverksamheten arbetar genom 

samverkan och har lyft fram åtgärdsförslag i form av menyförändringar, åtgärder för minskat 

matsvinn samt förslag till ändrad servicegrad med minskade personaltimmar inom kök. Hittills 

har resultatet av samverkan varit begränsat i hur snabbt och om effektiviseringar kan 

verkställas. Därmed är godkänd nivå 2022 för måltidskostnad per elev i grundskola lagd till 

7 000 kr. Det motsvarar i sin tur ett snitt om 6 % för den totala kostnaden per elev i 

grundskolor inom grannkommuner och Sjuhäradskommunerna under 2020. 

Organisationsstrukturen inom städverksamheten ses över med exempelvis arbetstid även på 

kvällar och lördagar. 

Under våren 2022 förväntas beslut fattas om Måltidsprogrammet som nytt styrdokument. 

Kostverksamheten arbetar under 2022 vidare med rutiner och riktlinjer inom 

måltidsprogrammets strategi för att klargöra hur maten som serveras ska vara och upplevas. 

Verksamhetsservice 

För att öka kommunens tillgänglighet och förenkla kontaktvägar beslutade koncernledningen 

att ett nytt Kontaktcenter skulle upprättas under 2021 vilket är genomfört. En första version 

av Kontaktcenter finns och ett fördjupat samarbete har inletts med alla förvaltningar. I nästa 

steg planeras för införskaffande av ett kundtjänstsystem eller ärendehanteringssystem. 

Antal personbilar och lätta lastbilar har ökat sedan föregående år främst pga. ett ökat behov 

kopplat till pandemin. Elhybrider har ökat något liksom tjänstebilar som enbart drivs med el 

men för att elbilar ska öka i antal behöver möjlighet till laddning vid kommunens fastigheter 

utökas. Verksamheten ska bidra i arbetet med att möjliggöra utvecklingen av ladd-

infrastruktur i kommunen. 

Arbetet med att se över olika processer pågår inom ekonomi- och löneservice. Åtgärdsarbeten 

som verksamheten tittar på är bland annat införande av AI (artificiell intelligens), robot, E-

tjänster, utveckling av system och E-handel med elektronisk fakturahantering. Detta kommer 

på sikt att medföra ett mer kostnadseffektivt arbetssätt för verksamheterna. 

Kommunstyrelsen har initierat en översyn av kommunledningskontorets organisation där 

verksamhetsservice ingår som en del. Översynen ska vara klar efter sommaren 2022. 
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4 Nämndens mål 

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. 

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta 

indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp. 

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

potential 

Kommungemensamma mål: Bästa barnkommun NYTT 

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

skolor, förskolor och allmänna platser 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

100 100 100 >80 >80 >80 

Nämndens mål: Lokaler för skola, förskola samt kultur och fritid ska vara bra och ändamålsenliga 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

73 73 73 >75 >75 >75 

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

64 64 64 >80 >80 >80 

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

 100 95 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 90 

Andel genomförda åtgärder i 
enlighet med 

Lokalförsörjningsplanen inom 
kultur- och fritid (%) 

 100 100 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 90 

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

näringsriktig 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

70 64 64 >82 >75 >75 

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

avfallshantering 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Antal besök i skolor per år med 
syfte att informera om en 
hållbar avfallshantering (st) 

    ≤5 ≤5 
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Nämndens mål: Barn och unga ska ha en trygg och säker skolväg 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

 0 50 100 100 100 

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

omsorg för att ha ett gott liv 

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

näringsriktig 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

81 85 85 >85 >85 >86 

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

94 94 96 >85 >96 >96 

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

ska vara bra och ändamålsenliga 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel genomförda åtgärder i 
enlighet med 
Lokalförsörjningsplanen inom 
socialförvaltningens 
ansvarsområden (%) 

 90 90 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 90 

 

4.3 Strategiska områden: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för 

att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Bästa företagskommun NYTT 

Nämndens mål: Varje verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområden ska hålla hög 

kvalitet i alla tjänster, ett gott bemötande och en god service 
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4.4 Strategiska områden: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med 

att bo och leva 

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

kvalitet på dricksvattnet 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Mängd bräddat spillvatten (tm3) 345 260 160 <120 <120 <120 

Avbrottstid på det kommunala 

VA-nätet räknat i minut per 
brukare och år (minuter) 

5,4 4,1 5,1 <10 <5 <5 

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

 94 94 ≥ 96 ≥ 96 ≥ 96 

Andel otjänliga vattenprover 
(%) 

 0,28 0,85 <0 <1 <1 

Andel vattenprover "tjänligt 
med anmärkning" (%) 

 5,8 7,8 <5 <5 <5 

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

 75 78 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 

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

återvinning 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel fullgjorda hämtningar av 
hushållsavfall (%) 

99,9 99,7 99,5 100 100 100 

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

402 402 436 <370 <370 <370 

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

 79 79 ≥ 81 ≥ 81 ≥ 81 

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

 85 85 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 

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

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

100 100 95 100 100 100 

Andel allvarliga fel (A+B) som 
åtgärdas inom två månader 
efter gjord lekplatsbesiktning 
(%) 

    ≥ 95 ≥ 100 
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Nämndens mål: Kommunens kontaktvägar ska vara enkla att använda och ha en god tillgänglighet 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

60 65 49 >80 >60 >60 

Andel felanmälningar åtgärdade 
inom en månad (%) 

90 91 95 >95 >95 >95 

Andelen inringande till 
Kontaktcenter som får en 
personlig kontakt inom två 
minuter (%) 

    ≥ 85 ≥ 85 

4.5 Förutsättningar: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Personalomsättning (%) 13 13 11 14 12 10 

Personalomsättning chefer (%) 6 11 21 10 10 10 

4.6 Förutsättningar: God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamma mål: Effektivt resursutnyttjande 

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

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Energimängd per förvaltad 
area, (kWh/m2) 

127 124 121 <130 <125 <120 

Drift- och 
administrationskostnadsnivå 
lokaler (kr/m2) 

271 324 321 <310 <347 <350 

Kommungemensamma mål: God förvaltning av kommunens egendom 

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

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Förnyelsetakt VA-ledningsnät 

(%) 
0,1 0,9 0,3 >0,5 >0,5 >0,5 

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

81 80 79 >90 >90 >90 

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 142 155 142 >140 >160 >160 

Akut underhållsnivå lokaler, 
(kr/m2) 

33 42,5 17,7 <18 <18 <18 

Totalt andel genomförda 
åtgärder i enlighet med 
lokalförsörjningsplanen (%) 

 95 90 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 90 
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4.7 Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet 

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska bidra till en låg miljöpåverkan 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Antal byggnader med P-
märkning (st) 

 2 4 ≥3 ≥5 ≥7 

Andel egenproducerad solenergi 
i förhållande till förbrukad 
energi egna lokaler (%) 

  8,4  ≥ 17 ≥ 22 

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

0,79 0,8 0,8 <0,6 <0,6 <0,55 

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

  107 ≤104 ≤96 ≤86 

Klimatpåverkan per kilo inköpt 
livsmedel (CO2/kg) 

1,89 1,73 1,6 <1,4 <1,5 <1,5 

Andel ekologiska livsmedel 
- Teknik- och servicenämnden 
(%) 

28,3 26 25 >30 >30 >30 



 

18 

5 Serviceåtaganden 

Ett serviceåtagande är ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen. Genom 

serviceåtaganden konkretiseras de politiska målen och ambitionsnivån för verksamheten 

tydliggörs. 

5.1 Vatten- och avloppsförsörjning 

Kommunalt vatten och avlopp  

Den som har kommunalt vatten ska ständigt ha tillgång till ett gott och hälsosamt vatten. 

Avloppsvattnet tas om hand av det kommunala reningsverket så att miljön skonas. 

Kommunens dricksvatten baseras på grundvatten och kvaliteten kontrolleras regelbundet. 

Avloppsvattnet behandlas och renas i avloppsverk. 

Kommunens åtagande  

Vi åtar oss:  

• att vid klagomål på lukt, smak eller missfärgat vatten påbörja utredning samma dag och om 

spolning av ledningsnätet behövs skall detta ske senast nästkommande arbetsdag. 

• att vid vattenläcka ska inget hushåll vara utan vatten längre än 15 timmar. 

• att kunder som påverkas av planerade underhålls- eller reparationsarbeten ska informeras 

skriftligen minst tre arbetsdagar i förväg. 

• att vid stopp i avloppsledning påbörja rensning senast nästkommande dag från det att 

anmälan inkommit. 

• att minst en gång om året informera om gällande bestämmelser, taxor och förändringar på 

hemsidan. 

Motprestation  

Du åtar dig:  

• att inte spola ner miljöfarliga ämnen eller större mängder fett och matolja i avloppet. 

• att anmäla fel och brister i den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen. 
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5.2 Avfallshantering 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen är till för att upprätthålla en god hygienisk och sanitär standard. Det är 

även viktigt att informera om bra sortering och uppmuntra till minimering av avfall. 

Kommunen hanterar kärltömning av hushållsavfall, återvinningscentral samt fett- och 

slamhantering från enskilda anläggningar. Verksamhet Teknik driver återvinningscentralen 

Skene Skog i egen regi och samlar in kärlavfall, fett och slam via upphandlade entreprenörer. 

Hushåll och småföretag kan lämna grovavfall, elektronikskrot och annat farligt avfall på 

återvinningscentralen i Skene Skog. Som komplement hämtas även vissa grovsopor och farligt 

avfall genom den så kallade grovsopsturen och miljöbilen i de flesta tätorter två till fyra gånger 

om året beroende på närhet till återvinningscentralen på Skene skog. 

Insamling av tidningar/papper och förpackningsmaterial, av glas, kartong/well, plåt och plast 

görs vid ett 15-tal lokala återvinningsstationer. Återvinningsstationerna ägs och drivs av 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 

Kommunens åtagande 

Vi åtar oss: 

• att erbjuda en väl fungerande avfallshantering där du själv har möjlighet att påverka vilken 

typ av abonnemang som passar dig. 

• att säkerställa att din slamtömning sker i rätt tid. 

• att om ditt sopkärl inte är tömt i rätt tid, ska sopkärlet tömmas senast en arbetsdag efter det 

att entreprenören eller vår kundtjänst mottagit din anmälan. 

• att minst en gång om året informera om gällande bestämmelser, taxor och förändringar på 

hemsidan. 

Motprestation  

Du åtar dig: 

• att sortera ut tidningar, förpackningar och farligt avfall och därefter slänga mat- och 

restavfall i kärl enligt kommunens anvisningar. 

• att, om du bor i villa eller fritidshus, placera ditt sopkärl max 2 meter från din tomtgräns 

inom fastigheten senast klockan 6.00 på hämtningsdagen om inte annat avtalats. 

• att som fastighetsägare informera hyresgästerna om hur avfallet ska hanteras. 

• att snarast möjligt anmäla missade hämtningar till entreprenören eller till kommunens 

kundtjänst enligt anvisning på hemsidan. 

• att snöskotta och halkbekämpa framför ditt kärl vintertid samt hålla vägen farbar fram till 

kärlet om du är väghållare. 



 

20 

6 Ekonomi 

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 

driftkostnader och investeringar. 

6.1 Driftbudget 

Anslagsbindningsnivå 

Teknik- och servicenämnden fastställer de totala budgetramarna för åren 2022 och 2023 enligt 

tabellen nedan. 

Driftbudget – Skattefinansierad verksamhet 

Skattefinansierad vht Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Total     

Intäkter 392 531 388 860 405 844 418 105 

Personalkostnader -152 087 -149 460 -156 673 -159 622 

Övriga kostnader -291 344 -290 420 -301 771 -311 983 

Nettokostnad -50 900 -51 020 -52 600 -53 500 

     

Politisk verksamhet     

Intäkter 217 217 219 221 

Personalkostnader -1 143 -883 -1 101 -1 128 

Övriga kostnader -79 -39 -138 -128 

Nettokostnad -1 005 -705 -1 020 -1 035 

     

Nämndadministration     

Intäkter 4 4 4 4 

Personalkostnader -754 -804 -638 -653 

Övriga kostnader -55 -55 -56 -56 

Nettokostnad -805 -855 -690 -705 

     

Avloppsreningsverk Hägnen    

Övriga kostnader -50 -50 0 0 

Nettokostnad -50 -50 0 0 

     

Gator & Vägar     

Intäkter 1 658 1 712 1 681 1 698 

Personalkostnader -2 169 -2 045 -2 085 -2 131 

Övriga kostnader -36 194 -36 997 -38 266 -39 257 

Nettokostnad -36 705 -37 330 -38 670 -39 690 

     

Grön miljö     

Intäkter 71 71 71 71 

Personalkostnader -699 -579 -801 -814 

Övriga kostnader -6 062 -6 057 -6 320 -6 117 

Nettokostnad -6 690 -6 565 -7 050 -6 860 
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Skattefinansierad vht Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Vattenvårdsförbund     

Övriga kostnader -130 -130 -130 -130 

Nettokostnad -130 -130 -130 -130 

     

Brandposter     

Övriga kostnader -400 -400 -400 -400 

Nettokostnad -400 -400 -400 -400 

     

Ledning TSF o Verksamhetsservice    

Intäkter 27 880 27 541 29 237 29 516 

Personalkostnader -14 890 -14 651 -15 498 -15 807 

Övriga kostnader -18 105 -17 575 -18 379 -18 389 

Nettokostnad -5 115 -4 685 -4 640 -4 680 

     

Lokalförsörjning     

Intäkter 166 372 166 316 175 808 185 793 

Personalkostnader -25 513 -23 929 -25 059 -25 558 

Övriga kostnader -140 859 -142 387 -150 749 -160 235 

Nettokostnad 0 0 0 0 

     

Kost- och städverksamhet   

Intäkter 130 497 127 167 133 038 134 374 

Personalkostnader -88 083 -87 733 -90 380 -92 168 

Övriga kostnader -42 414 -39 734 -42 658 -42 206 

Nettokostnad 0 -300 0 0 

     

Blockförhyrning     

Intäkter 29 800 29 800 28 000 28 000 

Övriga kostnader -29 800 -29 800 -28 000 -28 000 

Nettokostnad 0 0 0 0 

     

Kostnadsställen TSN     

Intäkter 36 032 36 032 37 786 38 428 

Personalkostnader -18 836 -18 836 -21 111 -21 363 

Övriga kostnader -17 196 -17 196 -16 675 -17 065 

Nettokostnad 0 0 0 0 
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Teknik- och servicenämndens budget inom de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 

52,6 mnkr år 2022 och 53,5 mnkr år 2023. En stor del (ca 30 %) av nämndens budget avser 

medel för kapitalkostnader med anledning av genomförda investeringar. Nämndens ram 

utökas årligen enligt en resursfördelningsmodell för dessa kostnader. Nämnden får dock inte 

någon kompensation för de ökade driftkostnader som utökade ytor genererar vilket innebär ett 

inbyggt krav på effektivisering då budgetramarna för övrig drift räknas upp med 1 %. I årets 

budgetförslag förstärks dock nämndens ram med 1 mnkr för att möjliggöra en ökad 

parkskötsel. 

Enligt budgetförutsättningarna får nämndens internprisfinansierade verksamheter räkna upp 

internpriserna med 1 %. Kostnaderna inom dessa verksamheter ökar med betydligt mer, t ex 

är ca 70 % av kostnaderna inom kost- och städverksamheten personalkostnader vilka är 

uppräknade med drygt 2 %. Även inom lokalförsörjning ökar kostnaderna med betydligt mer 

än 1 % årligen. Pandemin och dess konsekvenser på inköpspriser avseende varor och tjänster 

såsom livsmedel, transporter, el mm skapar ännu sämre förutsättningar för de 

internprisfinansierade verksamheterna kommande år. 

Driftbudget – Taxefinansierad verksamhet 

Taxefinansierad verksamhet Budget 2021 
Prognos 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Total     

Intäkter 105 048 105 534 113 041 119 566 

Personalkostnader -20 112 -20 112 -20 647 -21 065 

Övriga kostnader -94 136 -97 057 -102 104 -105 026 

Nettokostnad -9 200 -11 635 -9 710 -6 525 

Resultatreglering 9 200 11 635 9 710 6 525 

Resultat efter reglering 0 0 0 0 

     

Vatten och avlopp     

Intäkter 72 396 73 895 76 857 81 352 

Personalkostnader -15 717 -15 265 -15 943 -16 270 

Övriga kostnader -62 679 -64 815 -69 014 -71 852 

Nettokostnad -6 000 -6 185 -8 100 -6 770 

Resultatreglering 6 000 6 185 8 100 6 770 

Resultat efter reglering 0 0 0 0 

     

Avfall     

Intäkter 32 652 31 639 36 184 38 214 

Personalkostnader -4 395 -4 847 -4 704 -4 795 

Övriga kostnader -31 457 -32 242 -33 090 -33 174 

Nettokostnad -3 200 -5 450 -1 610 245 

Resultatreglering 3 200 5 450 1 610 -245 

Resultat efter reglering 0 0 0 0 
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Nämndsverksamhet  

Inom ramen för den politiska verksamheten budgeteras kostnader för nämndsverksamheten 

såsom arvoden, reseersättningar, utbildning med mera om totalt ca 1 mnkr. Budgeten är lagd i 

enlighet med tidigare års budget. 

Övrig politisk verksamhet avser kostnader för nämndsekreteraren och uppgår till ca 0,7 mnkr. 

Gator, vägar och grön miljö 

Budgeten för gator och vägar är 38,7 mnkr 2022 och 39,7 mnkr 2023. Totalbudgeten 

innefattar en nettokostnad om drygt 0,3 mnkr för drift och skötsel av parkeringshusen 

Äckrelund och Lyckeskolan. Denna verksamhet lyder under lokalförsörjningens 

ansvarsområde. För grön miljö är budgeten ca 7 mnkr år 2022 och 6,9 mnkr 2023.  2022 

innebär detta en ökning med 2,3 mnkr jämfört med budget 2021 varav 1,4 mnkr avser 

kapitalkostnadsökningar. Detta innebär att verksamheten kommer att kunna prioritera skötsel 

av gröna parker, gröna områden i gatumiljön och lite mer på driften av lekplatser. 

Gata- och parkverksamheten har under lång tid haft för liten budget för att kunna 

tillhandahålla den kvalitén som kommuninvånarna förväntar sig. Budgetramen ökas generellt 

med 1 % men kostnaderna med ca 2-3 %, vilket ger konsekvenser för gata-

parkverksamheten. Dessutom växer kommunen och fler gator, GC-vägar och parkytor behöver 

skötas om. Verksamheten får inte budgetmedel för de ökade driftkostnader dessa 

investeringar genererar. För att inte ytterligare urholka gata/parkbudgetens ekonomi och 

möjlighet att drifta och underhålla befintliga anläggningar, såsom vägar, GC-vägar, parker, 

belysningsanläggningar och naturreservat, så beslutade nämnden i förslag till Budget 2022-

2025 att inte genomföra några nya investeringar som skapar ökade driftkostnader från och 

med 2023. Investeringsbudgeten skall nyttjas istället enbart till reinvesteringar på befintliga 

ytor och anläggningar. Stort behov finns att renovera lekplatser, belysningsanläggningar och 

genomföra beläggningsunderhåll på befintliga gator och GC-vägar. 

Gatustandaren på de kommunala vägarna försämras hela tiden eftersom det inte finns 

budgetmedel att upprätthålla en tillräckligt bra förnyelsetakt. Det skulle behövas 9 miljoner 

per år för att behålla standarden och 12 mnkr per år för att öka den och långsiktigt uppnå en 

god status. Beläggningsbudgeten för gator och GC-vägar inom nämndens investeringsram är 

för 2022 9,6 mnkr och därmed förbättras inte vägstandarden. 

Från och med 2022 kommer bidrag om totalt 2,1 mnkr per år till enskilda vägföreningar 

"öronmärkas" och nyttjas endast till utbetalning till dessa föreningar enligt reglementet. 

Ledning och verksamhetsservice 

Nettokostnaden för ledning och verksamhetsservice totalt är 4,6 mnkr år 2022. 

Budgeten för ledning uppgår till en nettokostnad om ca 2,3 mnkr år 2022 och omfattar 

kostnader för förvaltningschefen samt vissa gemensamma kostnader såsom utredningsmedel 

samt del av personalkostnad för förvaltningens fackliga representanter. I ledningens budget 

ingår nämndens reserv som är budgeterad till knappt 0,5 mnkr 2022. Detta är en minskning 

jämfört med föregående år då nämnden erhåll prioriterade medel som till vissa delar 

fördelades till nämndsreserven. 

Kostnadsmässig omsättning inom verksamhetsservice uppgår till ca 30,6 mnkr år 2022. Den 

totala nettokostnaden eller 2,3 mnkr finansieras inom teknik- och servicenämndens 

budgetram. 

De verksamheter som finansieras av kommunstyrelsen omsätter drygt 11,7 mnkr vilket till 

största delen består av ersättning för uppdrag inom ekonomi- och löneadministration samt 

växel- och reception. Verksamheter som finansieras av teknik- och servicenämnden omsätter 

18,9 mnkr varav fordonsadministrationen svarar för ca 15 mnkr. Frånsett fordonen så utgörs 

kostnaderna inom verksamheten till största delen av personal- och lokalkostnader. Inom 

nämndens ram för administration ingår också interna postservicen vars kostnad som nu 

uppgår till 0,6 mnkr är aviserad att öka med 100 % något som INTE ingår i föreslagen budget. 

Ersättningen från kommunstyrelsen samt budgetramen ökar med 1 % årligen. Detta innebär 

krav på effektivisering inom samtliga verksamheter då personalkostnaden ökar med drygt 2 % 
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årligen. År 2022 är underskottet inom de verksamheter som finansieras av kommunstyrelsen 

0,6 mnkr vilket innebär att effektivisering av drygt en årsanställd måste ske. Budgeterat 

underskott år 2023 är 0,7 mnkr. 

Lokalförsörjning 

Lokalförsörjningens hyresintäkter budgeteras till 173,2 mnkr år 2022 samt 182,7 mnkr år 

2023 och en budget i balans uppnås endast genom att inte rekrytera enligt ursprunglig plan 

samt genom att minska på det planerade driftunderhållet. 

Internhyreskostnaderna är uppräknade med 1% för både ägda och hyrda lokaler i enlighet 

med budgetinstruktionen. Enbart kostnadsposten kapitalkostnader ökar i en takt som 

överstiger eller tangerar kommande års hyresintäktsökning, vilket är ohållbart. År 2022 

överstiger kapitalkostnadsökningen hyresintäktsökningen med 2 645 tkr. För 2023 är ökningen 

i stort sett densamma för de båda budgetposterna. 

  2021 2022 2023 

Hyresintäkter 163 639 173 199 182 751 

ökning 1 868 9 560 9 552 

Kapitalkostnader 45 650 57 842 67 335 

ökning 2 474 12 205 9 493 

Utöver detta ser vi en kostnadshöjning för inhyrda lokaler där indexbaserade hyror höjs med 

KPI-ökning om 2,8 % som grund. Allmännyttans förhandlingar är inte avslutade ännu. Flertalet 

av lokalförsörjningens kostnader ökar mer än 1 %. Bland annat aviseras nu en kraftig 

prisökning på material inom olika branscher. I takt med kraven på ökad avfallssortering ökar 

även kostnaderna för avfallshantering. 

1 % av internhyrorna, exklusive p-hus, har reserverats för att säkerställa evakuering och 

ersättningslokal för fortsatt verksamhet för förvaltningarna vid avbrott som beror på 

lokalproblem, tex omfattande vattenskada. 

Det planerade underhållet budgeteras till 120 kr/kvm för 2022 och 116 kr/kvm för 2023. Det 

akuta budgeteras till 18 kr/kvm. För att nå önskad underhållsnivå om 160 kr/kvm hade ett 

underhållstillskott om ca 7,2 mnkr krävts år 2022 samt 7,9 mnkr år 2023.  Med andra ord 

byggs den sedan tidigare konstaterade underhållsskulden om ca 50 mnkr upp med 

motsvarande belopp/år. 

Kost- och städservice 

Kost- och städservices intäkter är uppräknade med upp till 1 % enligt anvisningar och 

verksamheten visar ett budgeterat nollresultat för 2022-2023. Omsättningen 2022 uppgår till 

totalt 133 mnkr. 

Kostens personalkostnader uppgår till ca 50 mnkr och är i nivå med föregående års budget och 

utfall. Budgetramen om 1 % ställer krav på effektiviseringar som i sin tur skall resultera i att 

antalet arbetstimmar i kök minskar. För att minska otrygga timanställningar, bevara 

kompetens och tillgodose heltid som norm, kommer verksamheten att överanställa. 

Barn- och utbildningsnämndens behov av att minska kostnaderna kraftigt för skolmåltiderna, 

är inräknade i föreslagen budget. Samverkan med fokus på ändrad serviceleverans från kök är 

en förutsättning för föreslagen budget. 

Livsmedelskostnaden budgeteras till 22 mnkr. Det är en minskning från föregående år med 0,2 

mnkr och beror på en stramare budget för livsmedelsinköp inklusive menyförändringar. 

Föreslagen budget kräver fortsatt samverkan för minskat matsvinn. Som jämförelse ska 

nämnas att 2021 års budget minskades med 1,5 mnkr. Samtidigt aviserar 

livsmedelsleverantörer om ökade råvarupriser från december 2021. Orsaken är främst 

drivmedelspriser, sämre skördar som påverkar tillgång på foder och spannmål samt 

chaufförsbrist. 

Om ovan nämnda effektiviseringar inte kan genomföras kommer verksamheten att redovisa 

ett underskott. 
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Budgeten för transporter är 3 mnkr och är en minskning genom nytt upphandlat avtal från 

våren 2021 med 0,5 mnkr tack vare optimerade körturer för matdistribution. 

För städservice inklusive poolen är största kostnadsposterna i budgeten personal vilket totalt 

uppgår till 39,2 mnkr. Förbrukningsmaterial och inventarier beräknas totalt till 1,8 mnkr och är 

oförändrad jämfört med föregående år. 

Budgeten för systemstöd och digitaliseringsåtgärder är 0,1 mnkr högre jämfört med 

föregående år och totalt 0,6 mnkr. Detsamma gäller utbildningsinsatser som inte kunnat 

genomföras under pandemin och beräknas till totalt 0,4 mnkr. 

Vatten- och avloppsförsörjning 

De totala driftkostnaderna för vatten- och avloppsförsörjningen 2022 är budgeterade till 85 

mnkr varav direkta personalkostnader uppgår till 15,9 mnkr eller ca 19 %. 

I budgeten ingår en föreslagen ökning av taxeintäkterna med 5 % för 2022 och varje år 

framöver. Taxeökningen är nödvändig för att bekosta de stora investeringar som görs nu och 

de som är planerade de närmaste åren. Intäkterna för 2022 är beräknade till 76,9 mnkr. 

Intäktsökningen 2022 - 2023 är, förutom taxeökningen, även uppräknad utifrån beräknade 

nyanslutna fastigheter främst i nordvästra mark då överföringsledningen och tillhörande 

lokalnät blir klara. Både periodiserade anläggningsavgifter samt brukningsavgifter ökar i takt 

med nyanslutningar. Intäktsökningen täcker dock ännu inte upp för ökade drift- och 

kapitalkostnader för överföringsledningen i detta skede så skattemedel behövs för att täcka 

underskottet. Överföringsledningen är dock en förutsättning för exploatering av bostäder i 

bland annat Ubbhultsområdet vilket är utpekat i den fördjupade översiktsplanen (FÖP). 

Utbyggnadstakten av bostäder och verksamheter har stor påverkan på intäkternas utveckling 

men detta ligger utanför VA-verksamhetens kontroll. 

Förutom överföringsledningen till Hägnen så bidrar till exempel investeringar såsom 

omfattande renovering av Skene avloppsreningsverk, Skene vattenverk, ledningsomläggningar 

mm till ökade kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna uppgår till totalt ca 25,7 mnkr år 2022 och 

28,9 mnkr år 2023. Kapitalkostnader med anledning av överföringsledningen mellan Skene 

skog och Hägnen är beräknade till 9 mnkr åren 2022 och 2023.  

Totalt budgeterar VA-verksamheten med ett underskott om totalt 8,1 mnkr 2022 och 6,8 mnkr 

2023. 

Utöver den direkta driftbudgeten finns även kostnadsställen för rörnät och projektledning. 

Dessa kostnadsställen omsätter ca 14,2 mnkr varav knappt 11,4 mnkr avser 

personalkostnader. Kostnaderna fördelas ut främst till driftbudgeten men även till viss del till 

investeringsbudgeten. 
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Avfallshantering 

Kostnaderna för avfallshanteringen är för 2022 budgeterade till ca 37,8 mnkr varav 

personalkostnader uppgår till 4,7 mnkr eller 12,4 % av den totala kostnaden för 

verksamheten. Kostnaden för insamling och behandling av kärlavfall är budgeterad till 20,5 

mnkr. Budgeten är uppräknad avseende entreprenadkostnader för insamling av hushållsavfall 

som beräknas bli ca 1,2 mnkr dyrare än budget 2021. Detta beror på beräknad indexökning 

för entreprenaden och även en viss höjning av förbränningsskatten på brännbart avfall som 

infördes redan under 2020 (75 kr/ton 2020, 100 kr/ton 2021 och 125 kr/ton 2022 och 

framöver). 

Kostnaden för deponi och återvinningscentral på Skene skog är budgeterad till ca 6,3 mnkr år 

2022 vilket är 0,4 mnkr högre än 2021 års budget. En anledning är ökade kapitalkostnader för 

till exempel en ny hjullastare och komprimatorer som packar avfallet i containrarna. 

Budgeten 2022 är baserad på en ökad taxa för grundavgiften och insamling av kärlavfall med 

7 % samt tömning av enskilda brunnar med en ökning på 7 %. Taxehöjningen behövs bland 

annat för att täcka ökade kostnader på återvinningscentralen då avfallsmängderna ökar men 

också för ökade entreprenadkostnader för kärlhämtning och slamtömning. 

Insamling av kärlavfall genererar intäkter om 16,7 mnkr och intäkter för slamtömning är 

budgeterade till drygt 5,3 mnkr 2022. Försäljningsintäkter för grovavfall är nu budgeterade till 

1,3 mnkr. Den fasta grundavgiftstaxan genererar intäkter om totalt 11,3 mnkr och ska täcka 

upp för den renhållningsservice som kommunen erbjuder främst i form av återvinningscentral 

och kundtjänst. Totala intäkter för avfallsverksamheten uppgår till drygt 36,2 mnkr. 

Åtgärder för att minska kostnaderna för avfallsverksamheten pågår. Ett inpasseringssystem 

med bommar installeras. Detta kommer minska avfall från icke betalande kunder dvs 

kommuninvånare från andra kommuner som det inte finns avtal med. Inpasseringssystem 

möjliggör också att verksamheten kommer kunna debitera för verksamhetsavfall som lämnas 

vid återvinningscentralen. Budgeten för grovavfallet har minskats med ca 0,3 mnkr till 3,5 

mnkr för 2022. Dock kommer en ny upphandling för hämtning av grovavfall och farligt avfall 

att startas upp 1 april 2022 och det är osäkert hur de nya kostnaderna faller ut för 

verksamheten. 

Från och med 2022 tar kommunerna över producentansvaret för returpapper. Kostnader om 

drygt 0,1 mnkr för att städa återvinningsstationerna, hyra av containrar samt hämtningen av 

returpappret kommer med god marginal att täckas av intäkterna från försäljningen av 

returpappret som beräknas till ca 0,3 mnkr. 

Avfallsverksamhetens balanserade medel (överuttag/skuld till abonnenterna) uppgår till 4,8 

mnkr före reglering av resultatet 2021 som är prognostiserat till -5,5 mnkr. Därefter är 

verksamhetens skuld till abonnenterna nollad. Verksamheten budgeterar med ett underskott 

om totalt 1,6 mnkr 2022 och år 2023 är det förväntade resultatet +0,25 mnkr. 

Ekonomin för avfallsverksamheten kommer att påverkas av den pågående avtalstvisten med 

tidigare entreprenören för insamling av kärlavfall. Det är i nuläget oklart i vilken omfattning. 
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6.2 Investeringsbudget 

Investering (tkr) 
Ombudgetering 

från 2021 
Budget enligt 

beslut 2022 
Total budget 2022 

Investeringsplan 
2023 

Vatten- och 
avloppsförsörjning 

34 948 112 172 147 120 
85 670 

Överföringsledningar 
3 400 14 477 17 877 

0 

Avfall 
0 2 500 2 500 

0 

Gator och parker 
0 15 000 15 000 

15 000 

Gång- och 
cykelvägar 

0 9 000 9 000 
9 000 

Övrigt gata/park 
0 6 700 6 700 

1 000 

Internservice 5 500 258 350 263 850 218 150 

Totala 
investeringar 

43 848 418 199 462 047 328 820 

Enligt beslutad budget uppgår nämndens investeringsram till 418,2 mnkr år 2022 varav 129 

mnkr tillhör den taxefinansierade delen och 289 mnkr tillhör den skattefinansierade delen. 

Förutsättningen för denna budget är den prognos som är lagd för 2021 års investeringar samt 

att ca 43,8 mnkr av 2021 års budget kommer att ombudgeteras till 2022. Totalt är därmed 

uppskattad investeringsvolym 462 mnkr år 2022. Kommande år 2023 är investeringsbehovet 

ca 328,8 mnkr. 

Inom VA pågår fortsatt utbyggnad av omvandlingsområden och lokalnät. För att säkerställa en 

fullgod vattentillgång och ett miljömässigt omhändertagande av avloppsvatten pågår ny- och 

ombyggnationer av ett antal verk under kommande budgetår. Även förnyelse av ledningsnätet 

och åtgärder på befintliga vatten- och avloppsanläggningar pågår. 

Investeringsplanen för gator och parker avser främst årliga ramar för att öka säkerheten för 

både bilister, cyklister och gångare. 6 mnkr avser medel för beläggningsunderhåll på gator och 

3 mnkr beläggningsunderhåll på GC-vägar. Under 2022 är dessutom 0,6 mnkr extra för 

beläggningsunderhåll på GC-vägar inplanerat. Därmed uppgår uppgår totalt budgeterat 

beläggningsunderhåll till 9,6 mnkr år 2022. Under posten Övrigt gata/park avses utbyggnad av 

gator och parker i exploateringsområden som har en generell budgetram om 1 mnkr per år. 

2022 är en högre budget lagd för utbyggnad av gator, parker och lekplatser i Kinna centrum. 

Detaljplanen är dock ännu inte beslutad och projektet får troligtvis skjutas på framtiden. 

Inom budgetramen för internservice återfinns medel för lokalbehov som är initierade av 

hyresgäster, övriga lokalåtgärder såsom underhåll samt inköp av maskiner, fordon och 

inventarier. 2022 års underhållsbudget avseende lokaler uppgår totalt till 16,5 mnkr vilket 

följer 2021 års budgetram. 

Inom skola och förskola finns ett stort investeringsbehov och enligt föreslagen plan skall både 

om- och tillbyggnad av ett antal skolor och förskolor ske. Behoven har uppstått dels med 

anledning av att befintliga anläggningar är gamla och till viss del dåligt underhållna men också 

med anledning av kommunens planerade befolkningstillväxt, nya exploateringsområden mm. 

Nybyggnad av förskolor i Skene och Sätila samt utbyggnad av skola och förskola i Björketorp 

och Ubbhult är några stora projekt inom barn- och utbildningsnämndens område. 

Behov av investeringar återfinns även inom kultur- och fritidsverksamheten. År 2022 är 

ombyggnad av Kinnahallens entré samt omklädningsrum och om- och tillbyggnad av badhuset 

Kaskad under genomförande. Ett nytt korttidsboende för barn ska tillskapas genom 

ombyggnation av Habyskolan och byggnation av resecentrum i Kinna pågår. 
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Vatten- och avloppsförsörjning 

  
Kf 

Budget 
Ombud-
getering 

Budget 
2022 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Utbyggnad nya anläggningar      

13538 - Utb VA Vännåkra 17 600 0 0 0 0 

13539 - Utb VA Stjärnhult 16 530 0 1 100 1 100 0 

13541 - Utb VA Bonared, Hyssna 20 380 0 0 0 0 

13542 - Utb VA Ubbhult - Hägnen 42 870 0 11 345 11 345 0 

13545 - Utb VA Dyrenäs 14 500 0 13 827 13 827 0 

13546 - Utb VA Flohult 5 000 0 4 525 4 525 0 

13550 - Utb VA Almered 12 980 7 450 520 7 970 0 

13551 - Utb VA Hjorttorp 6 730 0 0 0 0 

13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga 9 520 0 5 000 5 000 3 970 

13556 - Ny pumst.o bräddmag Sätila Sand 0 0 2 270 2 270 0 

Ombyggnad av bef anläggningar      

13520 - Oml VA Skogshällsvägen 0 0 5 000 5 000 0 

13521 - Ny utloppsledning Skene ARV 0 0 3 800 3 800 0 

13535 - Ledn.renov Öxabäck 15 680 0 5 000 5 000 5 000 

13548 - Förn VA-ledning, Gästgivaregata 0 0 0 0 3 500 

13563 - Förn. spillvattenledning Hyssna 0 0 0 0 2 000 

13567 - VA-sanering Kvarng. Skördeg. 17 300 11 744 935 12 679 0 

13568 - Oml vattenledning, Ramslätt-Fåglaslätt 39 000 0 4 000 4 000 20 000 

13573 - Ombyggnad reservoarer 0 0 500 500 2 000 

13574 - Ombyggnad pumpstationer 0 0 650 650 400 

13576 - Omb LR Risängs VV 9 500 8 300 0 8 300 0 

13579 - Omb. Öxnevalla VV 0 0 700 700 4 800 

13584 - Byte vattenledning, Skene skog 0 0 0 0 500 

13585 - Byte kommunikationssystem 0 0 300 300 0 

13586 - VA-verk mask. o elinstallationer 0 0 1 200 1 200 800 

13588 - Utbyte pumpar 0 0 300 300 300 

13590 - Säkrare vattenförsörjning 0 0 200 200 200 

13591 - Förnyelse VA-ledningar 0 0 5 000 5 000 5 000 

13594 - Processförnyelse Skene ARV 16 000 200 4 500 4 700 4 000 

13595 - Nybyggnad Björketorps ARV 15 100 599 14 000 14 599 200 

13597 - Renovering bassänger Skene ARV 34 000 4 200 6 500 10 700 9 000 

13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV 58 000 2 455 0 2 455 20 000 

Exploateringsinvesteringar      

13510 - Anslutningsinvesteringar 0 0 1 000 1 000 1 000 

13511 - VA-inv i exploateringsområden 0 0 20 000 20 000 3 000 

Summa VA-investeringar 353 470 34 948 112 172 147 120 85 670 
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Under 2022 kommer kommunalt VA byggas ut i flera områden. Arbete pågår för anslutning av 

områden i Stjärnhult-Balltjärn-Lillaskog 2022 som möjliggör anslutning av ca 50 fastigheter.  

Området Almered planeras byggas ut och anslutas också 2022. I Ubbhult finns området 

Kråkered som behöver VA-anslutas 2022. Däremot är det osäkert med avseende på tidplanen 

för områdena Dyrenäs och Flohult eftersom en sjöledning för anslutning av områdena kräver 

en vattendom i Lygnern. Projekten ingår i partneringprojektet med Skanska som berör 

överföringsledningar och tillhörande områden i Nordvästra Mark och baseras på VA-planen 

2009 och den reviderade VA-planen 2020. 

Under 2022 planeras ett bräddmagasin att byggas vid pumpstationen Sätila Sand vid Lygnern. 

Nya pumpar har minskat bräddningarna men ett magasin ökar säkerheten mer. 

Förnyelse VA-ledningar planeras ske enligt förnyelseplanen som blev klar december 2018 och 

tillskottsvattenplanen som tagits fram 2019. Åtgärder för att minska inläckaget till ledningar i 

Rydal längs Viskan ska genomföras under 2022, vilket förväntas påverka driften av Rydal 

reningsverk positivt. 

Tidsplanen för ledningsrenoveringsprojekten i Öxabäck, där vattenläckor ofta uppstår och 

inläckaget är stort, behöver prioriteras att komma igång 2022 och kommer pågå några år i 

etappvis omläggning.  Etapp två för sanering Kvarnvägen-Skördevägen är projekterad och 

entreprenaden beräknas pågå huvudsakligen under 2022. Ett annat större projekt är 

omläggning av VA i Skogshällsvägen i Sätila som ska samverka med ny beläggning av gatan 

enligt gatas beläggningsplan. 

Det är osäkert om projektet omläggning av vattenledning, Ramslätt - Fåglaslätt hinner 

påbörjas under 2022 då antalet projektledare är en begränsande faktor. 

Budgeten omfattar även några ramprojekt som innebär ombyggnation av befintliga 

anläggningar såsom reservoarer, pumpstationer och maskin- och elinstallationer mm. Detta är 

viktigt för att förvalta äldre investeringar på ett bra sätt. 

På grund av att upphandlingen blev försenad 2021 kommer Risängs vattenverk byggas om 

under 2022 istället. Risäng var först ett reservvattenverk men levererar nu dricksvatten 

kontinuerligt och i större omfattning. 

Projekt 13598 - Ombyggnad Skene VA-verk avser nytt vattenverk i Skene för att öka 

reservvattenkapaciteten i centralorten och åt nordvästra Mark. Ny vattendom behöver sökas 

trots att lokaliseringen är på samma ställe som den gamla vattentäkten och planen är att 

ansökningshandlingarna ska vara klara 2022. Ett nytt vattenverk beräknas vara klart omkring 

2025. 

Skene reningsverk är slitet och ska byggas om för att klara framtida befolkningstillväxt och 

utsläppskrav. En partneringentreprenör är upphandlad och under 2022 behöver en mindre del 

som berör rörgalleri i slamhanteringen byggas om och projektering av den stora 

ombyggnationen genomföras. 

Planerad nybyggnation av reningsverket i Björketorp kan bli försenat då den geotekniska 

utredningen visar att stabiliteten är bristfällig. 
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Överföringsledningar 

  
Kf 

Budget 
Ombud-
getering 

Budget 
2022 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Utbyggnad av överföringsledningar      

13701 - Öfl Skene Berghem 21 700 0 0 0 0 

13705 - Öfl Ekelund Vännåkra 12 000 0 0 0 0 

13712 - Öfl Sätila Sjödal 46 785 0 0 0 0 

13713 - Öfl inom Sätila tätort 15 570 0 0 0 0 

13714 - Öfl Sjödal Ubbhult 18 400 0 0 0 0 

13715 - Öfl Ubbhult Hägnen 12 400 0 0 0 0 

13716 - Öfl Hyssna Sätila 50 000 0 0 0 0 

13717 - Pumpstationer Sätila Ubbhult Hägnen 17 630 0 0 0 0 

13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås Almered 12 090 0 480 480 0 

13720 - Tryckstegring Sätila Hägnen 5 375 0 0 0 0 

13721 - Tryckstegring Hyssna Sätila 2 400 0 0 0 0 

13722 - Inkoppling VV Ubbhult 1 450 0 0 0 0 

13723 - Omb ARV Sätila och Hyssna 17 660 0 0 0 0 

13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs 19 735 3 400 12 347 15 747 0 

13740 - Öfl Hajom Hajomskrysset ink loknät 19 450 0 0 0 0 

13741 - Öfl Melltorp Balltjärn Stjärnhult 23 620 0 1 650 1 650 0 

Summa överföringsledningar 296 265 3 400 14 477 17 877 0 

Områdena Flohult och Dyrenäs behöver anslutas via överföringsledningar. Beslut om 

miljötillstånd för en sjöledning och markåtkomst krävs innan projekteringen och entreprenaden 

kan ske. Tidplanen för att erhålla miljötillstånd för sjöledningen är mycket osäkert. 

Utbyggnad av sträckan Melltorp-Balltorp-Stjärnhult pågår och skall avslutas under 2022. 

 

Avfall 

  Budget 2022 Budget 2023 

Avfallsinvesteringar   

13610 - Ramp för träavfall ÅVC 1 000 0 

13615 - Oljeavskiljare o ytor brädor 1 500 0 

Summa avfallsinvesteringar 2 500 0 

 

Investeringsplanen för avfall omfattar byggnation av en ramp för att kunna lägga träavfall i 

container. Idag läggs brädor i en stor trähög som är svårhanterad och även innebär en 

brandrisk. Även utbyggnad av oljeavskiljare på den äldre delen av ÅVC:n samt 

iordningställande av ytor för mellanlagring av brädor är ursprungligen planerad att anläggas 

under 2022. Det finns dock andra behov från tidigare år, såsom att bygga om facklan för gas 

från deponin vilket kan innebära att något av ovan projekt skjuts på framtiden. 
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Gator, parker och GC-vägar 

  Budget 2022 Budget 2023 

Gator och parker   

13300 - Ofördelade medel 350 300 

13301 - Mindre nyanläggningar 500 500 

13302 - Trygghetsskapande åtgärder 200 200 

13303 - Utbyte av belysningsstolpar 1 000 1 000 

13304 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 200 200 

13305 - Ökad TTT utanför centralorten 1 000 1 000 

13307 - Underhållsåtgärder gata 6 000 6 000 

13310 - Ombyggnad vändplaner 100 100 

13340 - Parkinvesteringar 1 200 1 200 

13355 - Omb Gästgivaregatan 0 4 500 

13360 - Rep bro, Mor Kerstins väg 1 950 0 

13363 - Rep bro, Källäng, Kinna 2 500 0 

Summa gator och parker 15 000 15 000 

   

Gång- och cykelvägar   

13392 - Ofördelade medel GC 450 1 140 

13370 - GC-vägar UH-åtgärder (beläggning 3 600 3 000 

13375 - GC-väg, Ängsvägen, Örby 250 0 

13385 - GC-bro Hallabrovägen, Öxabäck 0 360 

13395 GC-väg Fritslavägen, Kasthall-Björnbärsv. 2 500 0 

13396 GC-väg o hast d åtg Kammarberg 2 200 0 

13397 - GC-bro Skebro Skene-Haby 0 1 800 

13398 - GC-väg, Loftsgårdsvägen, Horred 0 1 300 

13399 - GC-väg o HDÅ Åsbergs gata, Horred 0 1 400 

Summa GC-vägar 9 000 9 000 

   

Övriga investeringar   

13306 - Gatuinv. i exploateringsområden 6 700 1 000 

Summa övriga investeringar 6 700 1 000 

Summa totalt 30 700 25 000 
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Sedan flera år tillbaka finns en budgetram på 2 mnkr per år avseende projekt 13305 - Ökad 

TTT utanför centralorten (Trygghet, Tillgänglighet och Trivsel). Ramen baserades på protokoll 

från trygghetsvandringar i orter utanför centralorten. Efter en granskning av protokollen 

framkom det att flera av åtgärderna som behövdes skall, enligt redovisningsreglerna, belasta 

andra projektramar tex 13303 - Utbyte av belysningsstolpar, 13340 - Parkinvesteringar och 

13307 - Underhållsåtgärder gata. Detta gäller även för behoven som finns utanför 

centralorterna idag. Förslaget är därför att ramen för projekt 13305 - Ökad TTT utanför 

centralorten sänks från 2 mnkr till 1 mnkr samtidigt som ramen för projekt 13340 

- Parkinvesteringar (bland annat lekplatser) ökar med 0,5 mnkr till 1,2 mnkr och att även 

ramen för projekt 13303 - Utbyte av belysningsstolpar (och tillhörande el-åtgärder) ökar med 

0,5 mnkr till 1 mnkr. Reinvesteringsbehoven inom dessa områden är stora och även orter 

utanför centralorterna kommer att ta del av medlen. 

Under de senaste åren har samtliga broar som kommunen är väghållare för visat sig ha stora 

brister och några behöver renoveras t.ex. bron vid Mor Kerstins väg i Kinna under 2022. Även 

bron i Källäng som ligger i anslutning till Fritslavägen som kommunen är väghållare för 

behöver renoveras 2022. 

När det gäller nybyggnation av GC-vägar kommer GC-vägen längs delar av Lunnaliden 

färdigställas i början av 2022 då den blivit lite försenad 2021. Även en ny GC-väg och 

hastighetsdämpande åtgärder vid Fritslavägen, sträckan mellan Kasthall och Björnbärsvägen 

planeras att byggas under 2022. För området Kammarberg i Kinna pågår en utredning om 

åtgärder för att förbättra skolvägar och säkerheten i området. Åtgärderna är inplanerade att 

genomföras under 2022. 

Ofördelad ram, avseende GC-vägar, i förslag till budget 2022-2025 är nu dels fördelad till ny 

GC-väg Ängsvägen Örby (etapp 1) och dels till beläggning av befintliga GC-vägar om 0,6 

mnkr. Underhållsbudgeten för befintliga GC-vägar uppgår därmed till 3,6 mnkr. En ökad 

budget viktigt eftersom beläggningsstandarden på det befintliga GC-vägsnätet är låg vilket kan 

påverka säkerheten negativt. 

Nämnden har en budget för gatuinvesteringar i exploateringsområden. Under 2022 är den höjd 

från 1 mnkr till 6,5 mnkr med anledning av utbyggnation i Kinna centrum, men det är inte så 

sannolikt att det kan byggas under 2022 eftersom detaljplanen inte är klar och projektet 

därefter också behöver detaljprojekteras. 
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Internservice 

  
Kf 

Budget 
Ombud-
getering 

Budget 
2022 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Lokaler initierade av hyresgäst      

12125 - Lokalkompletteringar 0 0 5 000 5 000 5 000 

12135 - Mindre lokalåtgärder 0 0 1 200 1 200 1 200 

12239 - Köksrenoveringar 0 0 3 000 3 000 3 000 

12240 - Utbyte varukylar 0 0 500 500 500 

12256 - Om- o tillbyggnad Kaskad 143 000 0 143 000 143 000 0 

12257 - Nybyggnad Lyckeskolan 309 500 3 000 0 3 000 0 

12260 - Nybyggnad förskola, Skene 45 000 0 0 0 45 000 

12263 - Ombyggnad Kinnahallen 17 000 0 17 000 17 000 0 

12264 - Nybyggnad Kinna resecentrum 25 000 0 25 000 25 000 0 

12265 - UH o kompletteringar Kinnaborg 9 000 2 500 0 2 500 0 

12268 - Omb Örbyskolan Fsk o F-6 0 0 5 000 5 000 0 

12271 - Utb skola o förskola Björketorp 60 000 0 30 000 30 000 25 000 

12272 - Ny skola o förskola, Ubbhult 0 0 0 0 50 000 

12273 - Ny förskola, Sätila 40 000 0 0 0 40 000 

12274 - Nytt korttidsboende barn, Haby 16 900 0 0 0 16 900 

Summa lokaler initierade av hyresgäst 665 400 5 500 229 700 235 200 186 600 

      

Övriga lokalåtgärder      

12204 - Försäkringsåtg, larm och säkerhet 1 000 0 1 000 1 000 1 000 

12230 - Energiinvesteringar 4 000 0 4 000 4 000 4 000 

12231 - Särskilda fuktrelaterade åtgärd 0 0 1 000 1 000 1 000 

12232 - Skadegörelse 0 0 500 500 500 

12191 - Akut underhåll byggnad 0 0 1 500 1 500 1 500 

12193 - Underhåll byggnad 0 0 8 500 8 500 8 500 

12194 - Underhåll tomt 0 0 3 000 3 000 3 000 

12195 - Underhåll installationer 0 0 3 500 3 500 3 500 

Summa Övriga lokalåtgärder 5 000 0 23 000 23 000 23 000 

      

Maskiner, fordon, inventarier      

12126 - Städutrustning 0 0 350 350 250 

12154 - Maskiner fastighetsskötsel 0 0 800 800 800 

12400 - Köksutrustning 0 0 1 500 1 500 1 500 

13001 - Fordon och maskiner 0 0 3 000 3 000 6 000 

Summa maskiner, fordon, inventarier 0 0 5 650 5 650 8 550 

      

Summa totalt internservice 670 400 5 500 258 350 263 850 218 150 
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Pågående projekt är om- och tillbyggnad Kaskad, ombyggnad Kinnahallen, nybyggnad Kinna 

resecentrum, underhåll och verksamhetsanpassningar på Kinnaborg för Kinna vårdcentral och 

ombyggnad Örbyskolan som beräknas klart 2022. Även nya Lyckeskolan slutredovisas under 

2022. 

Ordinarie underhåll, anpassningar för verksamhet, köksrenovering, säkerhetshöjande åtgärder 

och energibesparande åtgärder, i huvudsak solceller, planeras för 2022-2023 i enlighet med 

budgetnivåer. 

Nybyggnad förskola Skene och nytt korttidsboende Habyskolan beräknas stå klart 2023. 

Enligt lokalförsörjningsplanen är investeringsbehoven större än beviljad budget, det gäller 

bland annat behovet av underhåll, nytt LSS-boende, ombyggnad Örbyhallen, byte av 

konstgräset vid Kunskapens hus mm. Det är viktigt att nämnden i kommande budgetprocesser 

beviljas medel för de behov som finns enligt lokalförsörjningsplanen, dels för att inte öka 

underhållsskulden, dels för att verksamheternas behov ska bli tillgodosedda. 

Behov enligt lokalförsörjningsplanen ej upptagna i investeringsplan 

I lokalförsörjningsplanen ligger för år 2022 ett utökat underhållsprojekt om 10 mnkr 2022 och 

15 mnkr år 2023 för att under en 4-års plan återhämta den stora delen av det beräknade 

eftersatta underhållet om 50 mnkr. Omplanering av dessa medel föreslås då utredningsarbetet 

inte till fullo färdigställts, varvid det istället bedöms om 5 mnkr för 2022 och 10 mnkr för 2023 

och istället pågå till och med år 2026. Den lagda planeringen om lokalanpassningar för kultur- 

och fritidsförvaltningen i Tygrikeshallen om 4 mnkr år 2022, föreslås istället flyttas längre fram 

i tiden. Utökningen av ett nytt LSS-boende ligger kvar med 14 mnkr för 2023, där en förstudie 

pågår. 

I lokalförsörjningsplanen år 2026 har planerats ett större arbete på konstgräset vid 

Kunskapens Hus då gräsets beräknade livslängd passerats. Ny genomgång visar att läget är 

mer angeläget och föreslås genomföras under 2023, ca 5 mnkr. Även Örbyhallen som legat i 

planen för år 2028 föreslås genomföras under år 2022 istället (ca 10 mnkr). 

Utöver ovanstående har följande projekt identifierats Loftsgårdens förskola, reinvestering om 

ca 20 mnkr för år 2023 och en utbyggnad av Snickaregårdens förskola år 2023 om ca 25 

mnkr. Förrådet på Näs behöver ett omfattande underhållsarbete om 8 mnkr samt en hall som 

beställts av verksamheten om ca 2 mnkr vilket behöver utföras under 2023. 

Projektet nytt p-hus i Kinna är beräknat till 79 mnkr med färdigställande 2023. För närvarande 

utreds vem som ska bygga, äga, drifta och finansiera parkeringshuset. Nämnden har ännu inte 

någon budget för projektet men ett uppdrag att genomföra och rapportera projektering under 

det fjärde kvartalet 2021. 
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6.3 Statsbidrag 

Teknik- och servicenämndens verksamheter finansieras till en mycket marginell del av 

statsbidrag. Nedan tabell beskriver de bidrag som erhålls som stöd för nämndens 

driftverksamhet. 

Årligen finns också olika möjligheter till att söka bidrag till de investeringar som nämnden 

genomför såsom exempelvis utbyggnad av GC-vägar, solceller eller andra satsningar inom 

miljö såsom VA-investeringar. Erhållna statliga investeringsbidrag periodiseras och möter på så 

sätt de kapitalkostnader som uppstår som en direkt följd av investeringen. Det är inte möjligt 

att beskriva storleken på dessa investeringsbidrag men nämndens verksamheter ska, där det 

är möjligt, ansöka om dessa bidrag. 

 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Statligt bidrag enskilda vägar 134 150 150 150 150 

Skolmjölkstöd 408 400 470 470 470 

Lönebidrag 990 790 541 820 820 

Jordbruksstöd 84 70 70 70 70 

Kulturmiljöstöd 30 0 0 0 0 

Ersättning för sjuklönekostnader pga 
Covid-19 

1 972 1 070 0 0 0 

Summa 3 618 2 480 1 231 1 510 1 510 

 

Årligen får gatuverksamheten ett driftbidrag från Trafikverket som avser barmarksväghållning 

av enskilda vägar. Detta är budgeterat till 150 tkr. 

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 

gymnasiet kan söka stödet. 

Inom nämndens verksamheter finns det anställd personal som delvis finansieras med 

lönebidrag. Det är teknik- och servicenämndens verksamheter gata/park, avfall samt kost- och 

städ som har bidragsanställningar. 

Verksamheten natur- och kulturreservat tilldelas årligen medel från Jordbruksverket. Detta EU-

stöd avser utbetalning av miljöersättning för att kommunen upprätthåller betesmarker och 

slåtterängar 

Kulturmiljöstöd är inte längre aktuellt inom nämndens verksamhet då detta bidrag ligger under 

Naturvårdslagets verksamhet som är överförd till barn- och utbildningsnämnden. 

Nämnden har under 2020 och 2021 erhållit ersättning för ökade sjuklönekostnader med 

anledning av Covid-19 pandemin. Något liknande bidrag budgeteras inte kommande budgetår. 
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7 Nämndens internkontroll 

7.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen 

för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska 

var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre 

lyfts in i planen. 

 

7.2 Uppföljning av internkontrollen 

Arbetet med internkontroll pågår ständigt under året. Uppföljningen av internkontrollmoment 

genomförs i enlighet med plan. Rapportering kring pågående arbete sker i delårsrapporten och 

i samband med årsrapporten rapporteras resultatet av årets uppföljning. Om det under året 

uppdagas några allvarliga avvikelser rapporteras detta omgående till arbetsutskott och nämnd. 

Det ska vara en naturlig del av arbetet att uppmärksamma avvikelser och redovisa dessa som 

en del i att förbättra sin verksamhet snarare än att kritisera. Eventuella avvikelser ska 

rapporteras i aprilrapport, delårsrapport samt årsrapport. 

7.3 Internkontrollplan 

Nämndens övergripande risker 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Nämndsöver-
gripande risker 

Missnöjda kunder Sannolik Allvarlig 16 Avstämning med 
chefer angående 
missnöjda kunder 

Årsavstämning 

IT säkerhetsrisker Sannolik Allvarlig 16 Avstämning av IT-
risker 

Avstämning 

Bristande 
leveransförmåga 

Sannolik Allvarlig 16 Budgetprocessen Säkerställa 
nämndens behov i 
budgetunderlag och 
att frågan lyfts i 
budgetberedningen 

Ramuppräkning 
1 % 
skattefinansierade 
tjänster 

Sannolik Allvarlig 16 Budgetprocessen Säkerställa 
nämndens behov i 
budgetunderlag och 
att frågan lyfts i 
budgetberedningen 
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Ekonomi 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Uppföljning och 
prognos 

Felaktiga 
årsprognoser som 
kan leda till 
ineffektiv 
resursanvändning. 

Möjlig Allvarlig 12 Manuell kontroll 
avseende lagd 
prognos, 
rimlighetsbedömning 
i förhållande till 
utfall. 

Genomgång av 
redovisning samt 
analys av 
helårsprognoser 

Automatiska 
sambandskontroller i 
ekonomisystemet 
avseende aktuella 
koddelar 

Genomgång av 
redovisning 
avseende korrekta 
kodsträngar 

Redovisning Osäkra fordringar 
avseende VA och 
Avfallskollektivet 
kvarstår 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 8 Enligt särskild rutin 
gällande osäkra 
fordringar inom 
VA/Avfallskollektivet 

Granskning 
avseende 
nedskrivning av 
osäkra fordringar 
inom 
VA/Avfallskollektivet 

Chefer 
beslutsattesterar 
"egna" kostnader 
såsom resor, 
utbildning mm 

Möjlig Allvarlig 12 Inbyggt 
internkontrollmoment 
i systemet i och med 
dubbla attester. 

Granskning av 
beslutsattest 
gällande chefers 
egna kostnader 

Personal 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Personalservice Felaktig 
löneutbetalning 

Möjlig Allvarlig 12 Checklista "Att 
kontrollera inför 
lönekörning" 

Kontroll av att rutin 
följs 

Kontroll av 
tidrapporter och 
anställningsavtal 
samt 
återrapportering till 
ansvarig chef 

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

Administration 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Ledning och 
styrning 

Styrdokument är 
okända, blir 
inaktuella och ger 
felaktig information 

Sannolik Kännbar 12 Rutin för genomgång 
av nämndens 
styrdokument 

Granskning av att 
gällande 
styrdokument är 
aktuella och kända 
för berörda 
tjänstemän 
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Vatten- och avloppsförsörjning 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Råvattenförsörj
ning 

Aktuella tillstånd för 
vattenuttag 
(vattendomar) följs 
inte 

Möjlig Mycket 
allvarlig 

15 Tillstånd med 
tillhörande villkor 
samt gränsvärden 
och kontrollprogram 

Granskning av att 
det finns en rutin 
över hur uppföljning 
sker varje kvartal 
och att den följs. 

Risk att 
vattentäkter inte 
har tillräcklig 
kapacitet under 
torrår. 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 8 Rutin för alarmnivåer 
per vattentäkt och 
åtgärder. 

Kontroll av att VA-
verkens larm 
fungerar och att 
rutin för alarmnivåer 
är kända och följs. 

Dricksvattenbe
redning 

Felaktig provtagning 
eller 
laboratorieanalys 

Möjlig Allvarlig 12 Ackreditering ska 
finnas för 
laboratorieanalys. 
Arbetsrutiner för 
provtagning finns i 
registret Mimerva. 

Uppföljning av att 
rutiner följs samt 
ackrediteringskontrol
l 

Risk för att 
dataintrång och 
sabotage som 
påverkar 
övervakningssystem
et och 
dricksvattenleveran
sen. 

Möjlig Allvarlig 12 Rutin att NIS-
direktivet följs och 
incidentrapportering 
till myndighet sker. 

Kontrollera att rutin 
är framtagen och 
följs 

Risk att vi inte får 
provsvar på 
vattenprover som vi 
lämnar in för analys 

Mycket 
sannolik 

Allvarlig 20 Kontrollera att rutin 
för provtagning och 
uppföljning av 
vattenprover följs. 

Kontrollera att rutin 
för provtagning och 
uppföljning av 
vattenprover följs av 
EC VA-verk som 
ansvarar för detta. 
Kontrollera med EC 
VA-verk att vi tagit 
och fått ananlyssvar 
på vattenprover vi 
skall ta enligt 
godkänt 
kontrollprogram av 
miljönämnden. 

Hantering av 
kunder och 
service till 
kunder 

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. 

Möjlig Allvarlig 12 Arbetsrutin för 
lagning av 
vattenläckor. 

Kontroll att rutinen 
är uppdaterad och 
används 

Kontroll att rutin 
Process VA-
anlsutningar och 
tillhörande 
information är 
uppdaterad och följs 

Risk för felaktig 
information till 
kunder och 
entreprenörer. 

Möjlig Allvarlig 12 Granskning av 
information till 
kunder 

Kontroll att rutinen 
Process VA--
anslutningar och 
tillhörande 
information är 
uppdaterad och 
används 

Anslutningsavgift 
faktureras inte efter 
att förbindelsepunkt 
har meddelats 

Sannolik Allvarlig 16 Rutin för debitering 
av 
anslutningsavgifter 

Kontroll av att 10 
genomförda 
anslutningar är 
fakturerade och att 
rutin för debitering 
av anslutningsavgift 
är känd och följs 
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Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Avledning av 
spillavlopp 

Aktuella tillstånd på 
avloppsreningsverk
en följs inte 

Möjlig Mycket 
allvarlig 

15 Gränsvärde och 
övriga villkor samt 
tillhörande 
kontrollprogram 

Granskning av att 
det finns en rutin 
över hur uppföljning 
ska ske varje kvartal 

Behandling av 
spillavlopp 

En ökad tillrinning 
vid kraftig 
nederbörd och 
snösmältning 

Sannolik Kännbar 12 Kontrollera att 
framtagen Strategi 
för att minska 
tillskottsvatten 
tillämpas inom 
rörnätsverksamheten
. 

Intervjua att EC 
rörnät arbetar 
utifrån strategin för 
att minska 
tillskottsvatten och 
att uppföljning av 
åtgärder rapporteras 
in till miljönämnden 
årligen i samband 
med 
miljörapporteringen. 

Avfallsverksamhet 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Återvinning 
och sortering 
av avfall 

Aktuella tillstånd för 
ÅVC följs inte 

Möjlig Mycket 
allvarlig 

15 Tillstånd med 
tillhörande villkor 
samt gränsvärden 
och kontrollprogram 

Granskning av att 
det finns en rutin 
över hur uppföljning 
ska ske varje kvartal 

Behandling av 
avfall 

Felsorterat avfall Sannolik Kännbar 12 Regler för sortering 
av avfall 
(renhållningsordning)
. 

Kontroll att personal 
informerar kunder 
om att vikten att 
inte slänga i 
brännbartcontainern 
om annan container 
för 
materialåtervinning 
kan användas i 
istället. 

Trafik 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

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

Möjlig Allvarlig 12 Regler för utbredning 
av buskage. 
Okulärbesiktning. 

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

Regnvatten blir 
stående på gator 
och vägar och 
riskerar att skapa 
olyckor genom 
vattenplaning 

Möjlig Kännbar 9 Lista över 
prioriterade 
brunnarna som ska 
slamsugas årligen. 

Kontrollera hur stor 
andel som inte har 
kunnat slamsugas ut 
enligt plan/behov. 

Grön miljö 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Aktiviteter för 
barn 

Fel och brister i 
lekutrustning leder 
till att barn och 
vuxna skadas 

Sannolik Allvarlig 16 Grundlig besiktning 
av besiktningsman, 
löpande besiktning av 
egen personal 

Följs upp årligen 
genom intervju av 
EC gata/park 
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Lokalförsörjning 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Tillhandahålla 
lokaler och 
anläggningar 

Brukarnas behov av 
lokaler kan inte 
tillgodoses med 
anledning av akuta 
skador 

Möjlig Allvarlig 12 Vattenavstängning, 
kameror, rondering 
av Sequritas, egen 
personal på plats, 
inbrotts- och 
brandlarm, regler 
från försäkringsbolag 

Säkerställa att 
inbyggda 
kontrollmoment 
fungerar 

Måltidsförsörjning 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Planering av 
måltidsprodukti
on 

Råvaruval och 
resurser som 
påverkar 
personaltäthet, 
metodik, 
inköpsavtal och 
servering. 

Möjlig Kännbar 9 Menyplanering via 
kostdatasystemet 
samt kartläggning 
portionskostnad per 
kök. 

Genom 
kostdatasystemet 
Matilda och modulen 
Hantera 

Ökat matsvinn Sannolik Kännbar 12 Mätverktyg för 
matsvinn 

Uppföljning via 
statistik 

Matproduktion Dyrt 
omhändertagande 
av matrester och 
stor miljöpåverkan 

Möjlig Kännbar 9 Beställningsrutiner 
och inköpsrutiner 

Mätning av svinn 

Matgäster blir sjuka 
- servering 

Mindre 
sannolik 

Mycket 
allvarlig 

10 Utbildning och 
säkerhetsrutiner 

Årliga revisioner 

Måltidsgäster blir 
sjuka 

Mindre 
sannolik 

Mycket 
allvarlig 

10 HACCP (Hazzard 
analysis critical 
controlpoints), 
riskanalyser och 
kritiska 
kontrollpunkter 

HACCP kontroller 
med journalblad 

Kontroll av att 
rutiner avseende 
grundförutsättningar 
följs 

Lokalvård 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Städservice Risk för person-, 
eller materialskador 
ifrån 
rengöringsmedel. 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 8 Kvalitetskontroll och 
uppföljning av 
städning för säker 
arbetsmiljö och 
lokalunderhåll. 

Kontroll av att 
kemiska ämnen 
förvaras och 
hanteras korrekt 

Teknisk service 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk
vär

de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Tillhandahålla 
tjänstebilar 

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

Möjlig Mycket 
allvarlig 

15 Kontroll av körkort i 
samband med 
utlämning av 
bilnycklar ska ske. 
Någon 
nykterhetskontroll 
genomförs ej. 

Kontroll av att rutin 
för körkort följs 
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8 Organisation 

8.1 Politisk organisation 

Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare. Teknik- och servicenämndens 

arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare. Arbetsutskottet bereder 

ärenden till teknik- och servicenämnden och har även delegation att fatta beslut i vissa 

ärenden. Ordförande och vice ordförande bildar teknik- och servicenämndens presidie där 

ärenden till arbetsutskott och nämnd bereds. 

Teknik- och servicenämnden har också en styrgrupp bestående av fyra ledamöter som före 

varje arbetsutskott samlas och får löpande information och statusuppdateringar av nämndens 

investeringsprojekt. Styrgruppen kan vid vissa frågeställningar från förvaltningen besluta om 

fortsatt politisk behandling i arbetsutskott och nämnd. 

8.2 Organisationsbild 
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9 Personal 

I arbetet med att utveckla och behålla medarbetare utgår nämnden från Marks kommuns 

riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning som utgör en del i arbetet med 

arbetsgivarvarumärket MARK. Arbetet ska ske systematiskt och enhetligt utifrån ARUBA-

modellen, - attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. 

Arbetsplatsträffar genomförs för att möjliggöra samverkan och delaktighet. 

Medarbetarsamtalen utgör en viktig grund för identifikation av utvecklingsbehov. Förvaltningen 

ska fortsätta arbetet med att vidmakthålla, bredda eller höja kompetensen hos medarbetare 

samt påbörja arbetet med en förvaltningsspecifik personal- och kompetensförsörjningsplan. 

Implementering av värdegrunden med värdeorden omtänksamma, engagerade och 

utvecklande ska fortsätta. 

Arbetsmiljön är en viktig faktor för medarbetarnöjdhet och engagemang. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) planeras årligen in med olika aktiviteter så som arbetsmiljö-

/skyddsronder, risk- och konsekvensanalyser mm. 

9.1 Personalplan 

Personalplanen visar hur många årsanställda verksamheten har behov av under kommande år. 

I texten nedanför görs en beskrivning kring förändringar från föregående års nämndplan samt 

hur många av dessa planerade tjänster som för tillfället är vakanta. 

Antal 
budgeterade åa 
per verksamhet 

Ledning VA Avfall 
Gata/P

ark 
Lokalför
sörjning 

Kost- 
och städ 

Verksa
mhetss
ervice 

Total 

Chefer 1 3,6 1,2 1,2 3 8 2 20 

Handläggare/As
sistenter 

2,1 15,35 4 10,10 10,25 2 22,26 66,26 

Driftpersonal 0 22,58 2,6 22,84 34 169,83 0 251,85 

Totalt antal 
budgeterade 
årsanställda 

3,1 41,53 7,8 34,14 47,25 179,83 24,26 338,11 

Antal anställda 2 47 10 42 50 212 27 390 

Antal vakanta 
tjänster 

0 3 0 3 3 9 4 23 

I handläggare/assistenter ingår även arbetsledare, projektledare och förvaltare 

I driftpersonal ingår tekniker och säsongsanställda. 

Ledningen omfattas av förvaltningschef och nämndsekreterare. Under ledning budgeteras även 

för 1,1 åa som avser tid för facklig förtroendeman samt huvudskyddsombud. Ingen förändring 

jämfört med detaljbudget 2021. 

VA/Avfall: En utökning med 0,8 åa jämfört med detaljbudget 2021. Utökningen avser 

driftpersonal inom rörnät. 

Gata/park: En mindre utökning med 0,5 åa jämfört med detaljbudget 2021. Utökningen avser 

en säsongsanställd. 

Lokalförsörjning: En ökning med 0,3 åa jämfört med detaljbudget 2021. 

Kost- och städservice: En minskning om 0,27 åa jämfört med budget 2021. För att kunna 

effektivisera, möta upp heltidsresan och bevara kompetensen och samtidigt minska antalet 

intermittenta tjänster avser verksamheten att under 2022 överanställa med 10 åa, vilka inte 

är inräknade i ovanstående personalbudget. 

Verksamhetsservice: En mindre utökning med 0,08 åa jämfört med detaljbudget 2021. 
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10 Följetal 

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det 

möjligt att följa verksamhetens utveckling. 

10.1 Vatten- och avloppsförsörjning 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st) 1 1 

Producerat dricksvatten (tm3) 2 040 2 020 

Debiterat dricksvatten (tm3) 1 299 1 313 

Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st) 23 011 23 200 

Andel sålt vatten av levererat vatten (%) 64 65 

Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter) 154 155 

Energiförbrukning per VA-anslutning (kWh) 200 200 

Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt (kvot) 3,7 2,6 

Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st) 1 1,3 

Ranking VA-taxa - typhus Villa 47 50 

Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus 67 67 

Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st) 154 106 

Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st) 272 129 

Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 1 1,3 

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km) 0,1 0,07 

Andel kommuninvånare som inte varit utsatt för störning i vattenförsörjningen (%) 67 67 

10.2 Avfallshantering 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Antal villaabonnemang (st) 10 002 10 140 

Mängd hämtat hushållsavfall (ton) 5 999 5 953 

Mängd insamlat mat- och restavfall (kärlavfall) (kg/person/år) 172 173 

Mängden insamlade förpackningar och returpapper (kg) 1 987 000 2 097 000 

Mängd insamlat elavfall (kg) 494 980 484 961 

Mängd förebyggt avfall (kg) 45 55 

Position i avfallstrappan (%) 42 43 

Lakvattenmängd (tm3) 37 52 
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10.3 Gator, vägar och parker 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra (%) 31 31 

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

39 39 

Asfaltsbelagda gator (tkvm) 1 329 1 330 

Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm) 38 916 58 015 

Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr) 6 755 11 023 

Vinterväghållning (kr/kvm) 2,6 4 

Elförbrukning gatubelysning per år (MWh) 2 890 2 459 

Antal belysningspunkter (st) 8 186 8 196 

Elförbrukning per belysningspunkt och år (MWh) 0,33 0,3 

Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde 
(st) 

12 8 

Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st) 0 0 

Nedlagda medel parkverksamhet (kr/invånare) 182 169 

Antal allvarliga fel vid externa lekplatsbesiktningar (st) 4 8 

10.4 Lokalförsörjning 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Bruksarea - Egna lokaler (kvm) 172 069 179 229 

Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm) 40 923 37 470 

Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm) 590 617 

Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm) 1 484 1 436 

Kostnad skadegörelse per år (tkr) 801 550 

Vattenförbrukning egna lokaler (m3) 51 618 50 771 

Producerad solenergi (kWh) 349 655 532 017 

Omfattning solpaneler på kommunala fastigheter (kvm) 3 130 5 430 
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10.5 Kost- och städservice 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Serverade viktade portioner (tusental st) 1 886 1 952 

Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion) 10,71 10,6 

Personalkostnad per viktad portion (kr/portion) 25,99 25,9 

Övriga kostnader per viktad portion (kr/portion) 7,44 7,46 

Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%) 26 25 

Andel inköp kött med svenskt ursprung (%) 99 100 

Andel etiska inköp per kilo inköpt livsmedel (%) 4,4 4 

Andel kockar med gymnasiebehörighet (%) 76 85 

Städkostnad (kr/kvm) 265 262 

Totalt antal utförda städtimmar (st) 149 976 148 865 

Totalt antal städobjekt (st) 87 88 

Andel certifierade städare (%) 50 50 

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

-1,3 -1,4 

 

10.6 Verksamhetsservice 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Antal anställda per löneadministratör (st) 481 482 

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st) 18 19 

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%) 83 87 

Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%) 31 39 

Antal besvarade samtal till kommunens växel (st) 82 000 70 000 

Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st) 1 600 1 800 

Totalt antal personbilar och lätta lastbilar (st) 256 261 

Totalt antal elhybridbilar (st) 122 124 

Totalt antal elbilar (st) 2 5 

Andel skador på kommunens totala bilpark (%) 27 35 
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10.7 Personalföljetal 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Antal tillsvidareanställda 350 350 

Antal tidsbegränsade anställda 25 19 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

94,3 94,6 

Personal - Sjukfrånvaro 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 6,1 6,6 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala 
sjukfrånvaron (%) 

34,3 31,5 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 56 50 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Timtid i timmar 28 152 26 678 

Fyllnadstid i timmar 2 246 1 467 

Övertid i timmar 3 958 4 222 

 


