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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle
Marks kommun har haft kokningsrekommendation av dricksvattnet i Björketorp och Fotskäl
under perioden 10 april till 17 april. Orsaken var provsvar som visade att vattnet innehöll
bakterier och därför var otjänligt. I samband med det första provsvaret följde kommunen
uppsatta rutiner och vidtog åtgärder såsom undersökning av orsaken, kontroll av UV-ljus,
utökad provtagning och rengöring av reservoar i vattenverket. Ingen tydlig orsak till varför
vattnet skulle innehålla bakterier har framkommit. I ett tidigt skede, redan 10 april, togs nya
prover som vid svar senare visade att vattnet var rent. För att ta det säkra före det osäkra
fullföljdes rutinerna och två godkända provresultat behövdes för att upphäva
kokningsrekommendationen.
I samband med beslut om partiell distansundervisning inom årskurserna 7-9 för vårterminen
2021, krävdes att kostverksamheten ställde om och erbjöd distanseleverna en skolmåltid i
enlighet med grundskolornas skollagstiftningen, förordning 2020:115. Kostverksamheten har
därefter haft en pågående rutin tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.
Information och beställning sker genom skolans verksamhetssystem. Kostverksamheten
producerar kylda, pastöriserade matportioner som vårdnadshavare hämtar vid ett tillfälle per
vecka.
För nästa stora skolprojekt, Skeneskolan, har inriktningsbeslut fattats. Kinnahallen,
ombyggnad av omklädningsrum och entré har en färdig förstudie som redovisats och godkänts
i teknik- och servicenämnden och skickats vidare till kultur-och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen för fortsatta beslut. För ombyggnad- och utbyggnad av Kaskad är
igångsättningstillstånd skickat, via teknik- och servicenämnden, för beslut i kommunstyrelsen i
maj och kommunfullmäktige i juni.
Förvaltningen har deltagit med flera nyckelpersoner i de dialogmöten som hållits tillsammans
med olika aktörer i lokalsamhället kring utformandet av en gemensam målbild för Kinna
centrum 2030. Temaområden som berörts är ”Användning & karaktär”, ”Trafik”, ”Aktiviteter &
utbud” samt ”Trygghet & tillgänglighet”.
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2 Verksamhet
2.1 Uppföljning av grunduppdrag
Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt

Helt

I hög
grad

Vatten- och avloppsförsörjning

X

Avfallshantering

X

Gator, vägar och parker

Delvis

I låg grad

Inte alls

X

Lokalförsörjning

X

Kost- och städservice

X

Verksamhetsservice

X

Vatten- och avloppsförsörjning
Precision av grunduppdrag
Följetal

Godkänd nivå

Prognos 2021

<10 min

< 10 min

Andel otjänliga vattenprov per år

0,00 %

>0%

Förnyelsetakten av VA-ledningar per år

>0,5 %

> 0,5 %

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

Alla följetal uttagna för uppföljning av grunduppdraget förväntas uppnå godkänd nivå för 2021,
förutom för andel otjänligt vatten eftersom vi fick tre provsvar i april på otjänligt vatten i
Fotskäl och Björketorp. Anledningen till att bedömningen för vatten- och avloppsverksamheten
inte är helt uppfyllt är att det finns åtgärder som behöver genomföras för att ha en långsiktig
hållbar bra vatten- och avloppsverksamhet, vilket tydliggörs i Svenskt vattens årliga
hållbarhetsundersökning.
Avfallshantering
Precision av grunduppdrag
Följetal

Godkänd nivå

Prognos 2021

Andel fullgjorda hämtningar av kärlavfall.

99 %

>99 %

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

85 %

85 %

Alla följetal som är uttagna för uppföljning av grunduppdraget för avfall förväntas uppnå
godkänd nivå för 2021. Sophämtningen utförs av samma entreprenör som föregående år.
Anledningen till att bedömningen för avfallsverksamheten inte är helt uppfyllt är att det finns
en ouppklarad ekonomisk tvist med förre avfallsentreprenören för kärlhämtningen som kan ge
negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten och en sämre hållbar verksamhet på
längre sikt.
Gator, vägar och parker
Precision av grunduppdrag
Följetal
Beläggningsunderhåll, faktiskt vägstandard i förhållande till optimal
Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar
efter snöröjningen påbörjande och snöröjda 24 timmar efter
snöfallets upphörande (%)
Andel kommuninvånare som tycker att parkerna sköts bra. (Kritik
på teknik)

Godkänd nivå

Prognos 2021

90 %

79 %

100 %

100 %

65 %

59 %
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Prognosen är att uppdraget för gator, vägar och parker uppfylls delvis. Endast ett av tre
följetal som är uttagna för att uppfylla grunduppdraget förväntas uppnå godkänd nivå 2021.
Faktisk vägstandard i förhållande till optimal är låg i Marks kommun jämfört med många andra
kommuner enligt en konsultutredning. Nämnden äskade om utökade medel för beläggning för
budgetår 2021-2023 men tyvärr erhölls inte mer budgetmedel så vägstandarden förväntas
försämras ännu mer på kommunala gator och GC-vägar.
I Sveriges kommuner och regioners undersökning "Kritik på teknik" 2019 var endast 59 %
positiva till hur parkerna sköts i kommunen, vilket var 6 % lägre än medelvärdet för alla
kommuner i undersökningen.
Lokalförsörjning
Precision av grunduppdrag
Följetal
Underhållsnivå i lokaler, kr/kvm
Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med
lokalförsörjningsplanen

Godkänd nivå

Prognos 2021

140 kr/kvm

136 kr/kvm

80 %

80 %

Lokalförsörjning uppfyller uppdraget att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom
kommunen och kan därför klassificeras som "i hög grad" i enlighet med årsrapporten 2020.
Under året prognostiseras att beslutade investeringsprojekt fortlöper enligt plan men att
tidplanen för färdigställandet av ombyggnad Kinnahallen och nybyggnad Kinna resecentrum är
framflyttat till 2022. Projektet för lokaleffektivisering på Kunskapens Hus har också bordlagts i
väntan på utredning om kommunens behov av kontorsarbetsplatser.
Årets planerade underhåll prognostiseras till 136 kr/kvm att jämföra med en branschspecifik
normalnivå för underhållskostnader som är bedömd till 140 kr/kvm. För 2020 uppgick det
planerade underhållet till 122 kr/kvm. Underhållsskulden för fastigheterna är bedömd till 50
mnkr. På sikt bedöms kommande större investeringsprojekt som planeras inom skolan och
fritidssektorn att innebära en förbättrad underhållssituation för hela fastighetsbeståndet.
Kost- och städservice
Precision av grunduppdrag
Följetal

Godkänd nivå

Prognos 2021

75 %

73%

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

6 785 kr/elev

6785 kr/elev

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

85 %

85%

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % (KKiK,
Kolada U07514)

30 %

26%

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

Bedömningen är att kostverksamheten uppfyller grunduppdraget i hög grad.
Koladas redovisningen för kostnad för måltider åk 1-9 har för 2020 publicerades april 2021
med ett utfall om 7195 kr/elev. Godkänd nivå 2020 var 7 285 kr/elev. Effekten från pandemin
samt kostverksamhetens utveckling av menyer för lägre portionskostnad per måltid och
minskat matsvinn bidrar till resultatet. Prognos 2021 bedöms resultera i godkänd nivå om
6 785 kr per elev.
Andelen ekologiska livsmedel bedöms inte nå godkänd nivå. Orsaken är frånvaro av elever
som nu inte kan serveras ekologisk mjölk samt anpassat utbud i serveringen till förmån för
minskad trängsel och därmed mindre mängder av ekologiska råvaror. Näringsriktigheten av
måltider uppfylls helt både inom skola och omsorg. Nöjdbrukarindex för andelen brukare som
är nöjda med hur maten smakar uppfylls helt. Dialog och uppföljning med köpande
förvaltningar utgår från att leverera kvalitet till överenskommen kostnad. Parallellt förs dialog,
inom främst skolan, att måltiderna behöver ses över ur kostnadssynpunkt och är därmed
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något som också påverkar inköpen av andel ekologiska livsmedel.
Städverksamhetens uppdrag med att nå effektivt rena lokaler inom kommunen uppfylls i hög
grad. Köpande förvaltningar levereras de städtjänster som är i enlighet med önskade nivåer.
Andelen nöjda brukare, om hur städningen upplevs i sin helhet, redovisar tidigare utfall från
2018 och ligger strax under godkänd nivå. Ny enkät genomförs 2021.
Verksamhetsservice
Precision av grunduppdrag
Följetal

Godkänd nivå

Prognos 2021

3 st

5 st

Andelen elektroniska fakturor (%)

80 %

87 %

Andelen korrekta tidrapporter (%)

100 %

90 %

Totalt antal elbilar (st)

Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och
löneadministration och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via kontaktcenter och
felanmälningstjänst.
Två av tre följetal som är uttagna för att uppfylla grunduppdraget förväntas uppnås helt.
Anledningen till att andelen korrekta tidrapporter inte kommer att uppnås beror till stor del på
yttre faktorer som ligger utanför enhetens och nämndens påverkan. De åtgärder
verksamhetsservice arbetar med för att uppnå grunduppdraget helt är att tidrapportering ska
bli digital. Här krävs både medel och resurser för att kunna genomdriva och uppnå uppdraget
helt.

6

2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna
Aktuella samarbeten med andra
nämnder

Genomförande

Resultat

Fyrpresidiemöten

Regelbundna dialoger mellan
presidierna för teknik- och
servicenämnden, plan- och
byggnadsnämnden, miljönämnden
och kommunstyrelsen

Ökad samsyn, transparens och
deltagande i komplexa frågor tex
infrastruktur.

Husmöten

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

Säkerställa en god dialog och
fungerande rutiner med brukare och
verksamhet.

Månadsmöten BUF och SOC

Lokalförsörjningen genomför
månatliga avstämningsmöten med
barn- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen av aktuella
och pågående frågor.

Säkerställa leverans av rätt lokal i
rätt tid.

Projektmöten i alla pågående projekt

Lokalförsörjning genomför
projektmöten med berörda
förvaltningar utifrån erforderlig
omfattning.

Säkerställa projekt och leverans av
rätt lokal i rätt tid.

Samordning kring
samhällsbyggnadsprocessen

Möten mellan tjänstemän från
teknik- och serviceförvaltningen,
miljöförvaltningen samt planenheten
ca en gång per månad.

Informationsutbyte om aktuella
ärenden tex översikts- och
detaljplaner, bygglov, miljö- och
teknikärenden

Projektledarmöten

Möten mellan tjänstemän (bla
projektledare) från teknik- och
serviceförvaltning (lokalförsörjning
och teknik) samt Marks Bostads AB.
Ca 4 ggr/år

Byta erfarenheter och ha
gemensamma utbildningsinsatser
och föreläsningar

Strategiskt dialogmöte

Möte mellan
förvaltningsledningsgrupperna från
teknik- och serviceförvaltningen
samt samhällsbyggnadsförvaltningen
ca 4 ggr/år

Utifrån värdegrund fortsätta bygga
tillsammansperspektivet Ökad
samsyn. Ge god planering för
investeringar och framförhållning i
verksamhetsplanering.
Identifiera gemensamma strategiska
frågor.

Månadsmöten MBAB

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

Strategiska och operativa
gemensamma frågor.

Dialogmöten i samband med budget

Teknik- och serviceförvaltningen
genomför, inför och i samband med
budgetprocessen två dialogmöten
per år med ledningsgrupp och
ekonomer från samtliga köpande
nämnder.

Funktionell, kostnadseffektiv och
ändamålsenlig användning av
interna tjänster såsom lokaler, kost
och städ samt transportmedel.

Presidiedialoger

Teknik- och servicenämndens
presidie deltar i regelbundna möten
med kommunstyrelsens presidie.

Att skapa en gemensam bild för att
öka måluppfyllelsen.

Förvaltningsdialoger

Teknik- och serviceförvaltningen
deltar i regelbundna möten med
kommunledningskontoret. Deltagare
kan variera beroende av vilken
frågeställning som lyfts.

Att skapa en gemensam bild för att
öka måluppfyllelsen.

Då detta är ett nytt uppdrag från budget 2021 väljer nämnden att redovisa fler än fem
samverkansforum för att visa på bredden av samverkan på olika nivåer. Fler samverkansforum
utöver ovan nämnda finns.

7

2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige
Uppdrag

Startdatum

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

2018-12-17

Ta fram förslag till kommunstyrelsen
på skriftliga riktlinjer för
investeringsprojekten

2019-09-26

Ta fram förslag på hur
återanvändningen kan öka, inte minst
vid nyinvesteringar.

2019-11-26

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

2019-11-26

Samordna revidering av vatten- och
avloppsplanen med
aktualitetsprövningen av
översiktsplanen som sker varje
mandatperiod.

2020-05-28

Teknik- och servicenämnden får i
uppdrag att ordna så att restauranger
kan ha uteserveringar året om. Om
regelverk behövs så ansvarar teknikoch servicenämnden för att upprätta
sådana.

2020-11-26

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

2020-12-17

Utifrån motionens (motion om
måltidsstrategi) intentioner arbeta
fram lämpligt styrdokument i enlighet

2019-09-26

Status
Pågående

Pågående

Pågående

Pågående

Pågående

Pågående

Försenad

Pågående

Kommentar
Under 2020 togs ett antal förslag fram
avseende källsortering inomhus på
Rydal och en översyn av möjligheter
till källsortering inomhus på
Kommunhuset påbörjades. 2021 har
arbete påbörjats för att ta fram en
sorteringsnivå och standard för
avfallshantering samt förslag på
åtgärder och vilka kostnader detta är
förenat med. Uppdraget inkluderar
verksamheter där TSN ansvarar för
fastigheten, så som kontorsfastigheter,
skolor, förskolor mfl.
2020 drevs arbetet under ledning av
ekonomienheten på
kommunledningskontoret som under
2021 presenterat förslag till process
och riktlinjer i olika forum. Arbetet är
nu nästan klart.
Förslag arbetas fram under 2021.
Återanvändning sker dock sedan
tidigare. Byggmaterialsåtervinning
utreds i samband med rivning.
Inventering görs av material möjliga
för återvinning/återbruk, tex tegel,
kalksten och dörrpartier etc. I första
hand analyseras om kommunen
behöver det för egna verksamheten.
Rivningen utförs selekterat för att
rivningsmaterialet ska återbrukas och i
största utsträckning sorteras på rätt
sätt för bästa avfallshantering.
Öronmärkning av pengar för
vägföreningar skall tydliggöras i
budgetdokumntet 2022. Utredning av
styrdokument för bidrag till
vägföreningar pågår.

Beslut om en reviderad vatten- och
avloppsförsörjningsplan togs av kf i
maj 2020. Kontakt har tagits med
planhandläggare för ÖP om att de skall
kontakta TSF då de aktualiseras ÖP
nästa gång så att VA-planen beaktas.
Dagens regelverk tillåter detta och
inga regeländringar behövs.
Det finns ett beslut om att underlätta
hanteringen av ansökningar om
begagnande av offentlig plats under
2021.
Utredning pågår och dialog med Marks
bostad AB har tagits.
Ärendet har behandlats i TSN april
månad och skickats till KS.

Under januari samt februari 2020
påbörjades en omvärldsbevakning med
kommuner som under 2019 och 2020
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Uppdrag
med Marks kommuns riktlinjer för
styrdokument.

Startdatum

Status

Kommentar
färdigställt alternativt reviderat sina
måltidsstrategier. Nivå på
styrdokument definierades och landade
i ett förslag om att ta fram ett
Måltidsprogram med tillhörande
riktlinjer. Arbetsgrupp bildades med
deltagande från berörda interna
beställare.
Under 2021 har arbetsgruppen haft tre
möten där deltagarna både har erhållit
information kring mat och måltider
samt gett sin syn kring vad
programmet bör omfatta.
Måltidsprogrammets första utkast
färdigställs under april och ska därefter
delas med kommunledningskontoret
och Hållbarhetsteamet för inhämtande
av synpunkter.
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3 Personal
3.1 Analys av personalförhållanden
Rapporterade värden avser perioden första mars föregående år t o m sista februari
innevarande år.
Personalföljetal

2019

2020

2021

5,1

5,4

6,5

Personalomsättning

18,1

10,6

11,3

Personalomsättning chefer

27,8

5,2

21,1

Sjukfrånvaro

Analys
Sjukfrånvaron är högre än samma period föregående år, 6,5 % mot 5,4 % vilket beror på
rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid
sjukdomssymptom. Sjukfrånvaron totalt för kommunen uppgår till 8,1 %.
De flesta medarbetare, ca 200 av totalt 350, arbetar inom kost- och städverksamheten där
årets början fortsatt präglats av bemannings- och arbetsmiljöfrågor kopplat till pandemin. Fler
medarbetare än vanligt har fått rotera mellan kök och städobjekt för att täcka upp vid
sjukfrånvaro samtidigt som det inom kök också handlar om att det saknats vikarier som kan
ersätta från första dag. Frånvaron har varit i snitt 7,6 % med perioder om upp till 10-12 %.
Personalomsättningen ligger på 11,3 % vilket är något högre än motsvarande period
föregående år. Denna siffra inkluderar även personer som bytt tjänst internt inom
förvaltningen.
Chefsomsättningen på förvaltningen uppgår till ca 21 % vilket är högre än föregående års
utfall på 5,2 %. En personalomsättning om 21 % innebär att fyra chefer har slutat/bytt tjänst.
Dessa avser två enhetschefer som sökt till och fått andra befattningar inom verksamheten,
förvaltningschef som slutat och gått till annan extern organisation samt en enhetschef
relaterad till pensionsavgång.
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4 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfallet till och med april 2021.

4.1 Driftredovisning
Driftredovisning
Utfall 2020

2020-0430

2021-0430

Prognos

Budget

Avvikelse

397 139

129 503

130 338

392 655

392 902

-247

Personalkostnader

-153 376

-49 846

-49 275

-151 235

-152 087

852

Övriga kostnader

-294 167

-97 236

-99 404

-291 920

-291 315

-605

Nettokostnad

-50 405

-17 579

-18 340

-50 500

-50 500

0

214

71

72

217

217

0

-798

-275

-262

-1 143

-1 143

0

-31

-4

-6

-79

-79

0

-615

-208

-196

-1 005

-1 005

0

7

1

5

4

4

0

-645

-187

-286

-804

-754

-50

-40

-11

-14

-55

-55

0

-678

-197

-294

-855

-805

-50

Övriga kostnader

-18

-5

-3

-50

-50

0

Nettokostnad

-18

-5

-3

-50

-50

0

3 057

535

470

2 063

2 029

34

-1 821

-707

-647

-2 069

-2 169

100

-36 522

-13 084

-14 894

-36 949

-36 165

-784

-35 286

-13 256

-15 071

-36 955

-36 305

-650

173

0

1

71

71

0

-487

-150

-122

-579

-699

120

-6 150

-1 467

-1 900

-6 032

-6 062

30

-6 465

-1 617

-2 020

-6 540

-6 690

150

Övriga kostnader

-114

0

0

-130

-130

0

Nettokostnad

-114

0

0

-130

-130

0

Total
Intäkter

Politisk verksamhet
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad

Övrig politisk verksamhet
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad

Avloppsreningsverk Hägnen

Gator & Vägar
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad

Grön miljö
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad

Vattenvårdsförbund
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Utfall 2020

2020-0430

2021-0430

Prognos

Budget

Avvikelse

Övriga kostnader

-395

-132

-132

-400

-400

0

Nettokostnad

-395

-132

-132

-400

-400

0

5 535

1 257

0

0

0

0

Personalkostnader

-2 807

-820

0

0

0

0

Övriga kostnader

-2 723

-730

0

0

0

0

5

-293

0

0

0

0

26 999

9 115

10 704

27 631

27 880

-249

Personalkostnader

-13 503

-4 309

-4 386

-14 591

-14 890

299

Övriga kostnader

-17 199

-5 847

-6 761

-17 605

-18 105

500

-3 703

-1 041

-443

-4 565

-5 115

550

Intäkter

167 210

54 099

55 315

166 016

166 372

-356

Personalkostnader

-22 711

-7 061

-7 587

-25 130

-25 513

383

-146 280

-48 044

-47 485

-140 886

-140 859

-27

-1 781

-1 006

242

0

0

0

Intäkter

126 817

43 133

42 366

130 821

130 497

324

Personalkostnader

-86 197

-28 636

-28 550

-88 083

-88 083

0

Övriga kostnader

-41 956

-13 969

-13 826

-42 738

-42 414

-324

-1 335

529

-10

0

0

0

27 969

9 278

9 334

29 800

29 800

0

-27 969

-9 278

-9 334

-29 800

-29 800

0

0

0

0

0

0

0

39 157

12 013

12 071

36 032

36 032

0

Personalkostnader

-24 407

-7 701

-7 435

-18 836

-18 836

0

Övriga kostnader

-14 770

-4 665

-5 050

-17 196

-17 196

0

-20

-353

-413

0

0

0

Brandposter

Arbetsmarknadsåtgärder
Intäkter

Nettokostnad

Ledning TSF o Vht-service
Intäkter

Nettokostnad

Lokalförsörjning

Övriga kostnader
Nettokostnad

Kost- och städverksamhet

Nettokostnad

Blockförhyrning
Intäkter
Övriga kostnader
Nettokostnad

Kostnadsställen TSN
Intäkter

Nettokostnad
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Analys av driftredovisning
Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget uppgår till 50,5 mnkr. Utfallet i april
uppgår till 18,3 mnkr eller 36 % av nämndens budget när 33 % av året har gått.
Med anledning av Corona-pandemin är det fortsatt något svårt att lägga en helårsprognos
främst inom kost- och städverksamheten som är den verksamhet inom teknik- och
servicenämnden som är mest berörd av pandemin.
Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader t o m juni så
räknar nämnden i sin prognos med en total ersättning om ca 0,8 mnkr. Tom april är utfallet
totalt drygt 0,6 mnkr varav knappt 0,5 mnkr hör till kost- och städverksamheten.
Helårsprognosen i april följer budget totalt och uppgår till 50,5 mnkr. Inom gata/park
prognostiseras kostnadsökningar om 0,7 mnkr för vinterväghållningen. Dessa ökade kostnader
finansieras dels med lägre kostnader inom parkverksamheten, dels genom nämndens reserv
som är budgeterad inom ledningsverksamheten.
Nämndsverksamhet
Prognosen för den politiska verksamheten följer lagd budget. Utfallet är dock något lägre än
samma period 2020 beroende på lägre utfall för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
med anledning av något färre deltagare och kortare digitala möten med anledning av
Coronapandemin.
Prognosen för nämndadministrationen är uppräknad med 50 tkr då ytterligare behov av
administrativt stöd behövs utöver budgeterade 3 månader. Denna mindre utökning finansieras
inom nämndens totala ram.
Gator, vägar och grön miljö
Budgeten för gata/park uppgår till ca 43 mnkr 2021 vilket är ca 1,2 mnkr högre än 2020
främst beroende på kapitalkostnadsökning men även till viss del politisk prioritering detta år.
Prognosen för gator, vägar och grön miljö visar på ett underskott om totalt 0,5 mnkr jämfört
med årets budget. Delen gator och vägar har en prognos med -0,65 mnkr, främst på grund av
högre vinterväghållningskostnader kvartal ett. Prognosen för årets vinterväghållning är 6 mnkr
vilket är 0,7 mnkr högre än budget om 5,3 mnkr. I prognosen är endast fasta kostnader
medräknat för november och december månad och verksamheten räknar med mildväder och
inga snöfall under resten av året. För att kompensera underskottet inom vinterväghållningen
vidtas åtgärder såsom till exempel minskad drift på parkytor och prognosen uppgår till +0,15
mnkr för delen grön miljö (park). Detta verkställs i praktiken genom att inte återbesätta en
vakant parktjänst from maj.
Nämnden har ännu inte fått kompensation för de kapitalkostnader som uppstår i samband med
skredriskprojektet i Hedbo som kommunstyrelsen beställt. För 2021 uppgår det totalt till
ca 0,4 mnkr. Lagd prognos för gata/park förutsätter att kompensation för detta ges under
året.
Ledning och verksamhetsservice
Prognosen för budgetreserven inom ledning är nedjusterad med 0,5 mnkr varav 0,4 mnkr
avser att täcka upp för ökade kostnader för vinterväghållning inom gata/park och 0,1 mnkr
föreslås nyttjas till planteringar i kommunen för att tydliggöra kommunens 50-års-firande i
enlighet med kommunstyrelsens beslut § 26/2021. Del av nämndens reserv (0,1 mnkr)
föreslås dessutom att används till utredningsmedel för att möta nämndens uppdrag avseende
källsortering och minskade mängder avfall inom kommunens verksamheter.
Prognosen för verksamhetsservice följer budget totalt. Inom verksamhetsservice är
personalkostnaden något lägre, inom de av kommunstyrelsen finansierande verksamheterna.
Intäkterna har räknats ner i samma omfattning och därmed blir det inte någon påverkan på
nämndens totala resultat.
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Lokalförsörjning
Helårsprognosen för lokalförsörjning förväntas följa budget totalt. Lokalförsörjning försöker
trots coronapandemin att hålla en god takt när det gäller det planerade underhållsarbetet.
Verksamheten beaktar det faktum att vissa skollokaler står tomma till följd av distansstudier
och passar på att genomföra underhåll i dessa om underhållsbehov finns. Lokalförsörjning har
inte haft några ökade kostnader till följd av coronapandemin som påverkar prognosen i
aprilrapporten.
Helårsprognosen för lokalförsörjningsverksamhetens intäkter uppgår till 166 mnkr.
Kostnaderna bedöms totalt att rymmas inom ram.
Trots att inledningen av 2021 varit kallare än normalt bedöms elkostnaderna att rymmas inom
budget då elpriset för närvarande är lågt samtidigt som antalet solcellsanläggningar utökats.
Planerat underhåll (i drift och investering) prognostiseras till 136 kr/kvm för 2021. Ett
riktvärde för branschen och en acceptabel nivå bedöms till 140 kr/kvm. Det akuta underhållet
för 2021 prognostiseras till 18 kr/kvm.
Kostnaderna för skadegörelse har minskat och uppgår till 71 tkr för perioden 2021.
Förhoppningen är att ökad rondering av Securitas samt viss kameraövervakning gör att
trenden håller i sig under återstoden av 2021. Kostnaden för skadegörelse prognosticeras
därmed att rymmas inom budget.
Tjänsten för bostadsanpassning flyttas fr o m 2021-06-01 till socialförvaltningen i sin helhet.
Lokalförsörjning har äskat 0,1 mnkr från nämndens budgetreserv för projektet att ta fram en
sorteringsnivå och standard för avfallshantering för verksamheterna i våra lokaler samt förslag
på åtgärder och vilka kostnader detta är förenat med.
Kost- och städservice
Kost och städverksamheten redovisar en helårsprognos på +/- 0 mnkr i enlighet med budget.
Även periodutfallet per april månads utgång är i paritet med budget. Föregående års utfall
samma period var 0,5 mnkr. Sjuklöner i samband med pandemin har ersatts under perioden
om drygt 0,5 mnkr och ytterligare ersättning beräknas att komma för maj och juni.
Statlig ersättning för sjuklöner förlängs till juni 2021. Prognosen är uppräknad med 0,6 mnkr
för denna ersättning. Beräknade intäkter för sjuklöner för maj och juni har prognostiserats på
samma nivå som utbetalning för ersättning i april månad.
Intäkterna per april månad är 0,8 mnkr lägre i jämförelse med samma period föregående år. I
detta belopp är ersättningen för sjuklöner inkluderat. Intäkter för caféverksamheten
prognostiseras ner med 0,3 mnkr med anledning av distansarbete i kommunhuset. Kostnader
för verksamheten har prognostiserats ner med samma nivå inom bland annat inköp av
livsmedel och förbrukningsmaterial.
Prognos övriga kostnader har justerats upp 0,5 mnkr med anledning av inköp av städmaskiner
samt ökade priser för material (pga Corona) inom städverksamheten och 0,1 mnkr med
anledning av uppräknad avgift från tillsynsmyndigheten inom kostverksamheten.
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Driftredovisning VA/Avfall
Utfall 2020

2020-0430

2021-0430

Prognos

Budget

Avvikelse

Intäkter

101 496

34 554

36 376

105 627

105 048

579

Personalkostnader

-19 373

-5 959

-6 386

-20 291

-20 112

-179

Övriga kostnader

-89 374

-29 034

-29 092

-98 036

-94 136

-3 900

-7 251

-439

898

-12 700

-9 200

-3 500

7 251

439

-898

12 700

9 200

3 500

0

0

0

0

0

0

68 813

23 062

24 964

72 806

72 396

410

Personalkostnader

-14 862

-4 596

-4 898

-15 808

-15 717

-91

Övriga kostnader

-57 655

-18 781

-19 431

-66 498

-62 679

-3 819

-3 704

-315

635

-9 500

-6 000

-3 500

3 704

315

-635

9 500

6 000

3 500

0

0

0

0

0

0

Intäkter

32 683

11 492

11 413

32 821

32 652

169

Personalkostnader

-4 511

-1 362

-1 488

-4 483

-4 395

-88

-31 718

-10 253

-9 662

-31 538

-31 457

-81

-3 547

-123

263

-3 200

-3 200

0

3 547

123

-263

3 200

3 200

0

0

0

0

0

0

0

Total

Nettokostnad
Resultatreglering
Resultat efter
reglering

Affärsverksamhet VA
Intäkter

Nettokostnad
Resultatreglering
Resultat efter
reglering

Affärsverksamhet Avfall

Övriga kostnader
Nettokostnad
Resultatreglering
Resultat efter
reglering

Vatten- och avloppsförsörjning
Årets prognos för VA-verksamheten uppgår till - 9,5 mnkr och i jämförelse med budgeterat
underskott om 6 mnkr prognostiserar VA-verksamheten en budgetavvikelse om -3,5 mnkr.
Verksamhetens intäkter beräknas öka med totalt 0,4 mnkr vilket främst beror på ökade
intäkter för brukningsavgiften samt lakvatten.
Prognosen för kapitalkostnaderna är inte ändrad utan följer budget.
Inom administration är prognosen 0,6 mnkr högre än budget med anledning av högre
overheadkostnader till kommunledningskontoret för stöd till exempel från ekonomi, HR och
juridik då en ny fördelningsmodell tillämpas.
Inom utredning och marknad överskrider prognosen budget med totalt ca 2 mnkr. Den största
anledningen är att förstudier och arkeologiska utredningar inte får belasta ett
investeringsprojekt längre enligt nya redovisningsregler. Arkeologiska utredningar beräknas
kosta ca 1,25 mnkr 2021. Nedskrivning av utredningskostnader på investeringsprojekt som ej
kommer genomföras (ny brunn Sätila) belastar prognosen med 0,2 mnkr. Även
vattenmätarkostnader beräknas öka med knappt 0,4 mnkr jämfört med budget dels för att
antalet vattenmätare som behöver bytas är större än 2020 men också för att ny upphandling
gav ökade kostnader för nyuppsättningar. Prognosen för abonnentskadekostnader är sänkt
med 0,3 mnkr då inga skadeärenden inkommit hittills i år.
Prognosen för rörnätet är 0,16 mnkr lägre än budget. Orsaken är främst att driftpersonal fått
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arbeta mer med investeringsprojekten då många projekt och VA-anslutningar pågått samtidigt.
Därför har prognosen för arbete med servisledningar och ventiler minskat.
Prognosen för VA-verk överskrids med 1,1 mnkr jämfört med budget. Den främsta orsaken är
att kostnaderna för nyttjande av fiber till VA-verken och pumpstationer omfördelats av IT och
nu uppgår till 1,2 mnkr per år. Även elkostnaderna beräknas öka med 0,2 mnkr. För att möta
dessa kostnadsökningar har prognosen för inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
räknats ned med ca 0,3 mnkr.
Avfallshantering
Prognosen för avfallsverksamheten uppgår till -3,2 mnkr vilket är i enlighet med budget.
Mindre justeringar är gjorda inom deponi Skene skog och ÅVC-verksamheten. Bland annat
med anledning av högre lakvattenkostnader än budgeterat.
Ekonomin för avfallsverksamheten i år och kommande år kan påverkas av hur utfallet blir
avseende avtalstvisten med den tidigare entreprenören för hämtning av hushållsavfall.
Underlag är inlämnade till tingsrätten som planerar att ha förhandling i slutet av augusti 2021.
Specifikation av statsbidrag
Utfall 2020

Utfall 30/4
2021

Prognos 2021

Budget 2021

Statligt driftbidrag enskilda
vägar

134

132

150

150

Skolmjölkstöd

408

148

400

470

Lönebidrag

990

319

690

541

Jordbruksstöd

84

0

70

70

Kulturmiljöstöd

30

0

0

0

Ersättning för
sjuklönekostnader pga Covid-19

1 972

643

806

0

Summa

3 618

1 242

2 116

1 231

Statsbidrag (mnkr)

Kommentar statsbidrag
Årligen får gatuverksamheten ett driftbidrag från Trafikverket som avser barmarksväghållning
av enskilda vägar. Detta är budgeterat till 150 tkr och prognosen följer budget för året.
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. Stödet är ännu inte utbetalt i år men uppbokat i aprilbokslutet.
Med anledning av minskade volymer på grund av Covid-19 kommer årets bidrag bli något
lägre än budget.
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 och intäkterna beräknas bli något högre än budgeterat.
Dock inte samma omfattning som föregående år.
Verksamheten natur- och kulturreservat tilldelas årligen medel från Jordbruksverket. Detta EUstöd avser utbetalning av miljöersättning för att kommunen upprätthåller betesmarker och
slåtterängar. Stödet utbetalas i slutet av året.
Kulturmiljöstöd är inte längre aktuellt inom nämndens verksamhet då detta bidrag ligger under
Naturvårdslagets verksamhet som är överfört till barn- och utbildningsnämnden.
Ersättningen för sjuklönekostnader avser perioden januari till april och för nämnden totalt
uppgår den till drygt 0,6 mnkr. Av dessa har drygt 0,5 mnkr bokförts inom kost- och
städverksamheten. Föregående år erhölls ersättning för perioden april till december.
Prognosen bygger på att nämnden erhåller bidrag till och med juni månad och att volymen är
ungefär densamma som i april.
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4.2 Investeringsredovisning

Budget 2021

Utfall 30/4 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse
2021

Vatten- och
avloppsförsörjning

98 760

15 439

84 692

14 068

Överföringsledningar

33 566

7 390

46 726

-13 160

1 700

6

2 000

-300

Gata/Park

15 000

2 437

12 543

2 457

GC-vägar

9 000

1 016

7 700

1 300

15 493

7 633

18 800

-3 307

409 975

8 819

366 700

43 275

583 494

42 740

539 161

44 333

Investeringsprojekt

Avfallshantering

Övriga investeringar
Internservice
Summa

Analys
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för 2021 uppgår enligt beslut om budget till
549 mnkr. Utöver dessa tillkommer beslut om ombudgeteringar från 2020 om totalt 34,5
mnkr. Totalt innebär det en investeringsbudget om ca 583,5 mnkr 2021.
Investeringsutfallet i april, exkluderat de pågående projekten, uppgår till totalt 42,7 mnkr eller
drygt 7,3 % av budgeten. Helårsprognosen uppgår till ca 539,2 mnkr vilket innebär en
budgetavvikelse om knappt 44,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på att två stora lokalprojekt,
om- och tillbyggnad Kinnahallen samt nybyggnad Kinna resecentrum inte följer ursprunglig
plan och färdigställs först år 2022.
Investeringsprognosen avseende vatten- och avloppsförsörjning exkluderat
överföringsledningsprojekten uppgår till 84,7 mnkr och visar på en total budgetavvikelse om
+14,1 mnkr. Inom VA-verksamheten är det många projekt som avviker från budget men den
enskilt största avvikelsen uppgår till 9 mnkr och avser utbyggnaden av VA-ledning i Almered
som är senarelagt och kommer färdigställas under 2022 istället för 2021. Samtidigt är
utbyggnaden av ledningsnätet i Stjärnhult/Balltjärn/Lillaskog tidigarelagt och årets prognos
överskrider budget med 6,1 mnkr. Utbyggnad av VA-ledning i Vännåkra/Örby genomförs i
enlighet med budget om totalt 15,9 mnkr. Under året byggs även ledningsnätet ut på AnneMajas väg i Ubbhult vilket avviker från tidigare lagd tidsplan (2022) och prognosen för denna
utbyggnad är därmed - 2,2 mnkr. Utbyggnaden av VA-ledning Kovra-Ekhaga senareläggas till
2022-2023 eftersom andra projekt behöver prioriteras och projektledarresurserna varit mindre
under första halvåret. VA-saneringen på Kvarnvägen/Skördegatan är försenad och av årets
budget beräknas 8,5 mnkr förbrukas och resterande 6,5 mnkr ombudgeteras till kommande
år. Även projektet ledningsrenovering i Öxabäck flyttas framåt i tiden. Detta innebär att
verksamheten kan prioritera andra projekt såsom exempelvis utbyggnad av VA-ledningar i
Haby för en privat ny exploatering, byte av dagvattenledningar på Grovaliden inför byggande
av Ytterås, förnyelse av diverse VA-ledningar samt färdigställande av VA-projektet på
Örbyvägen i Skene.
Även inom VA-verken pågår utredningar för kommande investeringar såsom processförnyelse
och renovering av Skene avloppsreningsverk, nybyggnation av Björketorps
avloppsreningsverk. Under året ska även byggnation av ny lågreservoar och
processförbättringar vid vattenverket i Risäng genomföras. Detta projekt beräknas vara klart
år 2022.
Projektet VA-ledning Stenabo föreslås ej genomföras i dagsläget då behovet av kommunalt VA
inte bedöms vara tillräckligt stort och kostnaden per servis beräknas bli väldigt hög eftersom
det är förhållandevis få fastigheter som berörs. Projektet ny brunn Sätila vattenverk
genomförs inte då gjord utredning visar att behov inte finns. Nedlagda utredningsmedel för
dessa båda projekt skrivs ner och belastar VA-verksamhetens driftbudget under året.
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Årets prognos för pågående överföringsledningsprojekt uppgår till ca 46,7 mnkr vilket
avviker med -13,1 mnkr från årets totala budget om 33,6 mnkr. 4,8 mnkr av årets
budgetavvikelse avser projektet överföringsledningar mellan Skene skog-Hägnen då bland
annat kostnader för relationshandlingar ledningsförrättning, återställningsarbeten,
skadeersättningar och mindre kostnader för miljöuppföljning kvarstår. Totalutgiften för detta
projekt är nu beräknad till 232,4 mnkr vilket avviker med 1,4 mnkr från senast beslutade
budget om 231 mnkr. Utöver detta projekt genomförs under året byggnation av
överföringsledning mellan Hajom-Hajomskrysset samt Melltorp/Balltjärn/Stjärnhult. Båda
dessa projekt överskrider beslutad budget bland annat med anledning av behov av större
pumpstation och markägarproblematik i Hajom samt ökad produktionskalkyl pga
masshantering vid trånga passager samt intrångsersättningar på sträckan
Melltorp/Balltjärn/Stjärnhult. Överföringsledningen till Ekelund/Vännåkra är i princip klar men
en pumpstation behöver byggas och prognosen följer årets budget. Ledningen Sätila-FlohultDyrenäs följer inte lagd plan och årets budget om 6 mnkr kommer inte att förbrukas.
Kvarvarande medel ombudgeteras till 2022.
Prognosen för årets investeringar inom avfallsverksamheten uppgår till 2 mnkr och
överstiger budget med 0,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på förseningen av det bomsystem
som ursprungligen var planerad att genomföras år 2019. Förhoppningen är nu att den
genomförs i år till en totalsumma om 0,8 mnkr. Samma sak gäller investering i ny fackla, där
årets prognos om 0,7 mnkr innebär att budgeten om 0,2 mnkr överskrids med totalt 0,5 mnkr.
För att inte överskrida budgeten ytterligare senareläggs investeringen av ny ramp för träavfall
till kommande budgetår. Inom budgetramen för avfallsverksamheten planeras också
renovering av betongplattan på ÅVC som en miljö- och arbetsmiljöförbättring då den befintliga
plattan blivit spårig samt avger damm och partiklar till dagvattnet.
Budgeten för gata/park-investeringar uppgår till 15 mnkr. Årets prognos om 12,5 mnkr
innebär att planerade investeringar genomförs enligt plan. Årets ofördelade medel om 2,8
mnkr, används inte vilket är en kompensation för budgetöverskridandet på GC-vägen mellan
Sätila och Hyssna föregående år. 6 mnkr av årets prognos avser underhållsåtgärder
(beläggning) på gator. Knappt 1,8 mnkr avser reparation av bro på Varbergsvägen och
prognosen (2,3 mnkr) för ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet avser reparation bro på
Getakärrsvägen i Fritsla samt omskyltning enligt "rätt fart i staden".
Prognosen för gång- och cykelvägar uppgår till 7,7 mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än
budgeterat. Årets ofördelade medel för GC-vägar används inte, även detta som kompensation
för budgetöverskridandet på GC-vägen mellan Sätila och Hyssna föregående år. 3 mnkr av
årets prognos avser underhållsåtgärder (beläggning) på befintligt GC-vägnät. Årets
investeringar, för övrigt avser färdigställande av GC-väg längs Solgårdsvägen och Idrottsvägen
vid skolan i Fritsla, GC-väg och hastighetsdämpande åtgärder på Lunnaliden, Horred, samt
Nydal, Kammarberg och vid Lyckeskolan i Kinna. Projektet GC-väg vid Skolbacken i Torestorp
genomförs ej enligt ursprunglig plan utan istället tillskapas en säkrare väg med
hastighetsdämpande övergångsställen till en total utgift om 0,1 mnkr i förhållande till
budgeterade 0,75 mnkr för en byggnation av en GC-väg.
Några nya gatuinvesteringar i exploateringsområden har ännu inte kommit förvaltningen
till kännedom. Prognosen är satt i enlighet med budget. Årets utfall avser åtgärder på Sätila
3:32 med avdrag för kreditfaktura avseende tidigare arbeten på Hyssna 2:1. Projektet
skredrisk Hedbo beräknas färdigställas under året och prognosen uppgår till 17,8 mnkr vilket
är 3,3 mnkr högre än årets budget. Totalutgiften för projektet uppgår därmed till 24,2 mnkr
vilket är 3 mnkr högre än beslutad budget om 21,2 mnkr. Ökningen beror på de krav som
ställts i samband med vattendomen från mark- och miljödomstolen avseende bland annat krav
på att minimera grumling samt ökad omfattning gällande åtgärder på den södra sidan.
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Årets budget för internservice uppgår till knappt 410 mnkr. Årets prognos är 366,7 mnkr och
innebär en budgetavvikelse om 43,3 mnkr. En stor del av årets prognos avser Nybyggnation
av Lyckeskolan inklusive två idrottshallar som nu är nu sänkt till 307,5 mnkr jämfört med
budget 309,5 mnkr. Projekten om- och tillbyggnad Kinnahallen samt nybyggnation av Kinna
resecentrum följer inte ursprunglig plan och färdigställs först år 2022. Budgeten för dessa
projekt, totalt 40 mnkr, ombudgeteras till kommande år. Projektet lokaleffektivisering
Kunskapens Hus som var budgeterat till 10 mnkr, genomförs inte i väntan på att
kontorsutredningen ska revideras och detta kan komma att påverka det totala behovet av
administrativa lokaler. Underhåll och lokalkompletteringar på Kinnaborgs vårdcentral
genomförs enligt plan och uppgår till totalt 9 mnkr. Behovet av lokalkompletteringar i
kommunens lokaler är stora i år och prognosen om 8,5 mnkr innebär ett budgetöverskridande
om 4 mnkr. Åtgärder avser bland annat ombyggnad Kinna bibliotek, Eriksdalsgatan, vikvägg i
Kungabergs idrottshall samt anpassningar på Sjöbyskolan. Även projektet särskilda åtgärder
med anledning av fuktproblematik överskrider beslutad budget. Årets prognos är 7,5 mnkr
vilket innebär ett budgetöverskridande om totalt 6,5 mnkr. Prognosen avser åtgärder på
Ängskolan, Örbyskolan och Sätila förskola. Prognosen för projekt köksrenoveringar är minskad
med 1 mnkr. Prognosen för investeringsunderhåll på kommunens lokaler uppgår till 16,5 mnkr
vilket följer årets budget. Sammanfattningsvis innebär detta att ramen för internservice
(exkluderat stora projekt) överskrids med 9,5 mnkr men inryms inom årets totala
investeringsram.
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Investeringsredovisning - pågående projekt

Totalbud
get

Ackumul
erat
utfall
tom
2020

Utfall
30/4
2021

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
20232024

Om- o tillbyggnad Kaskad

135 000

2 270

3 457

55 730

85 000

0

143 000

Nybyggnad Lyckeskolan

309 500

200 911

46 982

106 589

0

0

307 500

42 000

5 819

50

14 181

25 000

0

45 000

281 000

1 924

19

7 000

76 000

196 076

Nybyggnad Kinna
resecentrum inkl
cykelgarage

25 000

1 974

643

8 026

15 000

0

Omb Kinnahallen

15 000

0

0

5 000

12 000

0

5 000

0

62

4 000

1 000

812 500

212 898

51 213

200 526

214 000

Pågående projekt

Nybyggnad förskola Skene
Om- och tillbyggnad
Ängskolan F-9 Etapp 1

Om Örbyskolan fsk F-6
Summa

Aktuell
projektt
otal

281 000

25 000
17 000
5 000

196 076

Analys
Om- och tillbyggnad Kaskad:
Bygghandlingsprojektering av projektet pågår och ansökan om igångsättningstillstånd
behandlas och beräknas komma till kommunstyrelsen i maj. Utökad budget är i samband med
detta begärt till totalt 143 mnkr. Beräknat färdigställande i november 2022.
Nybyggnad Lyckeskolan:
Slutbesiktning av projektet sker i juni 2021 och verksamheten påbörjas i samband med
höstterminstarten för skolan. Prognosen pekar på ett överskott om 2 mnkr i projektet och då
har även solceller och spontanidrottsplats inrymts i denna totalkostnad.
Nybyggnad förskola Skene:
Detaljplanearbete pågår och beräknas färdigt efter sommaren 2021. När detaljplanens
färdigställande tydliggörs kan bygglov sökas och byggplanering återstarta. Ny prognos för
projektet uppgår till 45 mnkr.
Om- och tillbyggnad Ängskolan F-9:
Inriktningsbeslut för etapp 1 är beviljat av kommunstyrelsen. Etapp 1 omfattar en ny byggnad
för högstadiet samt ytterligare en idrottshall. Budget för denna etapp beräknas vara 281 mnkr
och kunna färdigställas under 2024.
Nybyggnad Kinna resecentrum inkl cykelgarage:
Projektet fortlöper och enligt reviderad prognos och i samråd med Trafikverket förlängs
projektets tidplan och kommer färdigställas först under 2022. Årets budget begärs därmed
ombudgeterad.
Ombyggnad Kinnahallen:
Projektet är beräknat till 17 mnkr och det finns ett förslag om utbyggnad för cafédel för
ytterligare 2,2 mnkr. Projektet beräknas färdigställas först år 2022 och årets budget begärs
därmed ombudgeterad.
Ombyggnad Örbyskolan förskola och F-6:
Projektet fortlöper med att omställa lokaler då nuvarande högstadiet flyttar till nya
Lyckeskolan från och med höstterminen 2021. Projektet fortlöper in på 2022.
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4.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten
Utfall
2020

Utfall
30/4
2020

Utfall
30/4
2021

Prognos

Budget
2021

Avvikelse

68 812

23 062

24 962

72 786

72 396

390

62 255

20 571

22 073

66 148

65 548

600

1 983

811

1 126

2 460

2 860

-400

605

238

280

560

450

110

Övrigt brandposter mm

2 399

1 029

1 012

2 292

2 292

0

Periodiserade
anläggningsavgifter

1 031

310

423

1 285

1 235

50

539

103

48

41

11

30

-72 516

-23 377

-24 328

-82 286

-78 396

-3 890

-43 713

-14 110

-14 549

-48 216

-43 704

-4 512

0

0

-3

-5

-100

95

Akut/förebyggande underhåll

-4 846

-1 712

-2 282

-7 904

-8 071

167

Värdehöjande underhåll

-3 912

-1 451

-435

-3 181

-3 491

310

Avskrivning VA-anläggningar

-8 704

-2 666

-3 265

-11 143

-11 193

50

Ränta VA-anläggningar

-3 403

-736

-1 064

-3 122

-3 122

0

Avskrivning
Överföringsledningar

-4 821

-1 454

-1 751

-5 260

-5 260

0

Ränta Överföringsledningar

-3 117

-1 248

-979

-3 455

-3 455

0

-3 704

-315

634

-9 500

-6 000

-3 500

0

0

0

Resultaträkning VA
Totala Intäkter
Varav
VA-avgifter
Industriavgifter
Lakvattenavgifter

Övriga intäkter, lönebidrag mm
Totala Kostnader
Varav
Drift inkl administration
Förnyelseplanering

Resultat
Skattetillskott VA
Resultat efter Skattetillskott
VA

-3 704

-315

634

-9 500

-6 000

Balanserade resultatmedel före
årets resultat

5 356

5 356

5 356

5 356

5 356

Balanserade resultatmedel efter
årets resultat

5 356

5 356

5 356

5 356

2 358

Överuttag abonnentintäkter

3 002

6 391

7 025

0

-3 500

0

VA-verksamhetens prognos för 2021 är 3,5 mnkr sämre än budgeterat. Det finns flera
anledningar till att budgeten förväntas överskridas till exempel att förstudier och arkeologiska
utredningar som genomförs i samband med investeringsprojekt måste belasta driftsekonomin
enligt redovisningsregler (ca 1,25 mnkr 2021), högre kostnader för vattenmätarverksamheten
då fler vattenmätare behöver bytas och ett nytt avtal är upphandlat (ca 0,4 mnkr) samt högre
overheadkostnader till kommunledningskontoret för stöd till exempel från ekonomi, HR och
juridik då en ny fördelningsmodell tillämpas (ca 0,6 mnkr). VA-verkens kostnader för fiber ökar
enligt en ny betalmodell (ca 1,2 mnkr) och högre elkostnader (ca 0,2 mnkr). Helårsprognosen
är därför justerad i förhållande till budget och årets resultat beräknas uppgå till ett underskott
på -9,5 mnkr. Budgeterat underskott var -6,0 mnkr.
Prognosen för intäkterna till VA-verksamheten beräknas vara ca 0,36 mnkr högre än
budgeterat då det är något högre intäkter på grund av anslutnings- och brukningsavgifter
samt lakvattenintäkter medan något lägre på industriavgifter.
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Årets investeringsbudget kommer inte att förbrukas gällande den ordinarie VA-verksamheten
(+ 14 mnkr) medan överföringsledningsprojektens prognos beräknas överstigas med ca 13
mnkr. En del projekt är senarelagda till exempel utbyggnad av VA i Almered medan andra
byggs ut i år och därmed är tidigarelagda bland annat Stjärnhult/Balltjärn/Lillaskog. Det är bra
att ha en viss marginal i de totala budgetmedlen för investeringarna då projekten kan försenas
på grund av vattendomar, problem med bemanning eller arkeologiska utgrävningar. Istället
kan då andra projekt prioriteras.
Årets taxeökning om 5 % är nödvändig och det finns behov att öka taxan ytterligare
kommande år med anledning av de stora investeringar som verksamheten behöver genomföra
för utbyggnad av nya VA-ledningar och anläggningar men också för att reinvestera i befintliga
anläggningar och ledningar som börjar bli till åren.
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5 BILAGOR
5.1 Detaljerad investeringsredovisning

Vatten- och
avloppsförsörjning

Kf
Budget

Ack Utfall
2020

Årets
budget

Utfall
2021

Prognos
2021

Avvikelse

13538 - Utb VA Vännåkra

17 600

1 726

15 872

4 471

15 872

0

13539 - Utb VA Stjärnhult

15 270

1 333

7 998

1 105

14 100

-6 102

13541 - Utb VA Bonared, Hyssna

20 380

25 613

0

164

350

-350

13542 - Utb VA Hägnen

34 325

29 324

0

989

2 200

-2 200

13545 - Utb VA Dyrenäs

14 500

273

300

116

400

-100

5 000

175

200

31

300

-100

12 980

3 011

9 450

80

500

8 950

13551 - Utb VA Hjorttorp

6 730

6 224

1 382

1 594

530

852

13552 - Utb VA Stenabo

8 420

145

2 000

0

0

2 000

13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga

5 500

527

2 300

0

20

2 280

13555 - Utb VA Krok

0

1 843

0

0

0

0

13556 - Ny pumst.o bräddmag Sätila Sand

0

131

2 500

112

400

2 100

13557 - Utb VA Haby

0

186

0

56

2 600

-2 600

15 680

778

4 700

0

500

4 200

13561 - Byte dagvatten Grovaliden

0

113

1 000

4

5 000

-4 000

13562 - Byte VA Gärdebovägen

0

2 363

3 000

485

3 000

0

13563 - Förn. spillvattenledning Hyssna

0

88

2 000

3

10

1 990

13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene

0

2 028

0

1 764

2 500

-2 500

13565 - Byte VA Dalen

0

924

0

23

150

-150

17 300

1 255

15 044

3

8 500

6 544

13573 - Ombyggnad reservoarer

0

995

600

365

700

-100

13574 - Ombyggnad pumpstationer

0

0

400

0

400

0

9 500

397

9 000

286

7 000

2 000

0

232

600

0

0

600

5 300

2 405

0

-15

500

-500

13579 - Omb. Öxnevalla VV

0

27

0

0

0

0

13585 - Byte kommunikationssystem

0

288

300

95

300

0

13586 - VA-verk mask. o elinstallationer

0

0

700

79

700

0

13588 - Utbyte pumpar

0

0

300

0

300

0

13589 - Om- och tillbyggnad Fritsla VV

0

2 702

1 460

0

1 460

0

13590 - Säkrare vattenförsörjning

0

2 475

800

430

600

200

13591 - Förnyelse VA-ledningar

0

0

3 000

1 057

4 000

-1 000

13594 - Processförnyelse Skene ARV

0

7

800

106

800

0

13595 - Upprustning Björketorps ARV

15 100

355

699

31

500

199

13597 - Renovering bassänger Skene ARV

25 500

463

5 000

120

1 500

3 500

13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV

58 000

4 649

3 355

207

1 500

1 855

0

2 762

0

69

500

-500

Utbyggnad nya anläggningar

13546 - Utb VA Flohult
13550 - Utb VA Almered

Ombyggnad av bef anläggningar
13535 - Ledn.renov Öxabäck

13567 - VA-sanering Kvarng. Skördeg.

13576 - Omb LR Risängs VV
13577 - Ny brunn Sätila VV
13578 - Vattenledning och HR, Sätila

13599 - Omb överfart Vännåkra VT
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Vatten- och
avloppsförsörjning

Kf
Budget

Ack Utfall
2020

Årets
budget

Utfall
2021

Prognos
2021

Avvikelse

13510 - Anslutningsinvesteringar

0

0

1 000

935

4 000

-3 000

13511 - VA-inv i exploateringsområden

0

0

3 000

676

3 000

0

287 085

95 817

98 760

15 439

84 692

14 068

Exploateringsinvesteringar

Summa VA-investeringar

Proj 13551 - Utbyggnad VA Hjorttorp - kredit inväntas från entreprenör.

Vatten- och avloppsförsörjning
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

13535

Ledningsrenovering Öxabäck

Syftet med projektet är att minska tillskottsvatten till avloppsverket
och läckaget från vattenledningarna samt minska antalet vattenläckor i
Öxabäck. Detta uppnås genom förbättring av ledningsnätet. En
utredningsrapport över ledningsnätets kondition finns klar. Projektet är
omfattande och totalbudgeten beräknas till 15,7 mnkr. Genomförande
av projektet delas upp på minst 4 år, 2021-2024. Projektet är försenat
jämfört med ursprunglig tidplan och årets budget kommer inte att
förbrukas då andra projekt istället har prioriterats. Kvarvarande medel
i år är därmed 4,2 mnkr.

13538

Utbyggnad VA-ledning
Vännåkra/Örby

Utbyggnad av vatten-, spillvattenledningar inom Vännåkra-Ekelund.
Ca 60 befintliga fastigheter kommer att anslutas till det kommunala
avloppsnätet. Därutöver räknar förvaltningen med att ca 20 nya
fastigheter kan anslutas framöver. Dyra och omfattande arkeologiska
utgrävningar har behövts göras då området har bebotts sedan lång tid
tillbaka. Byggnationen inom området pågår och beräknas vara slutförd
under 2021. Aktuell prognos innebär att både årets budget samt
totalbudget för projektet om 17,6 mnkr följs.

13539

Utbyggnad VA-ledning
Stjärnhult-Balltjärn-Lillaskog

Syfte är att lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet enligt VA-planen.
Minska föroreningsbelastningen i Härsjön och Balltjärn.
Lägesrapport; Året påbörjades med att projektering avslutades och
projektet gick in i produktionsskedet. En kalkyl togs fram efter de
bygghandlingar som blev resultatet av projekteringen. Denna gick över
budgetkalkyl med ca 0,6 mnkr, på grund av bl a. tillkommande
brunnar, flödesutjämning till befintligt nät, trånga passager som
innebär flytt av material istället för att lagra det lokalt. Miljöhänsynen
är också en bidragande faktor där det finns många platser där det
måste tas hänsyn. Information ges ut till fastighetsägare via e-post
eller brev om status i projektet. De flesta markägare har det slutits
avtal. Kommunstyrelsen har beslutat om att ansöka om ledningsrätt
för sträckan.
Tidplan; Byggnation startades i februari och går enligt tidplan.
Ekonomi: Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 14,1 mnkr mot budget på 8 mnkr, pga förändring i tidplanen.
Projektets årsbudget behöver omfördela budgeten och öka 2021 samt
sänka 2022 eftersom produktionsstarten blev tidigarelagd.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten beräknas
till ca 16,5 mnkr mot 15,3 mnkr, vilket ger ett negativt prognos på
ca 1,2 mnkr. Kostnadsökningarna beror främst på en ökad
produktionskalkyl där följande ena orsaken till ökningen kan
sammanfattas till masshantering vid trånga passager (erfarenhet från
tidigare projekt i kommunen) vilket tar längre tid än vid normalt
utförande då massorna måste köras bort och mellanlagras på annan
plats än intill schakten. Andra orsaken är ökade kostnader kring
markavtal och intrångsersättningar än tidigare beslutad budget, där vi
har en ökning på ca 0,6 mnkr. Det positiva som kan tas med är att inte
lika mycket kostnader prognostiseras behövas läggas på miljötillstånd,
vilket kan utjämna kostnaderna för intrångsersättningarna.

13541

Utbyggnad VA-ledning,
Bonared Hyssna

Syftet med projektet är kommunal VA-anslutning av befintliga och
nytillkomna fastigheter enligt VA-planen. Minska
föroreningsbelastningen till Surtan.
Lägesrapport; Ledningsnätet är utbyggt. Påkoppling av abonnenter är
ej påbörjad under första kvartalet 2021 men planeras ske inom snar
framtid. Arbete som kvarstår är relationshandlingar och
återställningsarbeten. Skaderegleringar med markägare pågår också,
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Projektn
ummer

Projekt

Kommentar
vilket kommer att påverka budget med ca 0,1 mnkr.
Tidplan; Inget arbete pågår och området är klart för inkoppling av
abonnenter.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 0,35 mnkr mot budget på 0 mnkr, vilket ger en negativ prognos på
0,3 mnkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos för slutresultat beräknas till ca 26
mnkr mot beslutad budget på 20,4 mnkr, vilket ger ett negativt
resultat på ca 5,5 mnkr. Detta beror till stor del av ett ökat utfall i
produktion gentemot produktionskalkyl. Entreprenör har redovisat
kostnadsökningarna, där huvudorsakerna var med i förra tertialrapportering. Avvikelsen redovisas som större eftersom beloppet är
över 5 mnkr och motsvarar en ökning på över 20 % på totala
budgeten.

13542

Utbyggnad VA-ledning
Ubbhult Hägnen

Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minskar
därmed föroreningsbelastningen i Ingsjön. Ge förutsättningar för
exploatering i området.
Lägesrapport; Under våren pågår återställningsarbeten för lokalnätet
i Hägnen. De sista slutbesiktningarna blev klara under första kvartalet.
Lösning på Anne-Majas i Ubbhult (går under samma projekt) blev en
gemensam mindre pumpstation än tidigare tilltänkta separata pumpar
på vardera fastighet.
Tidplan; Minder pumpstation på Anne-Majas väg planeras att kunna
driftsättas andra kvartalet 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 2,2 mnkr mot budget på 0 tkr, vilket ger en negativ prognos på 2,2
mnkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos för slutresultat beräknas till
ca 42,9 mnkr mot beslutad budget på 34,3 mnkr, vilket ger ett
negativt resultat på ca 8,5 mnkr. Då innefattas denna prognos även
utbyggnad av lokalnät för Ubbhults omvandlingsområde (Kråkered)
som planeras byggas ut 2022.

13545

Utbyggnad VA-ledning
Dyrenäs

Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minska
föroreningsbelastningen i Lygnern. Ge förutsättningar för mer
permanentboende.
Lägesrapport; Under första kvartalet har beslut tagits på att påbörja
projektering till att ha granskningshandlingar framme eftersom
fastigheter har ett politiskt beslut om att området ska byggas ut och
anslutas till kommunalt VA i och med VA-planen och budgetmedel
beviljats. Många frågor och synpunkter kring förläggning av sjöledning
i Lygnern har kommit in från boende i området. Både positiva och
negativa reaktioner. Information går ut till de boende via e-post eller
vanlig post (om inte e-post är möjligt) en gång i månaden, vilket är
information i väldigt tidigt skede. Om arbetet inför tillståndsansökan
för sjöledningen beskrivs i projekt 13730.
Tidplan; Projektering för lokalnät pågår och förväntas vara klart för
granskning 2021, dock måste domslut om sjöledning inväntas för att
se vad som måste samförläggas med lokalnät om alternativ om
sjöledning ej bifalles av mark- och miljödomstolen.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 0,4 mnkr mot budget på 0,3 mnkr, vilket ger en negativ prognos på
100 tkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten beräknas
till ca 14 500 tkr som är beslutad budget. Ingen produktionskalkyl eller
förstudie är klar. Prognosen kommer att uppdateras efter färdig
förstudie.

13546

Utbyggnad VA-ledning
Flohult/Sätila

Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minska
föroreningsbelastningen i Lygnern. Ge förutsättningar för
permanentboende.
Lägesrapport; Under första kvartalet har beslut tagits på att påbörja
projektering till att ha granskningshandlingar framme eftersom
fastigheter har ett politiskt beslut om att området ska byggas ut och
anslutas till kommunalt VA enligt VA-plan och beviljade budgetmedel.
Många frågor kring förläggning av sjöledning i Lygnern har kommit in
från boende i området. Både positiva och negativa reaktioner.
Information går ut till de boende via e-post eller vanlig post (om inte
e-post är möjligt) en gång i månaden, vilket är information i väldigt
tidigt skede.
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Om arbetet inför tillståndsansökan för sjöledningen beskrivs i projekt
13730.
Tidplan; Projektering för lokalnät pågår och förväntas vara klart för
granskning 2021, dock måste domslut om sjöledning inväntas för att
se vad som måste samförläggas med lokalnät om alternativ om
sjöledning ej bifalles av mark- och miljödomstolen.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 0,3 mnkr mot budget på 0,2 mnkr, vilket ger en negativ prognos på
0,1 mnkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten beräknas
till ca 5 mnkr som är beslutad budget. Ingen produktionskalkyl eller
förstudie är klar. Prognosen kommer att uppdateras efter färdig
förstudie.

13550

Utbyggnad VA-ledning
Almered

Syftet är att lösa avloppsfrågan enligt VA-planen. Minska
föroreningsbelastningen på Gäddesjöbäcken/Lövbrobäcken.
Lägesrapport; Projektering och markägarkontakter har påbörjats
under första kvartalet för lokalnätet i Almered, norr och söder om
Hyssnavägen. Ledningsnätet är redan byggt fram till infart till
Ösjövägen. En första arkeologisk utredning har gjorts som visar att det
finns anledning att göra utgrävningar innan produktionsstart.
Ledningsrätt är ansökt och kommer förhoppningsvis kunna påbörjas för
att få rådighet över ledningssträckan till produktionsstart i början av
2022. Några få fastighetsägare motsätter sig att korsa deras
fastigheter vilket måste hanteras i en ledningsrättsförättning.
Naturvärdesinventering har också påbörjats, samt ny omgång med
fastigheternas önskade förbindelsepunkter.
Tidplan; Projektet flyttade fram produktionsstarten till årsskiftet
2021/2022.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 0,5 mnkr mot budget på 9,5 mnkr, vilket ger en positiv prognos på
knappt 9 mnkr. Anledningen till detta är att produktionsstarten har
skjutits fram.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten beräknas
till ca 13,9 mnkr mot beslutad budget på 13 mnkr, vilket ger ett
negativt resultat på 0,9 tkr. Ingen produktionskalkyl är klar. Prognosen
kommer att uppdateras efter färdig produktionskalkyl.

13551

Utbyggnad VA-ledning
Hjorttorp

Syftet är att lösa avloppsfrågan enligt VA-planen och minska
föroreningsbelastningen på Iglabäcken.
Lägesbeskrivning; Projektet befinner sig i sluttampen av
entreprenaden med återställning på delar av sträckan. Inkoppling och
driftsättning kan ske först när projekt 13740 är klart vilket beräknas
att ske innan sommaren 2021. Pumpstation i Hjorttorp kan ev. komma
att behöva senareläggas pga. att arbete krockar med renovering av
bro över Iglabäcken, där Nordmarkens vägförening är byggherre.
Tidplan; Förhoppningsvis driftsättning efter sommaren.
Ekonomi; Helårsprognos i förhållande till årsbudget: Prognos för
året beräknas till 0,5 mnkr, vilket ger en positiv prognos på 0,9 mnkr.
Totala budgeten: Prognos för den totala projektkostnaden beräknas
till 6,75 mnkr mot beslutad budget på 6,73 mnkr, vilket ger ett
negativt resultat på ca 24 tkr.

13552

Utbyggnad VA-ledning
Stenabo

Inget arbete utförs. Behovet av kommunalt VA bedöms vara för lågt
och per anslutning blir det ovanligt dyrt eftersom det är så få
fastigheter i området.

13554

Utbyggnad VA-ledning
Kovra-Ekhaga

Syftet med projektet är att ansluta ett antal fastigheter till det
kommunala ledningsnätet längs Öresjövägen, vid Kovra/Ekhaga.
Lägesrapportering; Projekteringen är klar, samt ansökan till
Trafikverket godkänd för tryckning av ledningar under deras vägar.
Arbetet kommer att utföras i egen regi.
Tidplan; Projektstart för entreprenadskedet är planerad till våren
2022, vilket är 1 år senare än planerat på grund av att andra projekt
har behövts prioriterats.
Ekonomi; Prognos för 2021 är 250 tkr vilket är under budgeterade 2,3
mnkr 2021 då byggnationen inte startar i år. Prognosen för
totalkostnaden är underskattad då ledningssträckan är ca 950 meter
och den beräknas uppgå till ca 9,5 mnkr och nya budgetmedel behöver
äskas.
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13556

Ombyggnad pumpstation
Sätila-Sand

Syftet är att minska bräddningar från pumpstationen vid Lygnern.
Bidrar till att uppfylla mål i Agenda 2030 om att halvera mängden
orenat avloppsvatten.
Lägesrapport; Förstudien klar, dock avvaktas handlingen från
konsult. Projektet kommer att fortsätta med workshop kring lösningar
om hur man ska gå vidare. Förstudien presenterar nämligen 3 stycken
alternativ, magasinering, ny pumpstation eller ny ledningsdragning.
Främsta orsaken är tillskottsvatten i nätet norr om pumpstationen
vilket det beräknas vara väldigt lång åtgärdstid på eftersom
ledningarna är både kommunal och privata.
Tidplan; Några entreprenadarbeten hinner inte påbörjas under 2021
utan planeras påbörjas 2022.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Förstudie med projektering för
något av ovanstående alternativ förväntas bli 0,4 mnkr på året vilket
avviker från årets budget med 2,1 mnkr.
Prognos mot totalbudget: Budget på 2 800 tkr ligger, men kommer
troligtvis behövas att justeras efter att utredning/projektering är gjord.

13557

Utbyggnad VA-ledning Haby

Syftet med projektet är att ansluta fyra nya tomter söder om
Habyvägen i Haby på beställning av en privat exploatör och projektet
avser att förse fastigheterna med vatten och avlopp.
Lägesrapportering; Projektering är klar, men behöver justeras något
innan byggstart då ledningsdragningen inverkade mycket på en av
fastigheterna. Arbetet med markavtal beräknas bli klara under april
2021.
Tidplan; Byggstart är planerat till maj 2021 vilket är i fas med
nuvarande tidplan.
Ekonomi; Prognos för 2021 är 2,6 mnkr vilket och ett
budgetöverskridande med samma summa för 2021 eftersom ingen
budget fanns för projektet då behovet uppkommit snabbt.
Totalkostnaden för projektet beräknas till 2,9 mnkr.

13561

Byte dagvattenledning,
Grovaliden

Syftet med projektet är att flytta befintlig dagvattenledning med
anledning av ny byggnation på fastigheten Ytterås 5, samt att öka
dimensionen/kapaciteten på ledningen p g a återkommande
översvämningar hos fastigheter uppströms ledningen. En ny
dricksvattenledning kommer också att förläggas i samma projekt.
Lägesrapportering; Planering sker för långhålsborrning för den nya
ledningen men då det skulle leda till besvärliga inkopplingar av
befintliga serviser övervägs traditionell schaktning. Projektering pågår.
Tidplan; Projektet ligger något efter tidplan, men dialog förs med
projektet på Ytterås 5 för att ändå bli klara i tid.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 5 mnkr vilket är 4 mnkr över budget
2021 som är 1 mnkr på grund av att förseningar då entreprenaden inte
påbörjades under 2020. Totalkostnaden för projektet beräknas till 5,1
mnkr.

13562

Byte VA-ledning
Gärdebovägen

Syftet med projektet är att minska mängden ovidkommande vatten i
spillvattennätet vilket varit ett stort bekymmer i området på grund av
ett dåliga avloppsledningar. Översvämningar i fastigheter har också
förekommit.
Lägesrapportering; VA-verksamheten relinar de befintliga
avloppsledningarna och serviserna, samt byter ut
dricksvattenledningen på en del av sträckan.
Större delen av huvudledningarna är relinade, samt ca hälften av
servisledningarna. Rörnätsenheten arbetar just nu med utbyte av
dricksvattenledningarna och kommer bli klara under april 2021.
Resterande avloppsledningar (relining) kommer utföras under 2021.
Tidplan; Projektet ligger före tidplan.
Ekonomi; Prognosen för 2021 är 3 mnkr vilket är enligt budgeten.
Prognosen för projektets totalkostnad är enligt budget 5,4 mnkr.

13563

Förnyelse spillvattenledning
Hyssna

Syftet med projektet är att säkra spill- och dricksvattenledningarna
som ligger placerade i Surtan pga av skredrisk vid å-fåran.
Lägesrapportering; Vid projektstarten framkom att andra projekt i
kommunen påverkar hur verksamheten ska gå vidare i detta projekt t
ex ÖFL-ledningar från Balltjärn m fl, och även nya detaljplanearbeten
då ledningen kommer därmed belastas med högre flöden.
En datamodell för spillvattenledningarna har tagits fram under 2020
där olika scenarion kan provas.
Ny tidplan upprättas när utredningen visar vilka åtgärder som behöver
vidtas.
Ekonomi; Prognos för 2021 är 10 tkr.
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Totalbudget för projektet tas fram när lämplig lösning för området har
hittats.

13564

Omläggning VA Örbyvägen,
Skene

Syftet är att minska driftstörningar för kunder samt undvika lagning av
läckor på/vid en trafikerad statlig väg (lv 156). Omläggning av
dricksvattenledningar vid Örbyvägen och Industrigatan samt under
järnvägen i Skene som till stor del utförs av ramavtalsentreprenör för
schaktfria entreprenader samt ersätta den gamla eternitledningen i
Industrigatan med en ny ledning.
Lägesrapportering; Rörtryckningarna har genomförts under vintern
20-21, och resterande arbetet med att koppla ihop rören i
tryckgroparna pågår i egen regi och de flesta gropar är klara. Spolning
av den nya ledningen beräknas börja i april 2021.
Tidplan; Projektet beräknas bli klart under 2021.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 2,5 mnkr vilket är över budget för 2021
eftersom projektet blivit försenat och ingen budget fanns för 2021.
Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till 4,5 mnkr vilket är ca 1
mnkr högre än ursprunglig plan. En lång, kall vinter har fördyrat
projektet, liksom några överraskningar under entreprenaden t ex en
gammal husgrund. Utbildning i nya moment för personalen sker också
inom projektet.

13565

Nyanläggning VA-ledning
Dalen

Syftet är att förbättra leveranssäkerheten av dricksvatten och knyter
ihop ledningar som idag har enkelmatning. Projektet blev klart 2020.
Endast asfaltering av toppskikt kvarstår.
Tidplan; Projektet genomfördes enligt tidplan.
Ekonomi; Prognos för 2021 uppgår till 150 tkr och avser asfaltering.
Totalkostnad för projektet kommer uppgå till ca 1,2 mnkr vilket är
lägre än ursprunglig budget om 2 mnkr.

13567

Sanering
Kvarnvägen/Skördegatan

Syftet är att utföra renovering/omläggning av vatten-, spill- och
dagvattenledningar kring Kvarnvägen och Skördegatan i Skene.
Projekteringen är klar för både etapp ett och två.
Lägesrapport; Etapp ett kommer påbörjas i månadsskiftet april-maj
2021 och kommer pågå under sommar-höst men etapp 2 kommer inte
hinna färdigställas.
Tidplan; Projektet är försenat då entreprenaden för etapp ett inte
kunde påbörjas 2020 pga beslut behöves för utökat budgetmedel och
igångsättningstillstånd.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 8,5 mnkr vilket är lägre än budget om
15 mnkr och ombudgetering av projektmedel behöver ske vid
årsskiftet till 2022.
Totalkostnad för projektet är beräknat till 17,3 mnkr vilket följer
budget.

13573

Ombyggnad reservoarer

Ett ramprojekt var syfte är att reinvestera i reservoarer för att
bibehålla god vattenkvalitet. Påbörjat montering av trappa i Horred och
byte av papptak samt plåt på annan reservoar.

13576

Ombyggnad lågreservoar i
Risängs vattenverk

Syftet är att förbättra vattenverket i Risäng genom byggnation av ny
lågreservoar på grund av läckande reservoar samt förbättra processen.
Lägesuppdatering; Projektering pågår och upphandlingsunderlag tas
fram.
Tidplan; Projektet är försenat för det har fått stå tillbaka för andra
prioriterade projekt. Projektet beräknas vara klart 2022.
Ekonomi; Budget 2021 är 9 000 tkr, beräknad helårsprognos är 7
000 tkr och därmed behöver 2 mnkr ombudgeteras till 2022.
Totalutgift för projektet är 9,5 mnkr.

13577

Ny brunn Sätila vattenverk

Ett projekt för att säkerställa råvattenkapaciteten genom att antingen
borra ny brunn alternativt renovera äldre borrhål. Efter utredning har
det framkommit att äldre borrhål kan användas och när dessutom
vatten från nya överföringsledningen kan användas till Sätila tätort så
borras ingen by brunn utan projektet avslutas. Nedlagda kostnader
belastar istället VA-verkens driftbudget 2021.

13578

Vattenledning & HR, Sätila

Syftet är att säkerställa vattenleveranser inom Sätila tätort
Lägesrapport; Spolning och vattenprover har tagits under 2021 års
början. Vattenproverna blev godkända och vattentornet har fyllts.
Arbete för att säkerställa så att hygienkraven följs återstår vilket
innebär t.ex. omläggning av tak, godkända luftarfilter och luckor.
Tidplan; Projektet beräknas slutföras under 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 0,5 mnkr mot budget 0 tkr.
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Prognos mot totalbudget: Prognos beräknas till ca 2,9 mnkr mot
budget enligt investeringsplan 2,2 mnkr, negativ prognos på ca 0,6
mnkr vilket beror på hygiensäkring av reservoaren.

13585

Byte av
kommunikationssystem

Ett ramprojekt för att säkerställa kommunikationssystem mellan VAverksanläggningar. Etapp ett av kommunikationssystem klart och
driftsatt. Etapp två är påbörjad i år.

13586

VA-verk maskiner och
elinstallationer

Ett ramprojekt för VA-verkens maskiner och elinstallationer.
Installationer sker under året utifrån driftens planering tex byte av
elskåp under 2021.

13588

Utbyte av pumpar

Ett ramprojekt för VA-verkens pumpar. Hittills i år har två pumpar i
tryckstegringsstationer bytts.

13589

Ombyggnad Fritsla
vattenverk

Syftet med projektet är att säkerställa dricksvattenkvalitet och kapacitet i Fritsla vattenverk. Efter levererad konsultrapport med
avseende på manganreduktion är bedömningen att det inte är lämpligt
att bygga något nytt vattenverk eller nytt processteg. Vattnet som
levereras i dagsläget är fullt tjänligt.
Utredning fortgår om kapacitet i två brunnar.

13590

Säkrare vattenförsörjning

Ramprojekt för säkrare vattenförsörjning.
Används för att säkra upp skalskyddet vid vattenverksanläggningar.
Installation av nytt låssystem fortsätter.

13591

Förnyelse vatten- och
avloppsledningar

Ramprojekt för olika förnyelseinsatser på ledningsnätet.
Dessa projekt pågår eller är planerade under året:
Schaktfri renovering av vattenledning genom bostadsområdet Risma i
Fritsla, ca 300 m.
Omläggning av vattenledning i Gärdebovägen och Mellanvägen i
Fritsla, ca 230 m
Återställning och asfaltering av flera projekt som genomförts de
senaste åren.
Ekonomi: Prognosen är att årets budget kommer överskridas med
ca 1 mnkr då behovet av förnyelse av ledningar är stort.

13594

Processförnyelse Skene
avloppsreningsverk (ARV)

Ombyggnation och förbättring av olika processteg inom
avloppsreningsverket enligt utredning framtagen med hjälp av konsult
2019. Syftet med projektet är att klara framtida reningskrav och
ökningen av anslutna personer. Befintligt verk är också äldre och slitet.
Upphandlingsprocessen av processförändringar inklusive
betongrenoveringar av bassänger har påbörjats och underlag beräknas
vara klart för att annonseras våren 2021 i form av en
samverkansentreprenad (partnering).
Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett antal år, då det
inte är möjligt att renovera mer än ett fåtal bassänger om året och
processförändringarna går hand i hand med betongrenoveringen
eftersom reningsverket behöver vara i drift under renoveringen.
Ekonomi:
Tilldelad budget kommer med stor sannolikhet inte räcka till. Mer exakt
kalkyl fås efter Fas 1 dvs projekteringen, vilket innebär att
igångsättningstillstånd skall äskas mellan fas 1 (projektering) och fas 2
(entreprenaden).
Budget 2021: 800 tkr, beräknad årsprognos 800 tkr. Beräknad total
budget utifrån mycket grov kalkyl 16 mnkr.
Förklaring till ökning i budget:
Den preliminära budgeten för processdelen av Skene reningsverk som
sattes för ett flertal år sedan är missvisande på grund av nytillkommen
information och miljökrav. Sett till andra reningsverk i liknande storlek
går en upprustning på ca 40-60 mnkr. Att då sedan tidigare begära 27
mnkr för byggdelen av projektet stämmer relativt väl överens med den
nya informationen. Processdelen av projektet har i huvudsak ökat från
3,1 till 16 mnkr på grund av krav på nytt tillstånd för reningsverket
från Länsstyrelsen. Detta kunde inte medtagas i tidigare kalkyl på
grund av långsamt svar från Länsstyrelsen. Till den mindre
processdelen behöver 5 mnkr äskas.
Att ökningen nu stiger från 30,1 mnkr (egentligen 35 Mkr) till ca 50
mnkr beror främst på ökade krav på kväverening. Med ett gammalt
tillstånd från 1994 som måste förnyas kommer reningsverket att
behöva rena en större del det inkommande kvävet. Detta högre krav
på kväverening kommer från EU-nivå. Att nå denna reningsgrad,
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framför allt under vinterhalvåret är mycket svårt och kräver ytterligare
investeringar. Tillståndet måste följas, utan det får inte reningsverket
vara i drift.
Det första som kommer att utföras när en entreprenör upphandlats
efter sommaren är att fastställa en noggrannare budget, men ännu
noggrannare budget kalkyleras fram i samband med
projekteringsskedet (fas 1) eftersom det är extra svårt att kalkylera
renovering av befintligt verk då alla verk är unika än kalkylera för en
nybyggnation.

13595

Nybyggnation Björketorps
ARV

Syftet med projektet är att få ett välfungerande reningsverk i
Björketorp. Utredning av konsult pekar på att nybyggnation är mycket
billigare och säkrare än renovering. En annan fördel är att befintligt
reningsverk kan vara i bruk medan nytt byggs bredvid.
Lägesrapportering; Projektering fortgår och upphandling planeras att
påbörjas under våren. Skredriskutredning skall ske och provtagning av
geologin kommer påbörjas i april.
Tidsplan; Utredning av skredrisk kombinerat med ett högt arbetstryck
på konsulterna leder till viss försening i projektet. Sen vår istället för
tidig vår förväntas upphandlingen påbörjas. Entreprenad beräknas ske
under 2022. Projektet beräknas vara klart 2023.
Ekonomi; Budget 2021: 0,7 mnkr, beräknad årsprognos 0,5 mnkr.
Total budget: 15,1 mnkr och prognos är enligt budget.

13597

Renovering bassänger,
byggnader mm Skene
avloppsreningsverk (ARV)

Syftet med projektet är att renovera bassängerna och byggnader mm
på Skene reningsverk.
Lägesrapportering; Arbete med upphandlingsdokument slutförs och
underlaget planeras att skickas ut i vår.
Ekonomi; Budget 2021: 5 mnkr, beräknad årsprognos 1,5 mnkr.
Beräknad total budget för betongrenoveringarna utifrån mycket grov
kalkyl 34 mnkr. Bättre kalkyl kommer tas fram efter att projektet är
upphandlat. Endast budget för projekteringskostnader för renovering
och ombyggnation av personaldelarna ingår i ovanstående totalbudget.
Budget för detta kommer att tillkomma efter att förstudien är utförd.
Anledning till att budget ökar från 27 mnkr till 34 mnkr beror på nytt
tillstånd från Länsstyrelsen behövs. Ytterligare processförändringar
kräver mer förändringar i konstruktionsdelar.
Noggrannare budget kommer att läggas efter sommaren tillsammans
med entreprenör.

13598

Ny- och ombyggnad Skene
vattenverk

Syftet med projektet är att genomföra utredning och byggnation av ett
reservvattenverk i Skene på grund av att uttaget av vatten i
centralorten gradvis har ökat genom åren då antalet
kommuninvånarna med kommunalt VA ökat. Vattenleveransen behöver
säkras långsiktigt genom en ny reservvattentäkt.
Lägesuppdatering; Utvärderingen av provpumpningen som konsult
tagit fram visade att Skene vattentäkt är lämplig att ta i drift igen,
både vad gäller kvantitet och kvalitet. Ny brunn är borrad och
tillhörande pump, styrskåp och överbyggnad är installerad.
Långtidsprovpumpning av den nya brunnen har skett. Observationsrör
skall installeras då svar från Länsstyrelsen kommit att ett kan placeras
i Assbergs raviner. Arbetet med att ta fram ny vattendom samt ett
nytt vattenskyddsområde har påbörjats.
Tidplan; Projektet beräknas vara klart 2025 förutsatt att tillståndet
(vattendom) är klart, så byggstart kan ske 2023. Hur lång tid det tar
att för klart ett nytt tillstånd är beroende på hur mycket utredningar
som kommer att krävas.
Ekonomi; Budget 2021: 3,4 mnkr, beräknad årsprognos 1,5 mnkr.
Grovt uppskattad total budget 58 mnkr. Uppskattningen bygger på
kalkyl för motsvarande grundvattenverk i annan kommun.

13599

Ombyggnad överfart
Vännåkra vattentäkt

Syfte: Anläggandet av en ny bro över Ljungaån har gjorts för att
minska risken för att vattentäkten blir översvämmad av åvatten, vilket
har hänt tre gånger de senaste fem åren. Efter de mycket höga
flödena i vattendraget i februari 2020 konstaterades att även en vall
behöver byggas för att skydda vattentäkten från översvämning.
Byggnation av ny bro genomfördes under 2020. En ramp är lagd för att
cyklister och barnvagnar skall kunna ta sig över den nya högre bron.
Projektering av ny vall och tillhörande markhöjningar är klar och
kommer även leda till förbättrad tillgänglighet för anslutning till bron.
Tidplan; Vallen planeras byggas under 2021 i egen regi.
Ekonomi: Budget för 2021 förväntas hållas.
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13510

Anslutningsinvesteringar till
exploateringsområden

Utbyggnad av servisledningar som kostar mer än 2 prisbasbelopp.
2021 planeras utbyggnad till MBAB nya fastighet i Fotskäl,
Limsjövägen, Jägmästarhöjden, Kinnasten.

13511

VA-investeringar i
exploateringsområden

VA-utbyggnad har skett under 2020 i Sätila 3:32 som är ett privat
exploateringsområde vid Björlandvägen, Sätila för 14 villar och 2
parhus.
Lägesrapportering; projektet håller på att avslutas. Under 2021 har
besiktning av anslutningen mot Björlandavägen av trafikverket och
inmätning av VA utförts.
Tidplan; är i fas.
Ekonomi; Årets prognos kommer understiga budgetmedel.

13574

Ombyggnation
avloppspumpstationer

Ramprojekt för reparation av pumpstationer. I år planeras Törestorp
pumpstations repareras.
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Kf
Budget

Ack
Utfall
2020

Årets
budget

Utfall
2021

Prognos
2021

Avvikelse

13701 - Öfl Skene Berghem

21 700

22 787

0

0

0

0

13705 - Öfl Ekelund Vännåkra

12 000

5 380

4 953

1 371

4 953

0

13712 - Öfl Sätila Sjödal

46 785

47 021

0

184

385

-385

13713 - Öfl inom Sätila tätort

15 570

15 497

0

572

750

-750

13714 - Öfl Sjödal Ubbhult

18 400

18 357

0

11

35

-35

13715 - Öfl Ubbhult Hägnen

12 400

12 399

0

10

36

-36

13716 - Öfl Hyssna Sätila

50 000

46 420

533

1 116

2 000

-1 467

13717 - Pumpstationer Sätila Ubbhult
Hägnen

17 630

17 559

942

21

365

577

13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås
Almered

12 090

10 994

0

204

615

-615

13720 - Tryckstegring Sätila Hägnen

5 375

5 426

0

11

20

-20

13721 - Tryckstegring Hyssna Sätila

2 400

2 572

0

29

60

-60

13722 - Inkoppling VV Ubbhult

1 450

597

0

584

1 260

-1 260

13723 - Omb ARV Sätila och Hyssna

17 660

17 406

0

274

737

-737

13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs

19 260

1 388

6 000

515

2 550

3 450

13740 - Öfl Hajom Hajomskryss ink
loknät

19 450

7 050

12 440

1 515

16 380

-3 940

13741 - Öfl Melltorp Balltjärn Stjärnhult

21 308

5 387

8 698

974

16 580

-7 882

293 478

236 242

33 566

7 390

46 726

-13 160

Överföringsledningar
Utbyggnad av överföringsledningar

Summa överföringsledningar

Överföringsledningar
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13701

Överföringsledning SkeneBerghem

Utbyggnad av överföringsledning mellan Skene och Berghem. Ersätter
befintliga vatten- och spillvattenledningar som ligger i Viskan. De nya
ledningarna samordnades med utbyggnad av GC-väg mellan Skene och
Berghem. Totalt är sträckan ca 2,8 km. Entreprenadarbetena
färdigställdes under 2020 och är slutfakturerat. Det som återstår för
att kunna stänga GC projektet är förrättningskostnaden för sista
markköpet av Trafikverket. Slutredovisning görs därför inte förrän
2021. Projektet har ingen budget 2021.

13705

Överföringsledning till
Ekelund/Vännåkra

Syftet är att anlägga överföringsledning mellan Örby och
Ekelund/Vännåkra för anslutning av fastigheter i området.
Lägesuppdatering: Själva ledningen blev färdigbyggd 2020, men
under 2021 har bland annat en pumpstation projekterats och byggts.
Tidplan; projektet ligger i fas med tidplan
Ekonomi; Prognosen för året är enligt budget.

13712

Överföringsledning SätilaSjödal Etapp 1.5

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön,
möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Produktionen är klar, relationsritningar,
skadeersättningar samt en del återställningsarbeten kvarstår.
Dessutom pågår lantmäteriförrättning om skogsbilväg i närheten av
Jägmästarevägen, denna förväntas vara klar första halvåret.
Tidplan; Produktion klar och projektet är slutfört under 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 385 tkr mot
budget på 0 tkr, vilket ger negativt utfall på ca 385 tkr och orsakat
eftersom projektet inte hanns avslutas helt 2020.
Prognos mot totalbudget: Prognos på 47,4 mnkr mot beslutad
budget på ca 46,8 mnkr, ger en negativ prognos på ca 0,6 mnkr.
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13713

Överföringsledning inom
Sätila tätort (Blåsås/Sätila)
Etapp 1.4

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön,
möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Inkopplingar och driftsättning utfördes tidigt 2021. I
samband med inkopplingarna kunde serviserna renoveras. Ett läckage
uppstod när pumpstation Sätila Sand skulle driftsättas på den nya
ledningen. Läckaget åtgärdades genom en kortare ny
ledningsdragning, kostnaden föll på driften. Nu är produktionen klar
och relationsritningar återstår. Fakturering för inkopplingar, läckage i
Sätila Sand, ledningsrenovering inväntas.
Tidplan; Produktion klar och projektet är slutförs under 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 750 tkr mot
budget på 0 tkr, vilket ger negativt utfall på ca 750 tkr. Detta beror på
att projektet inväntar återstående fakturor samt arbete kvar för
relationsritningar. Dessutom kan kostnad tillkomma för ytterligare
kontakt och ersättning till markägare, detta är tagit höjd för.
Prognos mot totalbudget: Prognos på 16,3 mnkr mot beslutad
budget på ca 15,6 mnkr, ger en negativ prognos på ca 0,7 mnkr.

13714

Överföringsledning SjödalUbbhult Etapp 1.6

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön,
möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Arbetet är klart och ledningssträckan är driftsatt.
Relationsritningar inväntas från Skanska. Ett fåtal ärenden med
markägare och vägföreningar kvarstår, men förväntas att lösas under
första halvåret 2021. Ledning för lättrycksavlopp tillhörande
avtalskunder på sträckan har fått in anmälningar på att det är svårt att
pumpa spillvatten till Ryda pumpstation. Detta kommer att felsökas av
Skanska under våren.
Tidplan; Produktion klar och projektet slutförs under 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 35 tkr mot budget
på 0 tkr, vilket ger negativt utfall på ca 35 tkr. Eventuell kvarstående
ersättning till markägare är tagit höjd för.
Prognos mot totalbudget: Prognos på 18,4 mnkr följer beslutad
budget.

13715

Överföringsledning UbbhultHägnen Etapp 1.7

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön,
möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Arbetet är klart och ledningssträckan är driftsatt.
Relationsritningar inväntas från Skanska. För skogsbilväg som ska
användas till driftbilsväg görs ett nytt 12 §6-samråd hos Länsstyrelsen
vilket är tagit höjd för i års- och totalbudget.
Tidplan; Produktion klar och projektet slutförs under 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 36 tkr mot budget
på 0 tkr, vilket ger negativt utfall på ca 36 tkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos på 12,44 mnkr mot beslutad
budget på ca 12,4 tkr, ger en negativ prognos på ca 40 tkr.

13716

Överföringsledning HyssnaSätila Etapp 1.3

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön enligt VAplanen, möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Arbetet är klart och ledningssträckan är driftsatt. Inget
arbete kvarstår av Skanska på denna del av överföringsledningen.
Relationsritningar inväntas från Skanska. Kostnad för
ledningsförrättning, återställningsarbeten, skadeersättningar och
mindre kostnader för miljöuppföljning kvarstår.
Tidplan; Produktion klar och projektet slutförs under 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 2 mnkr mot
budget på 0,5 mnkr, vilket ger negativt utfall på ca 1,5 mnkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos på 48,5 mnkr mot beslutad
budget på ca 50 mnkr, ger en positiv prognos på ca 1,5 mnkr

13717

Avloppspumpstationer
Sätila-Ubbhult/Hägnen,
Utjämningsmagasin Ryda

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön,
möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Arbetet är till stor del klart och stationerna är tagna i
drift. Flödesmätare på bräddat vatten ska installeras under våren. Det
blir två olika lösningar beroende på typ av utförande på mätarbrunn i
anslutning till bräddavloppet. Detta gäller generellt för samtliga
pumpstationer men innebär marginella prisskillnader. Under första
kvartalet har det kommit in klagomål på luktproblem med pumpstation
i Ryda. Kolfilter har installerats för att få bukt med problemen och blir
ett test för framtida kolfilterinstallationer.
Tidplan; Återstående arbete med flödesmätare på bräddat vatten
förväntas bli klara under andra kvartalet 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 365 tkr mot
budget på 942 tkr, vilket ger positivt utfall på ca 577 tkr.
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Prognos mot totalbudget: Prognos på 17,9 mnkr mot beslutad
budget på ca 17,6 mnkr, ger en negativ prognos på ca 0,3 mnkr

13719

Pumpstationer Sätila
Blåsås/Almered

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön,
möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Arbetet är till stor del klart inklusive återställning runt
pumpstationen i Almered och stationerna är tagna i drift. Återställning i
Blåsås avvaktar projektet med i väntan på lösning för att förse Flohult
och Dyrenäs med kommunalt VA. Eventuellt görs en avsättning med
full återställning som senare grävs upp när det är dags för förläggning
av distributionsledning till Flohult/Dyrenäs. Beräknat till 2022.
Flödesmätare på bräddat vatten ska installeras under våren. Det blir
två olika lösningar beroende på typ av utförande på mätarbrunn i
anslutning till bräddavloppet. Detta gäller generellt för samtliga
pumpstationer men innebär marginella prisskillnader. Permanent el
blev installerat under första kvartalet 2021 på Almereds pumpstation.
Tidplan; Återstående arbete med flödesmätare på bräddat vatten
förväntas bli klara under andra kvartalet 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 615 tkr mot
budget på 0 tkr, vilket ger negativ prognos på ca 615 tkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos på 12,1 mnkr följer beslutad
budget.

13720

Tryckstegringsstationer
Sätila-Hägnen, vid Torpet
och Sjödal

Syftet med projektet är att ersätta vattenverk med bristande kapacitet
och robusthet. Möjliggöra exploatering och omvandling till
permanentboende
Lägesrapport; Arbetet är klart. Driftpersonal behöver dock utbildas.
Tidplan; Klart.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Klart 2020
Prognos mot totalbudget: Utfall 5 425 tkr mot budget 5 375 tkr,
vilket ger negativt utfall på 50 tkr.

13721

Tryckstegrings- och
mätstationer Hyssna-Sätila

Syftet är att ersätta befintligt vattenverk som har bristande kapacitet.
Möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Arbetet är klart och Hyssna vattenverk fungerar numer
som tryckstegring. Projektet jobbar med att få till relationsritningar och
slutbesiktning får att kunna starta garantiperioden. Tryckstegring i
Blåsås avvaktas tills byggnation till Flohult/Dyrenäs är aktuell.
Tidplan; Enligt tidplan, Blåsås tryckstegringsstation är beroende av
hur ledningen till Flohult/Dyrenäs utformas.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 60 tkr mot beslutad budget 0 tkr, negativ prognos på ca 60 tkr
eftersom relationshandlingar etc inte hanns tas fram 2020.
Prognos mot totalbudget: Prognos beräknas till ca 2,64 mnkr mot
beslutad budget 2,4 mnkr, negativ prognos på ca 240 tkr.

13722

Ombyggnad av vattenverket
i Ubbhult till mätstation,
nedläggning av Hyssna
vattenverk

Syftet är att ersätta befintligt vattenverk som har bristande kapacitet.
Möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Ombyggnaden i Ubbhults vattenverk har under första
halvåret slutförts och omkoppling på inkommande vatten har skett.
Inkoppling beräknas ske innan sommaren.
Tidplan; Klart, inkoppling sker något efter tidplan.
Ekonomi; Anledning till ökade kostnader är mer tid för inkoppling är
räknat och brunnar för tryckreducering.
Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 1 260 tkr
mot budget 0 tkr, negativ prognos på ca 1 260 tkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos beräknas till ca 1,9 mnkr mot
budget enligt investeringsplan 1,5 mnkr, negativ prognos på ca 0,4
mnkr

13723

Ombyggnad/nybyggnad vid
avloppsverken Sätila och
Hyssna till pumpstation inkl.
utjämningsbassäng

Syftet är att ersätta befintliga slitna reningsverk för att ansluta
spillvattnet till Skene reningsverk via överföringsledningar enligt VAplanen. Det ger en stor miljövinst för Lygnen och Surtan och möjliggör
exploateringar i nordvästra Mark.
Lägesrapport; Pumpstationsleverantören, har arbetat med det sista
för styr och el under första kvartalet. Nivåer för bräddavloppet ska
justeras. Brädden sker vid halvfull bräddpunkt i dagsläget och behöver
höjas ytterligare. Detta kräver arbete med grävmaskin för att justera
bräddnivån utvändigt. Rivningslov till Hyssna reningsverk planeras men
belastar VA-verkens driftbudget 2021.
Sätila reningsverk är urtaget ur drift under första kvartalet och rivning
utom ramen för detta projekt med separat upphandling på
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rivningsentreprenör och belastar VA-verkens driftbudget 2022. Tills
dess har driften ansvaret för reningsverket.
Tidplan; Ligger något efter tidplan, med förhoppning om att rivning av
Hyssna reningsverk påbörjas innan sommaren.
Ekonomi; Det kvarstår kostnader som ej är fakturerade än för
pumpstationen vid Hyssna reningsverk. Dessutom behövs tak byggas
över bassängen som ska användas för utjämning som inte var
medräknat sedan innan. Justering av bräddnivå medför också ökade
kostnader.
Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 737 tkr
mot budget 0 tkr, negativ prognos på ca 737 tkr.
Prognos mot totalbudget: Prognos beräknas till ca 18,2 mnkr mot
beslutad budget 17,7 mnkr, negativ prognos på ca 0,5 mnkr

13730

Överföringsledning SätilaFlohult-Dyrenäs

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön enligt VAplanen samt möjliggöra utbyggnad och omvandling till
permanentboende.
Lägesrapport; Under första kvartalet har samråd genomförts och
kommer att sammanställas i kvartal 2. En samrådsredogörelse kommer
skickas till länsstyrelsen som ska besluta om miljöpåverkan. Mycket
åsikter om alternativ med sjöledningen i Lygnern som väcker känslor.
Markägarmöten för fastigheterna i sjön har hållits enligt gällande
restriktioner under pandemin. Ca 30 % av avtalen är underskrivna och
ersatta. Ledningsrätt blev beslutad under första kvartalet. Främst ses
nu de tekniska frågorna över för att skapa ett säkert system som ska
upptäcka eventuellt framtida läckage tidigt, men bygga på det som
redan finns idag.
Tidplan; Samrådredogörelse beräknas att skickas in i mitten av april
och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet planeras att skickas in
efter sommarsemestrarna.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 2,6 mnkr mot budget på 6 mnkr, vilket ger en positiv prognos på
3,4 mnkr. Summan ombudgeteras till 2022.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten är 19,7
mnkr vilket avviker med 0,4 mnkr från beslutad budget på 19,3 mnkr.
Totalutgiften beror på vilka förutsättningar och villkor som ges i en
miljödom och summan kan komma att ändras.

13740

Överföringsledning HajomHajomskrysset samt utökat
verksamhetsområde i Hajom

Syftet är att ersätta befintliga anläggningar som har bristande
kapacitet. Öka robusthet och kvalitet samt minska
föroreningsbelastningen och ge förutsättningar för exploatering.
Lägesbeskrivning; Entreprenad och projektering av pumpstationer
pågår. Entreprenören har arbetat på hackigt, dvs. stannat och påbörjat
arbete samt att de behöver etablera om maskiner och yrkesarbetare i
samband med detta för att följa markägares önskemål. Dialogen med
markägare har varit intensiv med flertal möten och i perioder
dagligdags telefondialog. Avtalsförhandlingar har pågått under första
kvartalet 2021 där valet för avloppspumpstation föll på Norvatek och
Xylem för tryckstegringar/vattenstationer. Byggnation av pumpstation i
Hjorttorp kan bli försenad pga. ett krockande arbete med Nordmarkens
vägförening som byggherre, reparation av bro som förhindrar
transporter fram till område för pumpstation.
Tidplan; Ev. försening av Hjorttorps pumpstation. Tidplan kan komma
att skjutas fram till hösten 2021.
Ekonomi; Helårsprognos i förhållande till årsbudget: Prognosen
för året beräknas till ca 16,4 mnkr i förhållande till budget på 12,4 tkr
vilket ger ett negativt utfall på 4 mnkr.
Totala budgeten: Totala prognosen beräknas till ca 23,4 mnkr mot
beslutad budget på 19,5 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på 4
mnkr. Detta beror mestadels på behov av större pumpstation men
också på ökade kostnader för hänsyn till markägare. Totalt innebär
detta en 20 % avvikelse mot beslutad budget.

13741

Överföringsledning MelltorpBalltjärn-Stjärnhult

Syftet är att lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön enligt VAplanen, möjliggöra exploatering och omvandling till permanentboende.
Lägesrapport; Året påbörjades med att projektering avslutades och
projektet gick in i produktionsskede. En kalkyl togs fram efter de
bygghandlingar som blev resultatet av projekteringen. Denna går över
budget med ca 600 tkr, på grund av bl a. tillkommande brunnar,
flödesutjämning till befintligt nät, trånga passager som innebär flytt av
material istället för att lagra det lokalt. Miljöhänsynen är också en
bidragande faktor där det finns många platser där det måste tas
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hänsyn. Information ges ut till fastighetsägare via e-post eller brev om
status i projektet. De flesta markägare har det slutits avtal och
ledningsrätt för sträckan är sökt.
Tidplan; Byggnation startades i februari och går snabbare än tidplan.
Ekonomi: Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till
ca 16,6 mnkr mot budget på 8,7 mnkr, dvs ett underskott i förhållande
till budget på 7,9 mnkr pga förändring i tidplanen dvs tidigarelagd
produktionsstart. Tidigare lagd budget för år 2022 kommer istället att
sänkas jämfört med ursprunglig plan.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten beräknas
till ca 23, 6 mnkr mot 21 mnkr, vilket ger ett negativt prognos på
ca 2,3 mnkr. Kostnadsökningarna beror främst på en ökad
produktionskalkyl där följande ena orsaken till ökningen kan
sammanfattas till masshantering vid trånga passager (erfarenhet från
tidigare projekt i kommunen) vilket tar längre tid än vid normalt
utförande då massorna måste köras bort och mellanlagras på annan
plats än intill schakten. Kostnad för intrångsersättning är inte fastställd
ännu och visar på möjlighet att gå under budget. Också kostnad för
miljötillstånd har möjlighet att gå under budget. Totalt beräknas
möjligheten till kostnadsminskningar till ca 0,6 mnkr. Om detta faller
ut blir det en förändring i prognosen till 23 mnkr, fortfarande negativ
prognos på ca 1,7 mnkr.

Kf
Budget

Ack
Utfall
2020

Årets
budget

Utfall
2021

Prognos
2021

Avvikelse

13608 - Ny fackla nedlagd deponi

0

165

200

0

700

-500

13609 - Bomsystem ÅVC

0

296

0

0

800

-800

13610 - Ramp för träavfall ÅVC

0

0

1 000

0

0

1 000

13614 - Renovering Betongplatta

0

0

500

6

500

0

Summa avfallsinvesteringar

0

461

1 700

6

2 000

-300

Avfall
Avfallsinvesteringar

Avfall
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

13608

Ny fackla nedlagd deponi

Utredning är klar om vilka åtgärder som verkligen behövs och vilka
åtgärder som är tekniskt gångbara. Bland annat har det utretts att det
verkligen finns så mycket gas att det överhuvudtaget går att fackla.
Specialist är anlitad för att hjälpa till med underlag till upphandlingen.
Tidplan; osäker då resurser saknas för upphandling och projektledning
Ekonomi; prognos 700 tkr 2021 men budget 0 då budget fanns
tidigare år men inte kunde genomföras inom denna tidsperiod.

13609

Bomsystem ÅVC

Annonserad upphandling har skett i början av 2021 för installation av
bomsystem under våren men inga anbud inkom. Leverantörer angav
bland annat att de inte hade resurser för tillfället. Ny upphandling
behöver göras för att kunna få systemet på plats under 2021.
Tidplan; färdigställande under 2021
Ekonomi; Prognos 800 tkr

13610

Ramp för träavfall ÅVC

Ej påbörjat. Projektet flyttas fram till 2022 för att kunna prioritera
bomsystem och renovering av betongplatta på ÅVC.

13614

Renovering betongplatta

Planering för att renovera delar av betongplattan på ÅVC pågår. Syftet
är att för bättra miljön och arbetsmiljön då befintlig betongplatta blir
spårig och avger damm och partiklar till dagvattnet.
Tidplan; färdigställs under 2021
Ekonomi; osäker prognos på 500 tkr då projektering ännu ej är klar.
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Kf
Budget

Ack
Utfall
2020

Årets
budget

Utfall
2021

Prognos
2021

Avvikelse

13300 - Ofördelade medel

0

0

2 800

0

0

2 800

13301 - Mindre nyanläggning

0

0

500

0

500

0

13302 - Trygghetsskapande åtgärder

0

0

200

39

200

0

13303 - Utbyte av belysningsstolpar

0

0

500

127

500

0

13304 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

0

0

200

1

200

0

13305 - Ökad TTT utanför centralorten

0

0

2 000

12

2 343

-343

13307 - Underhållsåtgärder gata

0

0

6 000

667

6 000

0

13310 - Ombyggnad vändplaner

0

412

100

2

100

0

13340 - Ökade parkinvesteringar

0

0

700

213

700

0

11 770

869

0

0

0

0

13360 - Rep bro, Mor Kerstins väg

0

0

250

6

250

0

13362 - Rep bro, Varbergsvägen

0

1 203

1 750

1 369

1 750

0

11 770

2 485

15 000

2 437

12 543

2 457

13392 - Ofördelade medel GCM

0

0

730

0

0

730

13311 - GC Solgårdsvägen

0

410

1 420

565

1 350

70

13370 - GC-vägar UH-åtgärder
(beläggning)

0

0

3 000

42

3 000

0

8 240

7 424

0

231

300

-300

13382 - GC-överfart Lycke, hast d åtgärd

0

0

600

0

400

200

13387 - GC-väg Idrottsvägen, Fritsla

0

1 109

400

179

250

150

13391 - GC-väg Lunnaliden, Horred

0

0

800

0

800

0

13393 - GC-väg Skolbacken, Torestorp

0

0

750

0

100

650

13394 - GC-väg Nydal, hast dämp åtg

0

0

600

0

600

0

13395 GC-väg Fritslavägen, Kasthall-Bjö

0

0

300

0

300

0

13396 GC-väg o hast d åtg Kammarberg

0

0

400

0

400

0

13397 - GC-bro Skebro Skene-Haby

0

0

0

0

200

-200

8 240

8 943

9 000

1 016

7 700

1 300

0

0

1 000

-14

1 000

0

21 175

6 429

14 493

7 647

17 800

-3 307

Summa övriga investeringar

21 175

6 429

15 493

7 633

18 800

-3 307

Summa totalt

41 185

17 857

39 493

11 086

39 043

450

Gata/Park
Gator och parker

13352 - Omb Stationsgatan, Lövås-Kinnav

Summa gator och parker
Gång- och cykelvägar

13373 - GC Berghem-Skene

Summa GC-vägar
Övriga investeringar
13306 - Gatuinv. i exploateringsområden
13308 - Skredriskåtgärder Hedbo
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Gator och parker
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

13301

Mindre nyanläggning

Ramprojekt för mindre nya gatuanläggningar.
Syftet är att reparera eller anlägga mindre nya ytor eller anläggningar i
gaturummet för att underlätta driften, öka säkerheten eller förbättra
dess skick.
Lägesbeskrivning; ännu har inget utförts
Tidplan; utförs enligt plan under året
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
budget

13302

Trygghetsskapande åtgärder

Ramprojekt för trygghetsskapande åtgärder.
Syftet är att kunna reparera eller anlägga mindre åtgärder på allmän
platsmark för att öka tryggheten.
Lägesbeskrivning; ännu har inget utförts i år
Tidplan; utförs enligt plan under året
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
budget

13303

Utbyte av belysningsstolpar

Ramprojekt för belysningsanläggningar.
Syftet är att reinvestera eller anlägga nya kommunala
belysningsanläggningar för att öka säkerheten.
Lägesbeskrivning; utbyte av några enstaka belysningsstolpar har
skett.
Tidplan; utförs enligt plan under året
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
budget.

13304

Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder

Ramprojekt för trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Syftet är att reparera eller nyanlägga för att öka trafiksäkerheten längs
kommunala vägar
Lägesbeskrivning; ännu har inget utförts i år
Tidplan; utförs enligt plan under året
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
budget

13305

Ökad trygghet, tillgänglighet
och trivsel (TTT) utanför
centralorten

Ramprojekt för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel (TTT)
Syftet är att reparera eller utföra nyanläggningar utanför centralorten
för att öka trivsel, tillgänglighet eller trygghet.
Lägesbeskrivning; ännu har inget utförts i år men ombyggnad av
bron i Getakärr i Fritsla och omskyltning enligt utredningen "rätt fart i
staden" planeras utföras.
Tidplan; utförs enligt plan under året
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader beräknas
överskrida budgeten med ca 340 tkr på grund av högre kostnader för
broreparationen i Getakärr än beräknat.

13307

Underhållsåtgärder gata

Ett ramprojekt för underhållsåtgärder på kommunala gator
Syftet med projektet är att förbättra främst beläggningen på
kommunala gator men andra åtgärder såsom nyanläggning av
kantsten kan förekomma.
Lägesuppdatering; en beläggningsplan för året har tagits fram och
informerats om på TSN. Beläggningen på gatorna har påbörjats.
Tidplan; utförs enligt plan under året.
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
budget.

13310

Ombyggnad vändplaner

Ett ramprojekt för att bygga om vändplaner
Syftet med projektet är att förbättra säkerheten och driften vid
vändplaner för tex boende, sopbilen, snöröjningsfordon.
Lägesuppdatering; vändplanen vid Jönsagårdsvägen behöver
åtgärdas men avvaktar svar från VA-verksamheten angående
ledningars om behöver läggas om.
Tidplan; osäker
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
budget men osäkert om det kan utföras 2021.

13340

Ökade parkinvesteringar

Ramprojekt för ökade parkinvesteringar
Syftet är att utföra förbättringar och åtgärder inom parkverksamheten
och ofta renoveras eller nyanläggs lekplatser.
Lägesuppdatering; under året har hittills kostnader för att bygga
lekplats på Sandells väg i Horred belastat ramprojektet.
Tidplan; utförs enligt plan under året.
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
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Projektn
ummer

Projekt

Kommentar
budget.

13352

Ombyggnad Stationsg.
Lövåsgatan-Nya Kinnavägen

Vilande projekt. Ingen budget 2021. Projektet framflyttat på grund av
höga kostnader och eventuellt samordning med andra centrumprojekt i
Kinna C.

13360

Reparation bro, Mor Kerstins
väg

Syftet är att säkerställa säkerhet i konstruktionen på bron på Mor
Kerstins väg i Kinnaström.
Lägesbeskrivning; Projektering påbörjad i liten skala. Kommer att
pågå i större skala till hösten 2021. Entreprenad i början av 2022.
Tidplan; Projektet ligger enligt tidplan
Ekonomi; Helårsprognos i förhållande till årsbudget: Prognos på
250 tkr går enligt årsbudget. Totala budgeten: Total budget på 2
200 tkr, i nuläget svårt att försöka förutspå utfallet då projektering
pågår.

13362

Reparation bro,
Varbergsvägen

Syftet är att säkerställa hållbarheten i vägbron på Varbergsvägen över
Viskan, gränsen mellan Kinna och Skene.
Lägesrapport; Bron är klar och redo för slutbesiktning. Arbeten med
återställning och kompletteringsmålning på stolpar kvarstår.
Tidplan; Arbetet med bron går enligt tidplan och kommer bli klar i
slutet av april. Slutbesiktning sker i maj.
Ekonomi; Helårsprognos i förhållande till årsbudget: Prognos utfall
2021, ca 1 750 tkr, vilket är enligt plan.
Totala budgeten: 3 mnkr, med prognos att kostnader landar på
omkring budget.

Gång- och cykelvägar
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

13370

Underhållsåtgärder GCvägar, beläggningsunderhåll

Ett ramprojekt för underhållsåtgärder på kommunala GC-vägar
Syftet med projektet är att förbättra främst beläggningen på
kommunala GC-vägar men andra åtgärder såsom nyanläggning av
kantsten kan förekomma.
Lägesuppdatering; en beläggningsplan för året har tagits fram och
informerats om på TSN. Beläggningen på GC-vägar har påbörjats.
Tidplan; utförs enligt plan under året.
Ekonomi; ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till
budget

13311

GC-väg Solgårdsvägen

Syfte är att säkra gångstråk för barn i området kring Fritsla skola samt
hastighetsdämpande åtgärder.
Lägesbeskrivning; Anläggning av GC är i fullgång, troligtvis klart
maj.
Tidplan; Projektet ligger bra till, följer tidsplan.
Ekonomi; Projektet beräknas överskrida budget 2021 med totalt
70 tkr.

13373

GC-väg Berghem-Skene

Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö för de oskyddade
trafikanterna och samtidigt knyta samman Berghem med Skene med
en GC-väg.
Lägesbeskrivning; Arbetet är sedan länge avslutat med huvuddelen av
GC-vägen. Den behöver på grund av att klara av driften kompletteras
med en vändplan för arbetsmaskiner efter plankorsning till stationen i
Berghem, denna asfalteras i april. Förrättning med lantmäteriet är
avslutad och ska vinna laga kraft. Projektet kommer att kunna
slutredovisas efter dessa kostnad är bokförda.
Tidplan; Entreprenad höll tidplan med inkoppling sommaren 2020.
Komplettering håller tidplan och kunde göras i väntan på
lantmäteriförrättning som ligger utanför projektets kontroll.
Ekonomi; Helårsprognos i förhållande till årsbudget: Utfall för året är
ca 300 tkr och lägger sig över årsbudget på 0 tkr.
Totala budgeten: Total projektprognos visar ett utfall på ca 7 725 tkr
mot beslutad budget på 8 240 tkr och kommer att visa ett positivt
resultat på ca 515 tkr.

13387

GC-väg Idrottsvägen, Fritsla

Syfte är att säkra gångstråk för barn i området kring Fritsla skola samt
hastighetsdämpande åtgärder.
Lägesbeskrivning; Anläggning av GC är i full gång och troligtvis klart
i maj.
Tidplan; Projektet ligger bra till, följer tidsplan och är nästan
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Projektn
ummer

Projekt

Kommentar
färdigställt.
Ekonomi; Prognosen för projektet är att kostnaderna 2021 inte
kommer uppgå till budgeterat utan lämna ett överskott på 150 tkr.

13382

GC-överfart Lyckeskolan,
hastighetsdämpande
åtgärder

Syfte är att säkra överfarten för skolbarn som skall korsa Boråsvägen
till och från Skenehållet till nya Lyckeskolan.
Lägesbeskrivning; Planering pågår för att kunna anlägga skydden i
egen regi innan skolstarten i augusti.
Tidplan; Klart till skolstart i augusti.
Ekonomi; Projektet förväntas bli 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

13391

GC-väg Lunnaliden

Syftet är att säkra oskyddade trafikanter genom att bygga en GC-väg
och hastighetsdämpande åtgärder längs Lunnaliden i Horred.
Lägesbeskrivning; Projektet är i projekteringsfas.
Tidplan; Projektet ligger i fas och förväntas färdigställas under 2021
Ekonomi; Prognosen för 2021 är att kostnaderna beräknas följa
budget på 800 tkr.

13393

GC-väg, Skolbacken,
Torestorp

Syftet är att säkra och hastighetsdämpa vägen med övergångsställe på
Skolvägen i Torestorp precis vid skolan. Att bygga en GC-väg längs
Skolvägen och leda ut barnen till Trafikverkets genomfartsväg i
Torestorp är inte lämpligt innan ny GC-väg är byggd längs
genomfartsvägen.
Lägesbeskrivning; Projektet är i projekteringsfas.
Tidplan; Projektet ligger i fas och beräknas bli klart under 2021
Ekonomi; Prognosen är att kostnaderna kommer understiga budget
2021 med totalt 650 tkr eftersom ursprungliga åtgärd dvs gc-väg, inte
genomförs.

13394

GC-väg Nydal,
hastighetsdämpande
åtgärder

Syftet är att säkra och utföra hastighetsdämpande åtgärder vid
busshållplats i Nydal.
Lägesbeskrivning; Projektet är i projekteringsfas.
Tidplan; Projektet ligger i fas och planeras färdigställas under 2021
Ekonomi; Prognosen för projektet är att budget om 0,6 mnkr följs.

13395

GC-väg utmed Fritslavägen
mellan Kasthallsvägen och
Björnbärsvägen

Syftet är att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter längs
Fritslavägen på sträckan Kasthallsvägen och Björnbärsvägen.
Lägesbeskrivning; Projektet är i projekteringsfas.
Tidplan; Projektet ligger i fas och planeras färdigställas under 2021.
Ekonomi; Prognosen för projektet är att budget om 0,3 mnkr följs.

13396

GC-väg och
hastighetsdämpande
åtgärder Kammarberg

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten på några olika platser i
Kammarbergsområdet Kinna.
Lägesuppdatering; Projektet är inte påbörjat men under året skall
åtgärder utredas och projekteras för att kunna byggas 2022.
Tidplan; Projektet ligger i fas och projekteringen planeras färdigställas
2021.
Ekonomi; Prognosen för projektet är budget om 0,4 mnkr 2021 följs.

Övriga investeringar gata/park
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

13308

Skredriskåtgärder Hedbo

Projektets syfte avser släntstabilisering området söder om Hedbo i
Skene mot Viskan för att skydda fastigheter och en
huvudspillvattenledning. Projektet är en beställning från
kommunstyrelsen som ansvarar för skredfrågor. Anläggningen är en
kombination av att göra en avlastande schakt på släntkrönet och
förstärka detta med tryckbank i släntfot. För arbete i vatten har
projektet fått ett domslut på vattenverksamhet där medföljande
restriktioner för häckande fåglar och lekande fisk styr tiden för
utförandet. Villkor för vatten- och naturmiljö gör att utformningen blir
väldigt specifik, vilket minskar möjligheten för att reducera kostnader.
Lägesbeskrivning; Projektet måste följa följande restriktioner, inget
arbete som stör häckande fåglar under perioden 1:e april - 10:e
augusti och inget grumlande arbete mellan 30:e september - 15:e juli.
Arbete med avschaktning (etapp ett) påbörjades i slutet av januari och
sker enligt tidplan. Arbeten som stör fåglarnas häckning avslutades
den 31:e mars. Projektet projekteras under våren för etapp 2,
tryckbank, där bygghandlingar tas fram. Leverans sker runt v.20.
Arbetet med etapp två tas upp igen i augusti för att starta full
produktion inom tidsfönstret för restriktioner för lekande fisk, 11:e
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Projektn
ummer

Projekt

Kommentar
augusti - 30:e september. Redan nu har projektet smygstartat med en
liten del av tryckbank och byggväg ovanför vattenlinje för att köpa sig
tid till sommaren.
Tidplan; Projektet ligger enligt tidplan med mål att vara klart,
besiktigat och slutredovisat 2021.
Ekonomi; Helårsprognos i förhållande till årsbudget: Totalt för
2021 ligger prognosen på ca 17 800 tkr. Beslutad budget för året är 14
493 tkr.
Tester för material för tryckbank och dess hållfasthet har gjorts vilket
leder till att projektet har hittat rätt material och som även uppfyller
kraven i vattendomen tex minimera grumling. Däremot kommer
kostnaden för detta material öka på den totala entreprenadkostnaden.
I tillägg är en ekonomisk riskbedömning gjord och kvarstående risker
kopplat till entreprenaden har värderats i så kallad "risk- och
bedömningslista". Totalt kommer entreprenad-delen gå över budget
med ca 1,3 mnkr.
Ny produktionskalkyl tas fram innan etapp 2 som förhoppningsvis kan
visa att en del risker inte faller ut och där med prognos med lägre
kostnadsökning.
Projekteringens omfattning har också ökat eftersom åtgärder också
måste göras på södra sidan enligt vattendomen och konsulten missade
kostnaden för projektering av södra sidan då årets budget togs fram.
Krav på kompletteringar från mark- och miljödomstolen har försenat
projekteringen vilket gör att en del av omfattning är tid som behövde
läggas på projekteringsmöten, utredningar inför kompletteringar etc.
Därav ökar kostnaderna för aktivitet "Utredning/projektering/
projektledning" med ca 2 mnkr jämfört med budget (konsult och
entreprenör).
Totala budgeten: Utfallet mot beslutad budget om 21,1 mnkr,
förväntas öka med totalt ca 3,1 mnkr och totala utfallet förväntas att
landa på ca 24,3 mnkr. Detta innebär en procentuell ökning på 14,7 %
mot den totala budgeten vilket understiger gränsen för större avvikelse
enligt föreslagna nya riktlinjer för investeringsprojekt. Projektet ska
slutrapporteras till MSB för att eventuellt kunna bevilja mer bidrag och
få ut fullt beviljat bidrag för stabilitetshöjande åtgärder.

13306

Gatuinvesteringar i
exploateringsområden

Gatuutbyggnad har skett under 2020 i Sätila 3:32 som är ett privat
exploateringsområde vid Björlandavägen, Sätila för 14 villar och 2
parhus.
Lägesrapportering; projektet håller på att avslutas. Under 2021 har
besiktning av anslutningen mot Björlandavägen av Trafikverket och
inmätning av VA utförts.
Några nya gatuinvesteringar i exploateringsområden har ännu inte
kommit förvaltningen till kännedom. Prognosen är satt i enlighet med
budget. Årets utfall avser åtgärder på Sätila 3:32 med avdrag för
kreditfaktura avseende tidigare arbeten på Hyssna 2:1.
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Kf
Budget

Ack
Utfall
2020

Årets
budget

Utfall
2021

Prognos
2021

Avvikelse

12125 - Lokalkompletteringar

0

0

4 500

3 258

8 500

-4 000

12135 - Mindre lokalåtgärder

0

0

1 200

251

1 200

0

12239 - Köksrenoveringar

0

0

4 000

420

3 000

1 000

12240 - Utbyte varukylar

0

0

500

151

500

0

12257 - Nybyggnad Lyckeskolan

309 500

0

309 500

0

307 500

2 000

12263 - Ombyggnad Kinnahallen

15 000

0

15 000

0

0

15 000

12264 - Nybyggnad Kinna resecentrum

25 000

0

25 000

0

0

25 000

9 000

0

9 000

187

9 000

0

10 000

0

10 000

0

0

10 000

368 500

0

378 700

4 266

329 700

49 000

12204 - Försäkringsåtg, larm och säkerhet

1 000

0

1 000

0

1 000

0

12230 - Energiinvesteringar

4 000

0

4 000

84

4 000

0

12231 - Särskilda fuktrelaterade åtgärder

0

0

1 000

1 181

7 500

-6 500

12232 - Skadegörelse

0

0

500

0

500

0

12191 - Akut underhåll byggnad

0

0

1 500

467

1 500

0

12193 - Underhåll byggnad

0

0

8 500

1 333

8 500

0

12194 - Underhåll tomt

0

0

3 000

501

3 000

0

12195 - Underhåll installationer

0

0

3 500

985

3 500

0

Summa Övriga lokalåtgärder

5 000

0

23 000

4 553

29 500

-6 500

12126 - Städutrustning

0

0

1 300

0

1 200

100

12154 - Maskiner fastighetsskötsel

0

0

800

0

800

0

12400 - Köksutrustning

0

0

2 875

0

2 200

675

13001 - Fordon och maskiner

0

0

3 300

0

3 300

0

13006 - Masshantering Skene skog

0

91

0

0

0

0

Summa maskiner, fordon, inventarier

0

91

8 275

0

7 500

775

373 500

91

409 975

8 819

366 700

43 275

Internservice
Lokaler initierade av hyresgäst

12265 - UH o kompletteringar Kinnaborg
12266 - Lok eff adm Kunskapens Hus
Summa lokaler initierade av
hyresgäst
Övriga lokalåtgärder

Maskiner, fordon, inventarier

Summa total internservice
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Lokaler, initierade av hyresgäst
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

12125

Lokalkompletteringar

Årets prognos innebär en utökning av investeringsprojektet från 4,5
mnkr till 8,5 mnkr. Avser fortsatta lokalanpassningar på Eriksdalsgatan
för både barn- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet och
socialförvaltningens lokaldelar om totalt 2,25 mnkr. För Kinna bibliotek
används 2 mnkr för att bygga en ny entré och skapa säkrare
arbetsmiljö för personalen. Kunskapens Hus kompletteras med en
frisörsalong för undervisningsändamål och Kungabergs idrottshall
förses med en ridåvägg för ca 1 mnkr för att dela av hallen för att
förbättra lokalen för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.
Sjöbyskolan anpassas för att inrymma en förskoleavdelning för ca 1,5
mnkr. Inom projektet ingår också åtgärder för att inrymma nytt
kontaktcenter i Kommunhuset, beräknat till 0,3 mnkr. De ägda
paviljongerna som står på Örbyskolan ska till hösten infogas i Hyssna
förskola för deras utökade lokalbehov. I samband med detta måste
verksamhetsanpassningar göras för att uppfylla kraven på förskola,
budget beräknas till 1 mnkr för detta.

12135

Mindre lokalåtgärder inkl
skolgårdsåtgärder

Åtgärder av lek- och skolgårdar inom skola och förskola. Ändringar och
kompletteringar utförs i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen. För innevarande år byggs bland annat
Öxabäcksskolans skolgård för att stimulera barns rörelse och
utevistelse samtidigt som lekmiljön på Assbergs förskola och
Fritslaskolan förbättras.

12239

Köksrenoveringar

Åtgärder planeras i samråd med kost- och städverksamheten. För året
prognostiseras investeringsprojektet till 3 mnkr för innevarande år,
vilket är en minskning med 25 %, 1 mnkr, jämfört med ram. För året
planeras bland annat för underhållsåtgärder på Sandvallsängs-,
Hyssna- och Örby- förskolors kök samt byte av fettavskiljare på
Kunskapens Hus.

12240

Utbyte av varukylar

Prognos för investeringsprojektet är 0,3 mnkr för innevarande år.
Projektets syfte är att utgöra reserv vid byte av kylenheter som byts
kontinuerligt i kök då behov uppstår, dvs när befintlig kyl/frys går
sönder. Dessa maskiner kostar vanligtvis mindre än 2 pbb, vilket är
definitionen för att bokföras som investering. Kontot kan därför oftast
inte användas för de underhållsåtgärder som uppstår löpande under
året, utan kostnaden måste enligt bokföringsregler kostnadsföras i
driftredovisningen.

12257

Nybyggnad Lyckeskolan

Slutbesiktning av projektet sker i juni 2021 och verksamheten påbörjas
i samband med höstterminstarten för skolan.
Prognosen pekar på ett överskott om 2 mnkr i projektet och då har
även solceller och spontanidrottsplats inrymts i denna totalkostnad.

12263

Ombyggnad Kinnahallen
omklädning, entre mm

Projektet är beräknat till 17 mnkr och det finns ett förslag om
utbyggnad för cafédel för ytterligare 2,2 mnkr. Projektet beräknas
färdigställas först år 2022 och årets budget begärs därmed
ombudgeterad.

12264

Nybyggnad Kinna
resecentrum

Projektet fortlöper och enligt reviderad prognos och i samråd med
Trafikverket förlängs projektets tidplan och kommer färdigställas först
under 2022. Årets budget begärs därmed ombudgeterad.

12265

Underhåll och
lokalkompletteringar
Kinnaborgs vårdcentral

Projektet innefattar lokalanpassningar för hyresgästen Kinna
vårdcentral och i samband med detta kommer också underhållsarbete
att vidtas. Kapitalkostnaderna för lokalanpassningarna betalas av
hyresgästen genom ett tillägg till hyreskontraktet.

12266

Lokaleffektivisering
administrativa lokaler
Kunskapens hus

Projektet utförs inte under innevarande år. Detta är en del av den
kontorsutredning som framgent kommer att revideras för
administrativa lokaler och utifrån den får sedan nya handlingsalternativ
lyftas.
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Övriga lokalåtgärder inklusive underhåll
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

12204

Försäkringsåtgärder, larmoch säkerhöjande åtgärder

Utbyte av lås- och larmsystem för förbättrad säkerhet pågår löpande.
Under året planeras bland annat för förbättrat inbrottslarm i
Kommunhuset och nödbelysning på Sätilaskolan. På Sätilaskolan
planeras även kameraövervakning på grund av den kraftiga
skadegörelsen.

12230

Energiinvesteringar

Energiåtgärder utförs enligt plan och i Agenda 2030 är fokus bland
annat på solceller. För året planeras för solceller och installation av
värmepump i Kungabergshallen i Fritsla.

12231

Särskilda fuktrelaterade
åtgärder

Prognosen för projektet utökas från budgeterade 1 mnkr till 7,5 mnkr.
Akuta fuktrelaterade åtgärder behöver vidtas i större omfattning på tre
fastigheter. Ängskolan, klassrum och expedition har redan åtgärdats
och detta uppgår till 1 mnkr. Sätilaskolan har en pågående åtgärd för
lågstadiedelen och totalt beräknas detta arbete till 3,5 mnkr. Örby
förskola har en framtagen åtgärdsplan och åtgärder måste påbörjas så
snart bygglov är klart, budget för etapp 2 är beräknad till 3 mnkr.
Samtliga åtgärder inom projektet genomförs tillsammans med Rise för
att säkerställa att fuktproblemen verkligen åtgärdas på korrekt sätt
genom hela processen.

12132

Skadegörelse

Projektet är nytt för året och syftet är att särredovisa de större
kostnader som finns knutet till skadegörelse. Sedan tidigare finns ett
driftprojekt för skadegörelse som används för mindre kostsamma
skadegörelseincidenter.

12191

Akut underhåll byggnad

Projektet innefattar åtgärder av akut karaktär. För året har hittills
akuta behov uppstått på Assbergs förskola och fasad och fönster på
Örby förskola, vilka tillsammans beräknas uppgå till 1,4 mnkr.

12193

Underhåll byggnad

Underhållsåtgärder på byggnad utförs enligt underhållsplan. Större
åtgärder planeras under året på Hyssna förskola, Örbyskolan, Assbergs
förskola, Strömskolan och Parkängens förskola.

12194

Underhåll tomt

Underhållsåtgärder på tomt utförs enligt underhållsplan. Större
åtgärder planeras under året på Strömskolan, åtgärder kring Hyssna
spontanidrottsplats, Sjöbyskolan utemiljö samt Kinnaborg.

12195

Underhåll installationer

Underhållsåtgärder på installationer utförs enligt underhållsplan. Större
åtgärder planeras under året på utebelysningen på Öxabäckskolan,
Tingvallaskolan, Fotskälskolan och Karstorps förskola samt invändig
belysning i Kommunhuset och Kunskapens hus.

Servicefunktioner
Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

12126

Städutrustning

Städverksamheten har per april inte gjort några investeringsinköp.
Prognosen är nedjusterad utifrån att nybyggnationen av Skenes nya
förskola har skjutits fram. Verksamheten kommer främst att
genomföra inköp under året med anknytning uppstarten av nya
Lyckeskolan och för utbyte av äldre maskiner.

12154

Maskiner fastighetsskötsel

En elbil (typ golfbil) för fastighetskötarverksamheten i Horred samt
utökning traktor.

12400

Köksutrustning

Prognosen är nedjusterad utifrån att Kullabyns renovering har
försenats. Köksutrustning köps in under senare del av året i samband
med köksrenoveringar på tre förskolor samt för utbyte av flertalet
diskmaskiner och ugnar.

13001

Fordon och maskiner

Ramprojekt för inköp av maskiner mm till den tekniska verksamheten.
Syftet är att kunna investera i nya fordon och maskiner som är
effektiva och bra för arbetsmiljön.
Lägesuppdatering; upphandling av en grävmaskin till
gatuverksamheten pågår och förfrågningsunderlag för upphandling av
ny VA-buss till rörnätsverksamheten är klar.
Tidplan; något försenad upphandling av grävmaskin
Ekonomi; Prognosen är att kostnaderna skall uppgå till budgeterade
2021
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Projektn
ummer

Projekt

Kommentar

13006

Masshantering Skene Skog

Syftet är att kunna sortera, ta prov på och mellanlagra jordmassor som
uppstår vid främst anläggningsarbeten i egen regi och vid reparationer
av vattenläckor behöver en yta vid Skene skog iordningsställas och en
oljeavskiljare installeras.
Lägesuppdatering; Ansökan för att bedriva verksamheten är
inlämnad till miljönämnden 2020 men behöver kompletteras med en
dagvattenutredning som en konsult skall färdigställas kvartal 1 2021.
Tidplan; projektet är försenat
Ekonomi; osäker prognos 2021
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