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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Omvärlden har förändrats under årets första kvartal i och med krigsutbrottet i Europa vilket 
påverkat förvaltningen på olika sätt. 

Verksamheterna har påbörjat ett arbete med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt 
ta fram kontinuitetsplaner för samhällsviktiga verksamheter. 

Arenahallen vid Kunskapens Hus iordningställdes i syfte att kunna ta emot 100 personer på 
flykt från kriget i Ukraina. Detta korttidsboende behövdes dock inte tas i bruk och allt material 
har magasinerats för att med kort varsel kunna användas om behov uppstår. 

Inom flera verksamhetsområden har leverantörer flaggat om kostnadsökningar på grund av 
rådande världsläge både som en konsekvens av pandemin och kriget i Europa. Kostnader ökar 
för tex. byggnadsmaterial, energi, drivmedel, livsmedel, kärlhämtning och fällningskemikalier. 
För vissa kritiska leveranser har indexreglering ändrats så att prisjusteringar görs kvartalsvis 
istället för årsvis vilket underlättar för leverantörer. 

Flera byggprojekt pågår, däribland ombyggnation av Kaskad som beräknas färdigställas under 
senare delen av 2022. Badhuset kommer att inrymma två multibassänger för rehabilitering, 
vattenträning, simskola och babysim samt två 25-metersbassänger. Nya Kinna resecentrum 
beräknas färdigställas under hösten 2022. I övrigt pågår arbete med flera projekt vilka ännu 
inte är i byggskede så som exempelvis Skeneskolan, Kinnahallen samt skola och förskola i 
Björketorp och Ubbhult. 

Förvaltningen har deltagit i det fortsatta arbetet med att förverkliga målbilden som tagits fram 
för Kinna centrum 2030 tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, företagare och 
handlare. Planering pågår för att skapa ett Sommartorg på Mor Kerstins torg. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög 
grad Delvis I låg grad Inte alls 

Vatten- och avloppsförsörjning  X    

Avfallshantering  X    

Gator, vägar och parker   X   

Lokalförsörjning     X 

Kost- och städservice  X    

Verksamhetsservice  X    

För gator, vägar och parker är uppdragen delvis uppfyllda. Bedömning är densamma som i 
årsrapporten. Jämfört med ett 40-tal andra kommuner ligger Mark nästan i botten på 
standard. Teknik- och servicenämnden har med beslut den 24 februari, § 25/2022, Dnr TSN 
2022-83, begärt en utökning av underhållsbudgeten för gata/park med 5 mnkr samt en utökad 
driftram för att täcka tillkommande kapitalkostnader. För investeringar inom gata/park och 
GC-vägar tilldelas nämnden budgetmedel som täcker tillkommande kapitalkostnader men inte 
tillkommande driftkostnader vilket är ett stort bekymmer som aviserats vid ett flertal tillfällen 
via olika rapporteringar. Situationen med ökande underhållsskuld har även lyfts av nämnden i 
en särskild skrivelse till kommunfullmäktige "Konsekvensanalys vid minskat underhåll lokaler, 
gator och parker" Underlag till budget 2022-2025, TSN § 106/2021, Dnr: TSN 2021-286. Den 
låga standarden är något som kommuninvånare och näringsidkare reagerar på. Studier visar 
att nedgångna och illa skötta platser skapar en negativ spiral med risk för ökad nedskräpning 
och skadegörelse. En mer välskött omgivning skulle skapa bättre förutsättningar för livskvalitet 
och att det är bra att bo och verka i Marks kommun. 

Lokalförsörjning levererar för närvarande lokaler till samtliga verksamheter inom kommunen, 
dock med en budget som prognosticeras att visa ett stort underskott. Nämnden och 
förvaltningen ser även att underhållsnivån inte är tillräcklig. Då budgeten ej är i balans utan 
visar ett underskott om 7,6 mnkr bedöms uppfyllelsegraden för grunduppdraget till inte alls 
vilket är en väsentlig förändring jämfört med den bedömda uppfyllelsegraden delvis i 
årsrapport 2021. Teknik- och servicenämnden har med beslut den 24 februari, § 25/2022, 
Dnr: TSN 2022-83, begärt en utökning av underhållsbudgeten för investeringar med 5 mnkr 
samt en utökad ram för att täcka tillkommande kapitalkostnader. Kostnadsökningarna i övrigt 
aviseras tydligt i denna aprilrapport för vidare hantering i kommunstyrelsen. 

För övriga verksamheter är bedömningen densamma som i årsrapporten. 
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3 Personal 

3.1 Kompetensförsörjning 

Det är svårt att rekrytera medarbetare inom främst följande befattningar; systemförvaltare 
lön, drifttekniker och el-tekniker VA, projektledare VA och projektledare inom fastighet, 
trafikingenjörer, kockar och städare. Generellt försöker vi stärka arbetsgivarvarumärket via 
presentation av olika yrkesgrupper på hemsidan, via inlägg på LinkedIn i anslutning till 
platsannonseringar, att ta emot praktikanter från olika yrkeshögskolor så som LIA-praktikanter 
på reningsverk. Kost- och städverksamheten samarbetar även med vuxenutbildningen 
gällande att erbjuda praktikplatser i samband med yrkesutbildningar. Förvaltningen har även 
uppmärksammat behovet av att anpassa kommunens lönenivåer till närliggande kommuner för 
att öka konkurrenskraften. 

Systemförvaltare lön  
Förvaltningen kompetensutvecklar befintlig personal inom löneadministration och har av 
omställningsfonden beviljats medel för utbildning i systemförvaltning. Parallellt med utbildning 
köps under en tid systemförvaltningsstöd via extern konsult. 

Drifttekniker, el-tekniker, projektledare, trafikingenjörer VA 
Ofta anställs nyexaminerade som vidareutbildas och lärs upp i verksamheten. Utöver detta 
deltar förvaltningen i styrelsen för en yrkeshögskola för drifttekniker VA i syfte att kunna 
påverka utbildningsinnehåll och marknadsföra kommunen som praktikplats och arbetsgivare. 

Projektledare fastighet 
Förvaltningen satsar på att vara en lärande organisation och kompetensutveckla befintlig 
personal varmed det varit viktigt att säkerställa tillräckliga medel för utbildning. I övrigt har 
nya medarbetare tagits in och lärts upp inom verksamheten på motsvarande sätt som för 
andra verksamheter inom förvaltningen. 

Kockar och städare 
Sedan 2017 har kostverksamheten genomfört valideringar där redan anställd personal får 
validera sig till kockar. Verksamheten har tecknat avtal med bemanningsföretag för stöd vid 
tillfällig brist på personal. Inom städ utbildas nya medarbetare internt i bla. städteknik, 
städmetoder och digital teknik. Via omställningsfonden har medarbetare fått körkortsutbildning 
eftersom körtkort krävs i arbetet. 

Kompetensförsörjningsläget sommaren 2022 
Sommarbemanningen är i delar bekymmersam främst inom trafik- och gatuområdet samt 
projekt inom VA. Vid eventuell frånvaro är bemanningsläget också sårbart inom löneservice. I 
övrigt engageras exempelvis befintliga timvikarier i kontaktcenter under sommarsemestern. 
Inom kost och städ roterar ordinarie personal och täcker semestrar för varandra vilket i sig 
bidrar till en ökad kompetensförsörjning då medarbetare lär sig om andra arbetsplatser. 
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4 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

4.1 Driftredovisning 

Driftredovisning 

  Utfall 2021 2021-04-
30 

2022-04-
30 Prognos Budget Avvikelse 

Total       

Intäkter 392 474 130 338 136 425 403 043 405 844 -2 801 

Personalkostnader -148 427 -49 275 -50 636 -156 673 -156 673 0 

Övriga kostnader -296 034 -99 404 -107 130 -308 286 -301 771 -6 515 

Nettokostnad -51 987 -18 340 -21 341 -61 916 -52 600 -9 316 

Politisk verksamhet       

Intäkter 216 72 75 219 219 0 

Personalkostnader -817 -262 -304 -1 101 -1 101 0 

Övriga kostnader -10 -6 0 -138 -138 0 

Nettokostnad -611 -196 -229 -1 020 -1 020 0 

Övrig politisk 
verksamhet       

Intäkter 8 5 1 4 4 0 

Personalkostnader -707 -286 -206 -638 -638 0 

Övriga kostnader -43 -14 -12 -56 -56 0 

Nettokostnad -742 -294 -217 -690 -690 0 

Avloppsreningsverk 
Hägnen       

Övriga kostnader -231 -3 0 0 0 0 

Nettokostnad -231 -3 0 0 0 0 

Gator & Vägar       

Intäkter 2 053 470 718 1 681 1 681 0 

Personalkostnader -2 005 -647 -703 -2 085 -2 085 0 

Övriga kostnader -37 866 -14 894 -13 851 -38 266 -38 266 0 

Nettokostnad -37 818 -15 071 -13 836 -38 670 -38 670 0 

Grön miljö       

Intäkter 82 1 -80 71 71 0 

Personalkostnader -505 -122 -180 -801 -801 0 

Övriga kostnader -5 633 -1 900 -1 210 -6 320 -6 320 0 

Nettokostnad -6 056 -2 020 -1 470 -7 050 -7 050 0 

Vattenvårdsförbund       

Övriga kostnader -107 0 0 -130 -130 0 

Nettokostnad -107 0 0 -130 -130 0 

Brandposter       

Övriga kostnader -397 -132 -138 -400 -400 0 

Nettokostnad -397 -132 -138 -400 -400 0 

Ledn TSF o Verks 
service       

Intäkter 28 359 10 704 9 398 29 237 29 237 0 
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  Utfall 2021 2021-04-
30 

2022-04-
30 Prognos Budget Avvikelse 

Personalkostnader -14 423 -4 386 -5 004 -15 498 -15 498 0 

Övriga kostnader -17 360 -6 761 -5 542 -18 379 -18 379 0 

Nettokostnad -3 424 -443 -1 147 -4 640 -4 640 0 

Lokalförsörjning       

Intäkter 171 533 55 315 60 116 173 007 175 808 -2 801 

Personalkostnader -23 186 -7 587 -7 513 -25 059 -25 059 0 

Övriga kostnader -148 811 -47 485 -54 765 -155 574 -150 749 -4 825 

Nettokostnad -464 242 -2 162 -7 626 0 -7 626 

Kost och 
städverksamhet       

Intäkter 127 549 42 366 44 279 133 038 133 038 0 

Personalkostnader -87 982 -28 550 -30 121 -90 380 -90 380 0 

Övriga kostnader -41 702 -13 826 -14 778 -44 348 -42 658 -1 690 

Nettokostnad -2 136 -10 -620 -1 690 0 -1 690 

Blockförhyrning       

Intäkter 27 979 9 334 9 427 28 000 28 000 0 

Övriga kostnader -27 979 -9 334 -9 427 -28 000 -28 000 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Kostnadsställen 
TSN       

Intäkter 34 695 12 071 12 490 37 786 37 786 0 

Personalkostnader -18 800 -7 435 -6 605 -21 111 -21 111 0 

Övriga kostnader -15 895 -5 050 -7 408 -16 675 -16 675 0 

Nettokostnad 0 -413 -1 523 0 0 0 

Analys av driftredovisning 

Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget uppgår till 52,6 mnkr. Utfallet i april 
uppgår till 21,3 mnkr eller 41 % av nämndens budget när 33 % av året har gått. 

Helårsprognosen i april överskrider budget totalt med 9,3 mnkr och uppgår till 61,9 mnkr. 
Avvikelsen är störst inom lokalförsörjningen med 7,6 mnkr främst beroende på ökade 
kostnader på 4,8 mnkr, där ökade elkostnader står för den största delen, samt minskade 
hyresintäkter om 2,8 mnkr där 2,3 mnkr avser Lyckeskolan. Inom kostverksamheten 
prognostiseras kostnadsökningar om 1,7 mnkr främst för inköp av livsmedel. 

Nämnden noterar att det förändrade världsläget har haft stor påverkan på inköpspriser under 
första tertialen 2022 och det påverkar även möjligheten att sätta prognoser, vilka kan komma 
att förändras i delårsrapporten. Att bedöma hur ekonomin kommer att påverkas på sikt av det 
rådande läget är svårt. Osäkerheten är stor vad gäller hur stora kostnadsökningarna blir och 
hur länge de varar. Pandemieffekter på transporter, kriget i Ukraina och sanktioner mot 
Ryssland riskerar att pågå länge med fortsatt påverkan på tillgång till varor och höga priser 
som följd. 

Nämndsverksamhet 

Prognosen för den politiska verksamheten följer lagd budget. Utfallet är dock något högre än 
samma period 2021 beroende på högre utfall för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
med anledning av återgång till fysiska möten. 

Gator, vägar och grön miljö 

Budgeten för gata/park uppgår till ca 45,7 mnkr 2022 vilket är ca 2,7 mnkr högre än 2021 
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främst beroende på kapitalkostnadsökning men även till viss del politisk prioritering detta år 
då parkverksamheten fick utökat anslag med 1 mnkr. 

Prognosen för gator, vägar och grön miljö följer budget. Dock finns en indikation om ökade 
kostnader till följd av kraftigt ökade priser på elmarknaden och nytt el-avtal för kommunen. 
Konsekvenser av detta kommer analyseras vidare i delårsrapporten. 

Ledning och verksamhetsservice 

Prognosen för ledningsverksamheten följer budget. Utfallet för ledningsverksamheten visar att 
drygt 23 % av  budgeten förbrukats när 33 % av året har gått. Här ligger nämndens reserv 
om närmare 0,5 mnkr budgeterad vilken kommer att behöva nyttjas för att täcka del av de 
kostnadsökningar som nämndens verksamheter drabbas av. 

Prognosen för verksamhetsservice följer budget totalt. Utfallet för verksamhetsservice är 0,6 
mnkr vilket motsvarar 27 % av budgeten som är 2,3 mnkr. De verksamheter som är 
finansierade inom kommunstyrelsens budget visar på ett underskott om ca 150 tkr. 
Anledningen är främst inköp av konsulttjänster för att säkra upp löneutbetalningar i ett läge 
där två av totalt tre systemförvaltare inom lön har avslutat sina tjänster samtidigt som en 
nyanställd systemförvaltare introduceras och utbildas. De verksamheter som är finansierade 
inom nämndens ram visar ett överskott främst med anledning av ett överskott inom 
tjänstefordonsverksamheten där bland annat kostnader för reparationer och leasing har varit 
lägre än budgeterat. Detta samtidigt som kostnaden för försäkringar och fordonsskatter har 
ökat under året. Utöver detta redovisas ett överskott inom administrationen, med anledning av 
lägre löner för tillförordnad verksamhetschef än budgeterat. Utfallet för TSF:s personal är lägre 
än budgeterat med anledning av tillfällig personalbrist under rekryteringsprocessen. 

Lokalförsörjning 

Helårsprognosen för lokalförsörjningsverksamhetens intäkter är ca 173 mnkr, varav 170,4 
mnkr utgörs av hyresintäkter. Kostnaderna bedöms uppgå till 180,6 mnkr varmed 
lokalförsörjning prognosticerar ett underskott totalt om 7,6 mnkr. 

Lokalförsörjning är även ansvarig för parkeringshusen som har en kostnadsbudget om 0,3 
mnkr. Dessa redovisas i tabellen under verksamhet gator och vägar. Kostnaderna bedöms att 
rymmas inom ram. 

Utfallet för hyresintäkter är 2,9 mnkr högre än utfallet 2021 och prognosen är 2,8 mnkr lägre 
än budget 2022. Till största delen beror prognossänkningen för 2022 på att vid delredovisning 
av Lyckeskolan och Lyckehallen under hösten 2021, blev den genomsnittliga avskrivningstiden 
kortare än den prognosticerade som kommunicerats till köpande förvaltningar. Lokalförsörjning 
har i detaljbudgeten budgeterat för den högre intäktshyran. Den debiteras dock ännu inte 
köpande förvaltning. Differensen uppgår till 2,3 mnkr för 2022 och behöver regleras av 
kommunstyrelsen då kapitalkostnader måste ersättas fullt ut enligt tidigare förslag från teknik- 
och servicenämnden. 

Verksamhetens personalkostnader beräknas följa budget. Under året har ledning och 
administration enligt plan förstärkts med en förvaltare och en projektledare samtidigt som 
arbete pågår med att förstärka driftteknikergruppen med en eltekniker. 

Utfallet för övriga kostnader är 7,3 mnkr högre jämfört med utfallet för samma period 2021. 
Prognosen för övriga kostnader bedöms att överstiga budget med 4,8 mnkr. Ny upphandling 
av el har gjorts inför 2022. Till följd av kraftigt ökade priser på elmarknaden prognosticeras 
den totala kostnaden för el att öka med ca 4,1 mnkr jämfört med utfallet 2021 vid samma 
förbrukning. Prognosen för inhyrning överstiger totalt budget med 0,2 mnkr. Lokalförsörjning 
beräknas under 2022 att ha extraordinära kostnader för uppdatering av underhållsplaner 
uppgående till 0,5 mnkr och prognos har justerats upp med motsvarande belopp. 

Planerat underhåll beräknas uppgå till 126 kr/kvm vilket understiger branschstandard om 160 
kr/kvm för att bibehålla en god underhållsnivå i fastighetsbeståndet med 21 %. Planerat 
underhåll för 2022 sänktes i detaljbudgeten 2022-2023 med 0,6 mnkr och var en av de 
åtgärder som vidtogs i syfte att uppnå en budget i balans. Detta i kombination med att 
lokalförsörjning ställts inför kraftiga prisökningar på material medför att den redan uppbyggda 
underhållsskulden ökar än mer. Vi har mindre medel att använda till underhåll samtidigt som 
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vi får mindre underhåll utfört per krona. 

Sammanfattningsvis är underskottet att hänföra till faktorer som lokalförsörjning inte har 
möjlighet att påverka: 

 Kapitalkostnader Lyckeskolan/Lyckehallen hänförligt till ändrade avskrivningstider, 
totalt 2,3 mnkr.  

 Ny upphandling av el medför ökade kostnader om 4,1 mnkr vid samma förbrukning 
som 2021.  

 Upprättande av underhållsplaner för ägda fastigheter, vilket är nödvändigt för att 
bedöma eftersatt underhåll och underhållsskuld. Kostnad beräknas uppgå till totalt 0,5 
mnkr för 2022.  

Pågående uppdatering av underhållsplaner ger indikationer om betydligt högre 
underhållsbehov än vad förvaltningen tidigare bedömt. Uppdaterade underhållsplaner kommer 
att redovisas till budgetberedning efter sommaren. 

Kost- och städservice 

Kost- och städverksamheten redovisar en helårsprognos med underskott om 1,7 mnkr. 
Periodutfallet per april visar ett underskott om 0,6 mnkr. Föregående års utfall samma period 
var i enlighet med budget. Underskottet är direkt påverkat av ökade inköpspriser på livsmedel 
och förbrukningsmaterial från februari. 

Intäkterna per april är 44,3 mnkr och följer budget. Periodutfallet är 1,9 mnkr högre jämfört 
med samma period föregående år som i sin tur också påverkades av distansundervisningen för 
högstadie -och gymnasieelever. Statlig ersättning för sjuklöner har erhållits under perioden om 
0,8 mnkr till följd av pandemin i början av året. 

Utfallet för personalkostnader om 30,1 mnkr är 1,6 mnkr högre än samma period föregående 
år och i enlighet med budget. Sjukfrånvaron pga pandemin hade från årets början en 
omfattning om ca 25 % totalt varav en topp inom kostverksamheten med 33 % i slutet av 
januari. 

Övriga kostnader har ett utfall om totalt 14,8 mnkr och är 1,0 mnkr högre jämfört med samma 
period förra året. Ökade inköpspriser för livsmedel, vilket utgör närmare 20 % av den totala 
kostnaden inom kostverksamheten, och förbrukningsmaterial är orsaken till avvikelsen. El- och 
bränslepriser tillsammans med klimatpåverkan, dåliga skördar samt oroligheter på global nivå 
står som huvudargument för prisökningarna. Hittills är ökningen på livsmedel 8,5 % - 13,5 %. 
För städ, papper och kem är det ca 10,5 %. Verksamheten är inne på fjärde och sista året för 
avtalen på livsmedelsgrossist samt städ, kem och papper och upphandlingsarbetet pågår. 
Samtidigt som åtgärder för att begränsa inköp av dyrare råvaror och produkter pågår, 
begränsas även nivå på kvalitet såsom ekologiska livsmedel. Arbetet för att minska matsvinn 
utvecklas vidare samtidigt som kostverksamheten ser över kapacitet/effektivitet samt 
servicegrader för respektive kök. Städverksamheten digitaliserar och effektiviserar genom 
robotteknik och optimerar städservicens fördelning på dagtid och kvällstid. Samtidigt som 
åtgärder pågår, medför dock nivån på prisökningarna att verksamheten beräknar en 
helårsprognos med underskott om 1,7 mnkr. 

Stor osäkerhet råder kring kommande kostnadsutveckling i samband med att leverantörer 
aviserar för fortsatt prisökning under året. 

Driftredovisning VA/Avfall 

  Utfall 2021 2021-04-
30 

2022-04-
30 Prognos Budget Avvikelse 

Total       

Intäkter 105 871 36 376 38 853 113 712 113 041 671 

Personalkostnader -20 078 -6 386 -6 551 -20 647 -20 647 0 

Övriga kostnader -93 810 -29 092 -32 144 -104 424 -102 104 -2 320 

Nettokostnad -8 017 898 158 -11 359 -9 710 -1 649 

Resultatreglering 8 017 -898 -158 11 359 9 710 1 649 
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  Utfall 2021 2021-04-
30 

2022-04-
30 Prognos Budget Avvikelse 

Resultat efter 
reglering 0 0 0 0 0 0 

Affärsverksamhet 
VA       

Intäkter 73 994 24 964 26 213 77 157 76 857 300 

Personalkostnader -15 141 -4 898 -4 952 -15 943 -15 943 0 

Övriga kostnader -61 596 -19 431 -20 846 -70 314 -69 014 -1 300 

Nettokostnad -2 742 635 415 -9 100 -8 100 -1 000 

Resultatreglering 2 742 -635 -415 9 100 8 100 1 000 

Resultat efter 
reglering 0 0 0 0 0 0 

Affärsverksamhet 
Avfall       

Intäkter 31 877 11 413 12 640 36 555 36 184 371 

Personalkostnader -4 937 -1 488 -1 599 -4 704 -4 704 0 

Övriga kostnader -32 214 -9 662 -11 298 -34 110 -33 090 -1 020 

Nettokostnad -5 274 263 -258 -2 259 -1 610 -649 

Resultatreglering 5 274 -263 258 2 259 1 610 649 

Resultat efter 
reglering 0 0 0 0 0 0 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Årets prognos för VA-verksamheten uppgår till - 9,1 mnkr och i jämförelse med budgeterat 
underskott om 8,1 mnkr prognostiserar VA-verksamheten en budgetavvikelse om -1,0 mnkr. 

Verksamhetens intäkter beräknas öka med totalt 0,3 mnkr vilket främst beror på ökade 
intäkter för brukningsavgiften. 

Prognosen för kapitalkostnaderna är ändrad och beräknas minska med 0,5 mnkr. 

Inom utredning och marknad överskrider prognosen budget med totalt ca 1,2 mnkr. Den 
största anledningen är att kostnader för att söka nytt tillstånd för Skene reningsverk belastar 
driftbudgeten istället för investeringsbudgeten enligt nya redovisningsregler. En geoteknisk 
undersökning av Horreds reningsverk behöver genomföras för att få reda på om det föreligger 
skredrisk. 

Prognosen för rörnätet är justerad för ökade kostnader för personal men minskade kostnader 
för underhåll av huvudledningar dricksvatten med motsvarande summa och prognosen följer 
därmed budget. 

Prognosen för VA-verk överskrids med 0,6 mnkr jämfört med budget. Den främsta orsaken är 
ökade elkostnader på ca 0,6 mnkr pga. kraftigt ökade elpriser på marknaden och nytt avtal för 
kommunen. Leverantör av fällningskemikalier har flaggat för råvarubrist av saltsyra vilket 
tillsammans med ökade transportkostnader innebär en kostnadsökning om ca 0,1 mnkr för 
verksamheten. För att möta dessa kostnadsökningar har prognosen för inköp av anläggnings- 
och underhållsmaterial räknats ned med ca 0,1 mnkr. 

Det råder osäkerhet kring prisökningar under året främst avseende el och fällningskemikalier. 

Avfallshantering 

Årets prognos för avfallsverksamheten uppgår till ca - 2,3 mnkr och i jämförelse med 
budgeterat underskott om 1,6 mnkr prognostiserar avfallsverksamheten en budgetavvikelse 
om -0,6 mnkr. 

Inom flera avtalsområden har leverantörer flaggat om kostnadsökningar på grund av rådande 
världskonjunktur. Det är främst leverantörer som påverkas av de höga dieselpriserna. Med 
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hjälp av inköpsenheten har en modell för snabbare indexreglering än årsvis tagits fram där 
prisjusteringar görs varje kvartal baserat på de tre sista månadernas indexreglering. För andra 
kvartalet kommer kostnader för kärlhämtningen öka med 3,8 % och för slamhämtning från 
enskilda avloppsanläggningar med 6,3 %. Årets prognos baseras på att ökningen inte blir 
större och det innebär att årets kostnader för kärlhämtningen ökar med ca 0,6 mnkr och för 
slamhämtningen med ca 0,3 mnkr. 

ÅVC-verksamheten har tagit höjd i prognosen för ökade el-kostnader på ca 0,1 mnkr. 

Kapitalkostnaderna beräknas vara lägre än budgeterat varmed denna prognos är sänkt med 
0,3 mnkr. 

Prognosen för intäkter har ökats med 0,4 mnkr då det för första kvartalet uppvisas ett 
överskott jämfört med budgeterade intäkter. 

Ekonomin för avfallsverksamheten i år och kommande år kan påverkas av hur utfallet blir 
avseende avtalstvisten med den tidigare entreprenören för hämtning av hushållsavfall. Den 
stora tvisten är avslutad men oenighet om vitesbelopp återstår att avgöras i tingsrätten och 
därför har prognosen för advokatkostnader ökats med 0,2 mnkr. 

4.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning period 

Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall 30/4 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 
2022 

Vatten- och 
avloppsförsörjning 147 670 6 824 91 120 56 550 

Överföringsledningar 18 068 2 261 12 220 5 848 

Avfallshantering 2 500 314 2 270 230 

Gata/Park 15 000 2 771 14 825 175 

GC-vägar 9 000 18 6 655 2 345 

Övriga investeringar 6 700 7 1 900 4 800 

Internservice 264 984 9 329 251 680 13 304 

Summa 463 922 21 524 380 670 83 252 

Analys 

Analys investeringsredovisning 

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för 2022 uppgår enligt beslut om budget till 
418,2 mnkr. Utöver dessa tillkommer beslut om ombudgeteringar från 2021 om totalt 45,7 
mnkr. Totalt innebär det en investeringsbudget om ca 463,9 mnkr 2022. 

Investeringsutfallet i april, exkluderat de pågående projekten, uppgår till totalt 21,5 mnkr eller 
drygt 4,6 % av budgeten. Helårsprognosen uppgår till ca 380,7 mnkr vilket innebär en 
budgetavvikelse om 83,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på att investeringar inom vatten- och 
avloppsförsörjningen inte genomförs i enlighet med budgeterade medel. Avvikelsen hänförs 
också lokalprojektet för utbyggnad av skola och förskola i Björketorp som ej väntas ha några 
större investeringsutgifter 2022, då dessa framför allt väntas ske 2023-2024. 

Investeringsprognosen avseende vatten- och avloppsförsörjning exkluderat 
överföringsledningsprojekten uppgår till 91,1 mnkr och visar på en total budgetavvikelse om 
56,6 mnkr. Inom VA-verksamheten är det många projekt som avviker från budget men den 
enskilt största avvikelsen uppgår till 14,2 mnkr och avser upprustning Björketorps 
avloppsreningsverk som är senarelagd och kommer flyttas fram i tiden, under 2022 pågår 
förstudier för projektet. Andra projekt vars investeringsutgifter flyttas fram i tiden är projekten 
för utbyggnad av VA-ledning Dyrenäs som påverkas av om sjöledning får förläggas i Lygnern 
eller om lokalnätet ska förläggas på land. VA-sanering på Kvarnvägen/Skördegatan beräknas 
inte nyttja hela årets budgeterade medel och resterande investeringsmedel väntas 
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ombudgeteras till kommande år. 

Årets prognos för pågående överföringsledningsprojekt uppgår till ca 12,2 mnkr vilket 
avviker med 5,8 mnkr från årets totala budget om 18,1 mnkr. 14,4 mnkr av årets 
budgetavvikelse avser projektet med överföringsledningen Sätila-Flohult-Dyrenäs. Byggnation 
var planerad till 2022 men bedöms flyttas fram till kommande år. Under året har arbetet med 
tillståndsansökan för sjöledning pågått. Överföringsledning Melltorp-Balltjärn-Stjärnhult väntas 
redovisa ett underskott om -5,1 mnkr gentemot årets budgeterade medel. Projektets 
totalprognos bedöms dock hållas inom beslutad budget. 

Budgeten för gata/park-investeringar uppgår till 15 mnkr. Årets prognos om 14,8 mnkr 
innebär i stort att planerade investeringar genomförs enligt plan. 6,0 mnkr av årets prognos 
avser underhållsåtgärder (beläggning) på gator. Knappt 2,2 mnkr avser reparation av bro på 
Mor Kerstins väg vilken väntas överstiga budgeterade medel om 0,2 mnkr. 

Prognosen för gång- och cykelvägar uppgår till 6,7 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än 
budgeterat. 3,6 mnkr av årets prognos avser underhållsåtgärder (beläggning) på befintligt GC-
vägnät. GC-väg utmed Fritslavägen mellan Kasthallsvägen och Björnbärsvägen väntas 
färdigställa projektering under 2022, medan färdigställande ej väntas ske i avvaktan på ny 
projektledare. Projektet bedöms därmed redovisa ett överskott för året om 1,9 mnkr. Projektet 
för GC-väg och hastighetsdämpande åtgärder vid Kammarberg bedöms ske enligt plan då 
projektering är färdigställd och produktion väntas ske under 2022. 

Årets budget för internservice uppgår till 265,0 mnkr. Årets prognos är 251,7 mnkr och 
innebär en budgetavvikelse om 13,3 mnkr. En stor del av årets prognos avser om- och 
tillbyggnad Kaskad. Projektet för lokalkompletteringar väntas redovisa ett underskott om 7,0 
mnkr. Detta underskott härleds till åtgärder för att anpassa gymnastiksalen vid Sjöbyskolan till 
bibliotek. Nuvarande bibliotekslokal är hyrd och har omfattande innemiljöproblematik som 
medfört att hyreskontraktet avslutas 2022-12-31. Projektet för underhåll och 
lokalkompletteringar vid Kinnaborgs vårdcentral väntas redovisa ett underskott om 6,0 mnkr. 
3,5 mnkr av dessa är hänförliga till hyresgästens behov och påverkar därmed hyreskontraktet 
med denne. Årets budgeterade investeringsmedel avseende utbyggnad av skola och förskola i 
Björketorp väntas knappt nyttjas i år utan projektet väntas ta fart kommande år varför ett 
överskott om 29,0 mnkr väntas under 2022. 

Investeringsredovisning - pågående projekt 

Pågående projekt Totalbud
get 

Ackumul
erat 

utfall 
tom 

2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024-
2025 

Aktuell 
projektt

otal 

 Om- o tillbyggnad Kaskad  143 000 28 173 40 570 111 827 3 000 0 143 000 

 Nybyggnad Lyckeskolan  309 500 294 903 609 3 597 0 0 298 500 

 Nybyggnad förskola Skene  45 000 4 020 13 18 480 27 500 0 50 000 

 Om- och tillbyggnad 
Ängskolan F-9 Etapp 1  281 000 3 168 4 400 93 832 176 000 60 000 333 000 

 Nybyggnad Kinna 
resecentrum inkl 
cykelgarage  

25 000 6 065 5 775 22 935 0 0 
29 000 

 Omb Örbyskolan fsk F-6  5 000 5 425 175 1 575 0 0 7 000 

Summa 808 500 341 754 51 542 252 246 206 500 60 000 860 500 

Analys 

Om- och tillbyggnad Kaskad: 
Byggproduktion pågår och budget om 143 mnkr beräknas hållas med viss oro för 
prisstegringar i byggbranschen. För att möta efterarbeten och justeringar reserveras utgifter 
om 3 mnkr för 2023 och projektet begärs förlängas ett år, för att slutredovisas 2023. 

Nybyggnad Lyckeskolan: 
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Byggnaderna är ianspråktagna av verksamheten. I projektet pågår efterarbeten och 
justeringar. 
Prognosen är ett överskott med ett utfall om 298,5 mnkr jämfört med budget om 309,5 mnkr. 
Projektet kommer att slutredovisas 2022. 

Nybyggnad förskola Skene: 
När detaljplanens färdigställande tydliggörs kan bygglov sökas och byggplanering återstarta. 
Färdigställandetid beräknas till hösten 2023. Prognosen för projektet är 50 mnkr till följd av 
kraftiga prisstegringar i byggbranschen att jämföra med ursprunglig budget om 45 mnkr. 

Om- och tillbyggnad Ängskolan F-9: 
Projektet har utökats från 281 mnkr till 333 mnkr med anledning av kraftiga prisökningar på 
marknaden och utökning av projektet runt idrottshallen med hänsyn tagen till framtida etapper 
och kultur- och fritidsförvaltningens behov. 

Nybyggnad Kinna resecentrum inkl cykelgarage: 
Byggnation pågår och projektet utförs i samråd med Trafikverket. Färdigställandedatum är 
september 2022. Projektets budget är 25 mnkr men prognosen pekar på att slutsumman blir 
29 mnkr, huvudsakligen beroende på prisökningar vid upphandlingar och tilläggsarbeten med 
anledning av mark och järnväg. 

Ombyggnad Örbyskolan förskola och F-6: 
De invändiga anpassningarna för omställning till F-6-skola är färdiga. Utvändiga anpassningar, 
skolgårdsåtgärder, återstår. Projektet färdigställs 2022 och budget för projektet om 7 mnkr 
beräknas hållas. 

Detaljerad investeringsredovisning 

Vatten- och avloppsförsörjning 

  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

Utbyggnad nya anläggningar       

13538 - Utb VA Vännåkra 17 600 15 482 0 60 100 -100 

13539 - Utb VA Stjärnhult 16 530 13 511 1 100 403 1 600 -500 

13541 - Utb VA Bonared, Hyssna 20 380 26 061 0 48 250 -250 

13542 - Utb VA Ubbhult - Hägnen 42 870 31 107 11 345 216 8 100 3 245 

13545 - Utb VA Dyrenäs 14 500 760 13 827 201 1 600 12 227 

13546 - Utb VA Flohult 5 000 312 4 525 79 1 400 3 125 

13550 - Utb VA Almered 12 980 4 887 8 095 155 11 000 -2 905 

13551 - Utb VA Hjorttorp 6 730 7 313 0 50 200 -200 

13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga 9 520 528 5 000 0 5 000 0 

13556 - Ny pumst.o bräddmag Sätila 
Sand 0 379 2 270 160 2 950 -680 

13557 - Utb VA Haby 0 1 214 0 279 300 -300 

Ombyggnad av bef anläggningar       

13520 - Ny- o omläggning VA 
Skogshällsv 0 0 5 000 93 100 4 900 

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

13535 - Ledn.renov Öxabäck 15 680 785 5 000 37 1 500 3 500 

13561 - Byte dagvatten Grovaliden 0 1 785 0 1 277 3 000 -3 000 

13562 - Byte VA Gärdebovägen 0 4 969 0 52 720 -720 

13563 - Förn. spillvattenledning Hyssna 0 92 0 0 0 0 

13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene 0 4 049 0 75 1 500 -1 500 

13565 - Byte VA Dalen 0 1 103 0 0 0 0 
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  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

13567 - VA-sanering Kvarng. Skördeg. 17 300 4 567 12 666 1 667 3 400 9 266 

13568 - Nya vattenledningar Ramslätt 39 000 0 4 000 0 0 4 000 

13573 - Ombyggnad reservoarer 0 1 629 500 0 500 0 

13574 - Ombyggnad pumpstationer 0 309 650 100 650 0 

13576 - Omb LR Risängs VV 9 500 1 051 8 346 14 14 000 -5 654 

13578 - Vattenledning och HR, Sätila 5 300 2 447 0 17 500 -500 

13579 - Omb. Öxnevalla VV 0 27 700 0 500 200 

13585 - Byte kommunikationssystem 0 432 300 84 300 0 

13586 - VA-verk mask. o elinstallatione 0 0 1 200 31 1 200 0 

13588 - Utbyte pumpar 0 0 300 -46 400 -100 

13590 - Säkrare vattenförsörjning 0 2 974 200 3 200 0 

13591 - Förnyelse VA-ledningar 0 0 5 000 273 5 000 0 

13594 - Processförnyelse Skene ARV 16 000 426 4 881 312 2 000 2 881 

13595 - Upprustning Björketorps ARV 15 100 401 14 653 9 500 14 153 

13597 - Renovering bassänger Skene 
ARV 34 000 1 185 10 777 646 10 700 77 

13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV 58 000 5 469 2 535 95 2 450 85 

Exploateringsinvesteringar       

13510 - Anslutningsinvesteringar 0 0 1 000 353 2 500 -1 500 

13511 - VA-inv i exploateringsområden 0 0 20 000 78 7 000 13 000 

Summa VA-investeringar 355 990 135 254 147 670 6 824 91 120 56 550 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

13538 Utbyggnad VA-ledning 
Vännåkra/Örby 

Syftet med projektet är utbyggnad av vatten- och 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. 
Lägesrapportering: Projektet är klart. Byggnationen inom området är 
slutförd. Slutbesiktning av VA-ledningar, avloppspumpstation samt 
markåterställning och väg är gjorda. Oavsedd avledning av 
grundvatten har skett via VA-schakten längs Skönelidstigen. Åtgärder 
för att rätta till problemet är gjorda enligt utredning och förslag från 
Swecos hydrogeologer och innebär att bentonit"skärmar" schaktats ner 
i ledningsgraven för att återställa normalt grundvattendjup. Ett 
kontrollprogram har upprättats, och observationer sker ca 1 
gång/månad. 
Ekonomi: Dyra och omfattande arkeologiska utgrävningar har behövts 
göras då området har bebotts sedan lång tid tillbaka. Besparingar har 
gjorts då en planerad tryckstegringsstation för dricksvattnet bedömts 
som överflödig. 
Prognos mot årsbudget: 500 tkr vilket är samma som årsbudget 
Prognos mot totalbudget: Ackumulerat utfall 15,5 mnkr vilket är 
något lägre än budget. Arbeten med grundvattenproblemet ryms 
sannolikt inom beslutad budget om 15,87 mnkr. 

13539 Utbyggnad VA-ledning 
Stjärnhult-Balltjärn-Lillaskog 

Syfte: Lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet. Minska 
föroreningsbelastningen i Härsjön och Balltjärn. 
Lägesrapport: Arbetet har stått still i väntan på ledningsrätt. Beslut 
kom i början av april. 
Tidplan: Projektet ligger efter planerad tidplan på grund av att arbetet 
med ledningsrätten har dragit ut på tiden. Projektet beräknas kunna 
driftsättas hösten 2022. 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget 2022: 1,6 mnkr mot 1,1 mnkr i budget, 
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Projektn
ummer Projekt Kommentar 

detta på grund av förseningen i projektet. Mer hade förväntats att 
göras 2021. 
Prognos mot totalbudget: 15,1 mnkr mot 16,5 mnkr i budget, 
lokalnätet har annars gått väldigt bra och enligt plan. Sista kostnader 
för pumpstationer, relationshandlingar, återställning av vägar samt 
provning och renspolning av ledningar är något av de återstående 
utgifterna i projektet. 

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; Inget arbete har utförts under perioden. 
Tidplan; Återstående arbete är ledningsrättsförrättning som utförs av 
lantmäteriet under 2022. Kostnaden belastar projektet. 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget 2022: Årets prognos omfattar endast 
lantmäteriförrättning vilken utförs tillsammans med projekt 13716 och 
bedöms till 0,1-0,2 mnkr.  Budget är 0 kr. 
Prognos mot totalbudget: Prognos 26,3 mnkr mot beslutad budget 
på 20,4 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på ca 5,9 mnkr. 
Återstående kostnad gäller lantmäteriförrättning för ledningsrätt. 
Budgetavvikelsen beror till stor del på kostnadsökningar i 
produktionsskedet, bla hantering av blöta massor vilka redovisats i 
tidigare rapportering. Avvikelsen redovisas som större eftersom 
ökningen motsvarar ca 28% av beslutad budget.  

13542 Utbyggnad VA-ledning 
Ubbhult Hägnen 

Syfte 
Lösa avloppsfrågan i området. Minska föroreningsbelastningen i 
Ingsjön. Ge förutsättningar för exploatering. 
Lägesrapport 
Projektering för området kring Kråkered/Furåsen (vid gamla lokalerna 
för Hällingsjö hus) har startats upp under våren. Anne-Majas väg är 
driftsatt och återställning sker i skrivande stund. 
Tidplan 
Slutbesiktning av Anne-Majas väg i april. I Kråkered/Furåsen går 
projektering enligt tidplan med förhoppning om att kunna påbörja 
byggandet i slutet av 2022. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 8,1 mnkr mot 11,3 mnkr i budget, detta för 
att förhoppningen fanns att tidigt kunna påbörja byggnation. Nu 
planeras byggnationen starta hösten 2022 och pågå in i 2023. 
Prognos mot totalbudget: 14 mnkr mot 11,3 mnkr i budget, 
höjningen beror på entreprenadindexhöjning. Det finns en risk att 
ytterligare höjningar kommer att ske. Material och bränsle bland annat. 

13545 Utbyggnad VA-ledning 
Dyrenäs 

Syfte 
Lösa avloppsfrågan i området. Minska föroreningsbelastningen i 
Lygnern. Ge förutsättningar för permanentbostäder. 
Lägesrapport 
Projektering har inte påbörjats, detta för att arbetet med 
tillståndsansökan prioriteras. Arbetet med ledningsrätt och markavtal 
pågår. 
Om arbetet inför tillståndsansökan för sjöledningen beskrivs i projekt 
13730. 
Tidplan 
Projektering för lokalnät förväntas kunna tas upp i sommar då 
tillståndsansökan är inskickad. Beslut i ledningsrätt förväntas efter 
sommaren. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 1,5 mnkr mot 13,8 mnkr, på grund av att 
byggnation planerades till detta år. Det är inte rimligt att ta risken med 
att bygga lokalnätet innan vi vet om sjöledningen får förläggas i 
Lygnern eller om den ska förläggas på land. Därför behöver pengarna i 
budget flyttas till ett senare år. 
Prognos mot totalbudget: Ingen prognos för anläggandet av 
lokalnät finns tillgänglig eftersom nätet inte är projekterat. Prognos får 
bli enligt beslutad budget tillsvidare. 

13546 Utbyggnad VA-ledning 
Flohult/Sätila 

Syfte 
Lösa avloppsfrågan i området. Minska föroreningsbelastningen i 
Lygnern. Ge förutsättningar för permanentbostäder. 
Lägesrapport 
Projektering har inte påbörjats, detta för att arbetet med 
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Projektn
ummer Projekt Kommentar 

tillståndsansökan prioriteras. Arbetet med ledningsrätt och markavtal 
pågår. 
Om arbetet inför tillståndsansökan för sjöledningen beskrivs i projekt 
13730. 
Tidplan 
Projektering för lokalnät förväntas kunna tas upp i sommar då 
tillståndsansökan är inskickad. Beslut i ledningsrätt förväntas efter 
sommaren. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 1,4 mnkr mot 4,5 mnkr, på grund av att 
byggnation planerades till detta år. Det är inte rimligt att ta risken med 
att bygga lokalnätet innan vi vet om sjöledningen får förläggas i 
Lygnern eller om den ska förläggas på land. Därför behöver pengarna i 
budget flyttas till ett senare år. 
Prognos mot totalbudget: Ingen prognos för anläggandet av 
lokalnät finns tillgänglig eftersom nätet inte är projekterat. Prognos får 
bli enligt beslutad budget tillsvidare. 

13550 Utbyggnad VA-ledning 
Almered 

Syfte 
Lösa avloppsfrågan. Minska föroreningsbelastningen på 
Gäddesjöbäcken/Lövbrobäcken. 
Lägesrapport 
Arbetet med markägarkontakter i ledningsrättsförättningen har pågått. 
Slutsammanträde har varit tvungen att skjutas på 
Samtliga miljötillstånd förutom vattenverksamhet och 
biotopsskyddsdispens är klara. 
Tidplan 
Produktionsstarten är framflyttad till hösten 2022 på grund av att 
projektet inväntar ledningsrättsbeslut. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 11 mnkr mot 8 mnkr i budget på grund av 
ökade produktionskostnader i och med entreprenadindexhöjningar 
samt tillkommande tryckstegringsstation, vilket inte låg med i budget 
för förstudie. 
Prognos mot totalbudget: 17,5 mnkr mot 13 mnkr i budget, på 
grund av ökade produktionskostnader i och med 
entreprenadindexhöjningar samt tillkommande tryckstegringsstation, 
vilket inte låg med i budget för förstudie. Detta innebär en avvikelse på 
mer än 10 %, och anses som en större avvikelse. 

13551 Utbyggnad VA-ledning 
Hjorttorp 

Syftet är att lösa avloppsfrågan enligt VA-planen och minska 
föroreningsbelastningen på Iglabäcken. 
Lägesbeskrivning; Under april månad har systemet driftsatts, efter 
en del igångsättningsproblem. Meddelande om förbindelsepunkt samt 
fakturor på anläggningsavgiften skickades då ut. Även återstående 
justeringsarbeten utförs i april. Asfaltering kan dröja till maj. 
Tidplan; Projektet ska avslutas och överlämnas i juni 2022, i samband 
med installation av rätt pumpar i Hajoms pumpstation. 
Ekonomi;  
Prognos mot årsbudget 2022: 0,2 mnkr mot budget 0 mnkr. 
Kvarstående är asfaltjustering och ersättning till markägare vid 
skadereglering. 
Prognos mot totalbudget: 7,5 mnkr mot budget 6,7 mnkr ger ett 
negativt resultat på 0,8 mnkr vilket är en avvikelse på 12% och 
bedöms som större. Det beror bland annat på att projektet dragit ut på 
tiden. 

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 förmodligen utföras i egen regi. 
Tidplan: Projektstart för entreprenadskedet är planerad till 2023, 
vilket är 2,5 år senare än planerat på grund av att andra projekt har 
behövts prioriterats. 
Ekonomi: Prognos för 2022 är 0 tkr då byggnationen inte startar i år. 
Prognos mot årsbudget: Prognos 0 tkr. Beslutad budget om 9,52 
mnkr är flyttad till 2023-24. 
Prognos mot totalbudget: Prognos är enligt kalkyl 9,52 mnkr. 

13556 Ombyggnad pumpstation 
Sätila-Sand 

Syftet är att minska bräddningar från pumpstationen som idag går ut 
relativt nära badplatsen vid Lygnern. Bidrar till att uppfylla mål i 
Agenda 2030 om att halvera mängden orenat avloppsvatten 
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Lägesrapport 
Projektering har pågått under våren och färdigställs i maj. Ett magasin 
kommer att anläggas och enligt tidig kalkyl kan planerad budget hållas. 
Tidplan 
Färdiga bygghandlingar i början av maj och planerad byggnationsstart 
efter sommarsemestrarna. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 2,5 mnkr mot 2,3 i budget, risken tas höjd 
för i denna kostnadskalkyl. Anläggningen är fortfarande i projektering 
och förändringar kan komma att ske. 
Prognos mot totalbudget: 2,8 mnkr mot 2,8 i budget, med 
reservation av höjda energipriser som bidrar till högre kostnad för 
material, transport samt anläggningsmaskiner. 

13557 Utbyggnad VA-ledning Haby Färdigställd 2021. 

13520 Ny- och omläggning VA 
Skogshällsvägen, Sätila 
(NYTT!) 

Projekt som troligen inte kan påbörjas under året då andra projekt 
behöver prioriteras. 

13521 Ny utloppsledning Skene 
ARV (NYTT!) 

Kommer troligen inte påbörjas under 2022 pga andra projekt behöver 
prioriteras.  

13535 Ledningsrenovering Öxabäck Syfte: Förnyelse av ledningsnät, minska mängden tillskottsvatten och 
antalet vattenläckor. 
Lägesrapport: Partneringledare behövs, konsulttjänster upphandlas 
innan sommaren -22. Förfrågningsunderlag för partnering sker i 
augusti. 
Tidplan: Projektet är försenat i förhållande till tidplanen 
Ekonomi: Prognos mot årsbudget blir längre då projektering startar 
hösten 2022. Med årliga framtida index höjningar tros prognos mot 
totalbudget överstiga beslutad budget pga världsmarknadsläget. 
Prognos mot årsbudget: 1 700 tkr av 4 700 tkr. 
Prognos mot totalbudget: 18 000 tkr jämfört med beslutad budget 
om 15 680 tkr, vilket är mer än 10% och en större avvikelse.  

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: Förläggning av ny dagvatten- samt 
dricksvattenledning är klara, och dagvattenledningen har tagits i drift. 
Dricksvattenledningen har börjat spolas och provtryckning beräknas 
ske v 13 2022. 
Tidplan: Byggstart var vecka 44 2021 och vara klart i månadsskiftet 
april-maj 2022 och tidplanen följs. 
Ekonomi: Prognosen för 2022 är 3,0 mnkr vilket ger en något lägre 
totalkostnad än tidigare kalkylerat. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 5,4 mnkr vilket flaggades i samband med aprilrapporten 
2021. 
Prognos mot årsbudget: 3,0 mnkr vilket är 3,0 mnkr över budget 
2022 
Prognos mot totalbudget: Prognos 4,8 mnkr vilket är lägre än total 
budget om 5,4 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.  I mars 2022 utfördes de 
sista servisledningarna och arbetet med relining av ledningar är klart. 
Tidplan:  12 serviser har utförts i mars 2022. 
Ekonomi: Prognosen för projektet är 5,4 mnkr. Prognosen är högre än 
årets budgeterade summa på 3 mnkr då hela projektet utförs under 
2021, förutom 12 serviser som återstod. 
Prognos mot årsbudget: 720 tkr vilket är 720 tkr över budget 2022 
(ingen budget finns för projektet 2022). 
Prognos mot totalbudget: Prognos 5,7 mnkr vilket är över 
totalbudget 5,4 mnkr. 
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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 vi går vidare i detta projekt t ex ÖFL-
ledningar från Balltjärn m fl, och även nya detaljplansarbeten då 
ledningen kommer belastas med högre flöden. 
Ett förslag har tagits fram för ledningsrenovering av befintliga 
ledningar i Surtan och kalkyler på arbetet väntas komma in i april 
2022. Inga budgeterade medel finns för 2022, arbetet kommer göras 
2023. 
Ekonomi: Prognos för 2022 är 0 tkr. 
Prognos mot årsbudget: Budget 2022 0 mnkr.  

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 är klara. Spolning av den nya ledningen pågår. Projektet 
utförs i egen regi av Rörnät så ibland får arbeten här stå tillbaka pga 
mer brådskande ärenden på rörnätsavdelningen. Projektet beräknas bli 
klart under vår/sommar 2022. En provisorisk väg har anlagts inför 
schaktarbeten i Hedbovägen som kommer bli avstängd ca två veckor. 
Tidsplan: Ledningssträckorna i gatan blir klara under hösten. 
Anslutning av serviser in till Kungsfors kan behöva göras våren 2023. 
Ekonomi:  
Prognos mot årsbudget: Prognos 1,5 mnkr över budget 2022 då 
medel inte är avsatt eftersom projektet är försenat. 

13565 Nyanläggning VA-ledning 
Dalen 

Färdigställd 2021. 

13567 Sanering 
Kvarnvägen/Skördegatan 

Syftet är att utföra renovering/omläggning av vatten-, spill- och 
dagvattenledningar kring Kvarnvägen och Skördegatan i Skene. 
Lägesrapport; Etapp ett påbörjades 20210614 och kommer pågå 
under sommar-höst-vinter 2021/vår 2022, men etapp 2 kommer inte 
hinna färdigställas. Upphandling av etapp 2 beräknas ske under våren 
2022. Arbetet längs Kvarnvägen är klart, och samtliga serviser är 
inkopplade. Inkoppling mot Hedgärdesvägen är klar. Arbetet längs 
Rönnbärsvägen har påbörjats och drygt halva sträckan är klar. Pga 
intilliggande fastighets planer för sin tomt har vår schakt flyttats 2-3 
meter åt sidan mot ursprunglig sträckning och detta har i viss mån 
påverkat tidplanen. 
Tidplan; Projektet är försenat då entreprenaden för etapp ett inte 
kunde påbörjas 2020 pga beslut behöves för utökat budgetmedel och 
igångsättningstillstånd. Ny tidsplan följs. 
Ekonomi: Totalkostnad för projektet är beräknat till 17,3 mnkr vilket 
följer budget 
Prognos mot årsbudget: Prognos för 2022 är 3,4 mnkr vilket är 
lägre än de ombudgeterade 11,7 mnkr från 2021 till 2022. 
Prognos mot totalbudget: Prognos för projektet är 17,3 mnkr vilket 
är samma som totalbudget. Budgetmedel behöver flyttas från år 2021 
till 2022-23 

13568 Förnyelse vattenledningar 
mellan Ramslätt och 
Fåglaslätt 

Projekt som troligen inte kan påbörjas under året då andra projekt 
behöver prioriteras. 

13573 Ombyggnad reservoarer Ett ramprojekt vars syfte är att reinvestera i reservoarer för att 
bibehålla god vattenkvalitet. Stor del av budgeten 2022 kommer 
behöva användas till omläggning av Horreds reservoars tak. 

13574 Ombyggnation 
avloppspumpstationer 

Ramprojekt för reparation av pumpstationer. I år planeras bland annat 
pumpstation på Getakärrsvägen i Fritsla och byggas om. 

13576 Ombyggnad lågreservoar i 
Risängs vattenverk 

Syftet med projektet är att säkerställa dricksvattenkvaliteten. I 
nuvarande reservoar sker mikrobiologisk tillväxt på grund av inläckage. 
Det är stora problem med kalkutfällningar på ledningsnätet. Även 
antalet mikrobiologiska säkerhetsbarriärer behöver säkerställas. 
Lägesrapportering: 
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Upphandlingsdokument är framtagna och projektet kommer att 
handlas upp som en totalentreprenad. Tidigare problem med 
säkerhetsklassning och arbetsbörda för upphandlingsenheten är nu 
lösta och projektet har lagts ut på upphandling. Anbud räknas komma 
in i slutet av April. 
Tidsplan: 
Upphandlingen förväntas kunna läggas ut under våren 2022 och en 
upphandlad entreprenör kan vara kontrakterad under senvåren 2022, 
vilken då kan påbörja projekteringen. Start av byggnation sker tidigast 
i slutet av 2022. På grund av förseningar med upphandlingen beräknas 
projektet nu vara klart 2023. 
Ekonomi:  

13578 Vattenledning & HR, Sätila Syftet är att säkerställa vattenleveranser inom Sätila tätort 
Lägesrapport; Är i drift. Arbete för att säkerställa att hygienkraven 
följs t.ex. omläggning av tak, godkända luftarfilter och luckor, har ännu 
inte helt färdigställts. Slutbesiktning av Skogshällsvägens tryckstegring 
utfördes i december, något försenat efter ombyggnaden 2019. 
Tidplan; Projektet beräknas slutföras under 2022. 
Ekonomi;  
Prognos mot årsbudget 2022: 0,5 mnkr mot budget 0 mnkr 
Prognos mot totalbudget:  
Prognos för total projektkostnad är beräknad till ca 2,9 mnkr mot total 
budget enligt investeringsplan om 5,3 mnkr. Den positiva 
budgetavvikelsen beror på att projektet ej behövde genomföras enligt 
ursprunglig plan. 

13579 Ombyggnation Öxnevalla 
Vattenverk 

Syfte: 
Aggresivt vatten som behöver åtgärdas för att leverera ett bättre 
vatten vilket är bra för både brukarna och vårt ledningsnät. 
Lägesrapportering:  
Ej påbörjat projektering. 
Tidplan: 
Projektering sker under 2022, hög arbetsbörda kan göra att detta 
projekt nedprioriteras. Preliminär byggstart 2023. 
Ekonomi: 
Kostnad mot prognos: Prognos för 2022 är 500 000 vilket är en 
sänkning på 200 000 jämfört med årsbudget 
Kostnad mot totalbudget: Prognos för projektet är 5,55 mnkr vilket 
är samma som totalbudget 

13585 Byte av 
kommunikationssystem 

Ett ramprojekt för att säkerställa kommunikationssystem mellan VA-
verksanläggningar. Etapp ett av kommunikationssystem klart och 
driftsatt. Etapp två är påbörjad 2021. 

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 2022. 

13588 Utbyte av pumpar Ett ramprojekt för VA-verkens pumpar. 

13590 Säkrare vattenförsörjning Ramprojekt för säkrare vattenförsörjning. 
Används för att säkra upp skalskyddet vid vattenverksanläggningar. 
Installation av nytt låssystem fortsätter men ska vara klart 2022. 

13591 Förnyelse vatten- och 
avloppsledningar 

Syfte; Ramprojekt för förnyelse av ledningsnät 
Lägesrapport; Inför undersökning och renovering av avloppsledningar 
i Rydal har en väg byggts för att få åtkomst till svårtillgängliga 
brunnar. Relining av en vattenledning i Kammarberg i Kinna påbörjas i 
slutet av april. En spillvattenledning vid Björlandavägen i Sätila 
kommer att läggas om på grund av ledningens dåliga skick. Under året 
planeras även strumpinfodring av olika avloppsledningar i Rydal, 
Fritsla, Kinna, Skene och Sätila. 
Tidplan; Projektet håller tidplanen 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget 2022: 5 mnkr enligt budget 
 

13594 Processförnyelse Skene 
avloppsreningsverk (ARV) 

Syfte: 
Syftet med projektet är att klara framtida reningskrav, framtida 
utsläppstillstånd och den påsikt ökade belastningen från 
överföringsledningen från nordvästra Mark. 
Lägesrapportering: 
Skene avloppsreningsverk är ett äldre reningsverk, som är i stort 



20 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

behov av upprustning. Upprustningen förväntas öka livslängden med 
40-50 år och dessutom klara framtidens befolkningsökning och 
strängare utsläppskrav. Projekten processförnyelse samt renovering 
bassänger, byggnader mm kommer utföras gemensamt som en 
generalentreprenad med partnering som samverkansform. 
Upphandlingen är klar och entreprenaden har tilldelats ByggDialog. Fas 
0 av entreprenaden är igång och kommer att pågå under hösten-
vintern och fas 1 kommer att påbörjas i början av 2022. 
Partneringunderentreprenörer har upphandlats. Osäkerheter börjar 
lösas och kommunikationen har underlättats efter platsbesök. Beslut 
om vilken processteknik som skall fokuseras på är taget. Processdelen 
är hjärtat i reningsverket och kommer kräva mycket förberedelser och 
planering för att göras rätt. 
Tidplan: 
Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett antal år, då det 
inte är möjligt att renovera mer än ett fåtal bassänger om året och 
processförändringarna går hand i hand med betongrenoveringen. 
Tidplanen för för fas 0 och 1 sträcker sig fram till sommaren 2022. 
Under fas 1 kommer tidsplan för fas 2 att tas fram. 
Ekonomi: 
Nu pågår projekteringsfasen och nya kalkyler håller på att arbetas 
fram. Dialog förs med Länsstyrelsen angående nya tillståndskrav och 
det kommer påverka budgeten. Kostnaderna kommer vara betydligt 
högre än i tidiga kalkyler. I samband med budgetprocessen 2023-2026 
kommer nya kalkyler redovisas. 
 

13595 Nybyggnation Björketorps 
ARV 

Syfte: 
Syftet med projektet är att skapa en ändamålsenlig anläggning samt 
en god arbetsmiljö för personalen. 
Lägesrapportering: 
Geoteknisk utredning har bekräftat en otillräcklig säkerhetsfaktor för 
avloppsreningsverk på befintlig plats. Markförstärkande åtgärder 
uppskattas grovt till 10-15 Mkr. 
Projektet har därför fått föra ett omtag och revidera förstudien. Flytt av 
avloppsreningsverk till annan plats söder om Björketorp är klurig på 
grund av krav på avstånd till Viskan på minst 160 m och krav på 
avstånd till bebyggelse enligt Boverkets stadgar. 
Två val är ekonomiskt fördelaktiga: 
Flytt av avloppsreningsverk till norra delen av Björketorp. Ny 
utsläppspunkt kommer krävas från reningsverket, pumpstation 
placeras på uppskattningsvis samma plats som befintligt reningsverk 
står på nu och ledningsdragning sker från södra till norra Björketorp. 
Fördelarna är en lägre investeringskostnad och små förändringar i 
övrigt. Nackdelarna är underhållskostnader för reningsverk och inget 
reservvatten till Björketorp. 
ÖFL till centralorten. Överföringsledning på 8 km med en uppskattad 
kostnad på 6000 kr/m. Pumpstation söder om Björketorp kommer 
behövas. Fördelarna är reservvatten till Björketorp, låga 
driftskostnader och ett enkelt system att öka kapaciteten på. 
Nackdelarna är en stor investeringskostnad och förseningar på grund 
av förhandlingar med många markägare. 
Arbete pågår med att revidera förstudien och klarlägga de olika 
alternativen. 
 
Tidsplan: 
Förstudie pågår 2022. Upphandling kan som tidigast påbörjas 2023 om 
ingen smidig lösning uppenbarar sig. Byggnation tidigast 2024. 
 

13597 Renovering bassänger, 
byggnader mm Skene 
avloppsreningsverk (ARV) 

Syfte: 
Syftet med projektet är att skapa en ändamålsenlig anläggning samt 
en god arbetsmiljö för personalen. 
 
Lägesrapportering: 
Skene avloppsreningsverk är ett äldre reningsverk som är i stort behov 
av upprustning. Upprustningen förväntas öka livslängden med 40-50 år 
och dessutom klara framtidens befolkningsökning och strängare 
utsläppskrav. Projekten renovering bassänger, byggnader mm samt 
processförnyelse kommer att utföras gemensamt som en 
generalentreprenad med partnering som samverkansform. 
Upphandlingen är klar och entreprenaden har tilldelats ByggDialog. Fas 
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0 av entreprenaden är igång och kommer att pågå under hösten-
vintern och fas 1 kommer att påbörjas i början av 2022. 
Underentreprenörer har utvärderats och upphandlats enligt 
upphandlingsrutin. Projektering har påbörjats, huvuddel 
Personalbyggnad fortskrider i mycket hög takt, övriga delar i projektet 
är avhängigt av processval och utformningen av detta val och kan 
därför inte fortskrida lika snabbt som Personalbyggnaden. Diskussion 
inom projektet har lett till beslutet att försöka genomföra huvuddel 
Personalbyggnad efter semestern. Godkännande från KS för detta 
behövs således innan semestern. 
 
Tidsplan: 
Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett antal år, då det 
inte är möjligt att renovera mer än ett fåtal bassänger om året och 
processförändringarna går hand i hand med betongrenoveringen. 
Tidplanen för för fas 0 och 1 sträcker sig fram till sommaren 2022. 
Under fas 1 kommer tidsplan för fas 2 att tas fram. 
 
Ekonomi: 
Nu pågår projekteringsfasen och nya kalkyler håller på att arbetas 
fram. Dialog förs med Länsstyrelsen angående nya tillståndskrav och 
det kommer påverka budgeten. Kostnaderna kommer vara betydligt 
högre än i tidiga kalkyler. I samband med budgetprocessen 2023-2026 
kommer nya kalkyler redovisas. 

13598 Ny- och ombyggnad Skene 
vattenverk 

Syftet med projektet är att säkra upp vattenleveranserna till 
centralorten och orterna som kopplas på längs med 
överföringsledningen till Hägnen. Uttaget av vatten i centralorten har 
gradvis ökat genom åren och därmed behövs en reservvattentäkt. 
 
Lägesrapportering: 
Utvärderingen av provpumpningen som Sweco tagit fram visade att 
Skene vattentäkt är lämplig att tai drift igen, både vad gäller kvantitet 
och kvalitet. Avslutande av långtidsprovpumpning ,med 
återhämtningsmätning i nya och gamla obsrör pågår. Utredning av 
akvifär (storlek, kapacitet och påverkansområde)kommer att påbörjas, 
när återhämtningsmätningen är klar. Utredningen kommer sedan att 
bli en del av underlaget till tillståndsansökan (vattendom) för den nya 
brunnen. Nästa steg är att börja ta fram upphandlingsdokument. 
Arbetet med att ta fram ett nytt tillstånd och ett nytt 
vattenskyddsområde pågår parallellt. Befintlig geoteknik har utretts 
och en mindre geoteknisk utredning kommer påbörjas. En större 
geoteknisk utredning avvaktas med då Länsstyrelsen kan godkänna 
den mindre geotekniska utredningen. 
Tidsplan: 
Projektet beräknas vara klart 2025 förutsatt att tillståndet (vattendom) 
är klart, så byggstart kanske 2023. Hur lång tid det tar att få klart ett 
nytt tillstånd är beroenden på hur mycket utredningar som kommer att 
krävas. 
Ekonomi: 
Prognos mot årsbudget: Prognos för 2022 är 2,46 Mkr vilket är 
samma som de ombudgeterade 2,46 Mkr från 2021-2022. 
Prognos mot totalbudget: Prognos för projektet är 58 Mkr vilket är 
samma som totalbudget. 
 
 

13510 Anslutningsinvesteringar till 
exploateringsområden 

Syfte; Ramprojekt för anslutningsledningar till exploateringsområden 
och servisanslutningar som inte bokförs i driftredovisningen. 
Lägesrapport; Hittills under året har det byggts en servisledning i 
Örby. Planerade ledningar som ska byggas under året är servis Horndal 
och servis Ytterås i Kinna samt VA-ledningar i Limsjövägen i Fritsla. 
Tidplan; Projektet håller tidplanen 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget 2022: Om vi hinner bygga ut ledningar i 
Limsjövägen i Fritsla under året kommer budgeten överskridas med 
ca 1,5 mnkr (budget om 1 mnkr). 
 

13511 VA-investeringar i 
exploateringsområden 

Syfte: Ramprojekt för utbyggnad av VA i exploateringsområden 
Lägesrapport: 
Årets budget kommer nyttjas till projektering  och påbörjan av 
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Projektn
ummer Projekt Kommentar 

entreprenad för VA i industriområde Skene Skog. 
Tidplan: Projektering färdigställs innan höst då entreprenör anlitas. 
Ekonomi: 
Utfall mot årsbudget:  en grov kalkyl i tidigt skede anger VA 
utbyggnaden till ca 13-15 mnkr och projektering ca 1,3 mnkr men det 
är rimligt att entreprenaden pågår under 2023 också. Prognos för 2022 
är därför 7 mnkr. 
 

Överföringsledningar 

  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall20
22 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

Utbyggnad av överföringsledningar       

13705 - Öfl Ekelund Vännåkra 12 000 10 769 0 148 300 -300 

13712 - Öfl Sätila Sjödal 46 785 47 647 0 4 50 -50 

13713 - Öfl inom Sätila tätort 15 570 16 223 0 21 30 -30 

13714 - Öfl Sjödal Ubbhult 18 400 18 491 0 2 5 -5 

13715 - Öfl Ubbhult Hägnen 12 400 12 432 0 2 5 -5 

13716 - Öfl Hyssna Sätila 50 000 48 603 0 51 200 -200 

13717 - Pumpstationer Sätila Ubbhul 
Häg 17 630 17 977 0 7 10 -10 

13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås 
Alme 12 090 11 617 480 25 100 380 

13720 - Tryckstegring Sätila Hägnen 5 375 5 441 0 0 0 0 

13721 - Tryckstegring Hyssna Sätila 2 400 2 700 0 4 0 0 

13722 - Inkoppling VV Ubbhult 1 450 2 181 0 75 90 -90 

13723 - Omb ARV Sätila och Hyssna 17 660 18 102 0 117 130 -130 

13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs 19 735 3 797 15 938 396 1 500 14 438 

13740 - Öfl Hajom Hajomskryss ink 
loknät 19 450 26 496 0 999 3 000 -3 000 

13741 - Öfl Melltorp Balltjärn Stjärnhul 23 620 16 761 1 650 411 6 800 -5 150 

Summa överföringsledningar 274 565 259 237 18 068 2 261 12 220 5 848 

Överföringsledningar 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

13705 Överföringsledning till 
Ekelund/Vännåkra 

Syftet med projektet är att anlägga överföringsledning mellan Örby och 
Ekelund/Vännåkras nya lokalnät för anslutning av fastigheter i 
området. 
Lägesuppdatering: Ledningen blev färdigbyggd 2020 och har tagits i 
drift under oktober 2021. 
Tidplan; Projektet är klart, och enligt tidplan. 

13712 Överföringsledning Sätila-
Sjödal Etapp 1.5 

Syfte 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 skogsbilsväg 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 0,05 mnkr mot budget på 0 
mnkr, vilket ger negativt resultat på 0,05 mnkr. Kostnaderna utgörs av 
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slutliga ersättningar till markägare. 
Prognos mot totalbudget: Prognos på 47,7 mnkr mot beslutad 
budget på ca 46,8 mnkr, ger ett negativt resultat på 0,9 mnkr. Det 
beror bla på att justeringar i efterhand behövts för att få systemet att 
fungera optimalt. 

13715 Överföringsledning Ubbhult-
Hägnen Etapp 1.7 

Syfte 
Lösa avloppsfrågan och förbättra miljön, möjliggöra exploatering och 
omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport 
Arbete med relationshandlingar. 
Tidplan 
Produktion klar och projektet slutfört. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 0,005 mnkr mot 0 mnkr i budget, gäller 
arbete med ritningar. 
Prognos mot totalbudget: 12,4 mnkr mot 12,4 mnkr i budget. 

13716 Överföringsledning Hyssna-
Sätila Etapp 1.3 

Syfte 
Lösa avloppsfrågan och förbättra miljön, möjliggöra exploatering och 
omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport 
Arbete med relationshandlingar samt ledningsrättsförrättning, som 
förväntas slutföras i juni 2022. 
Tidplan 
Produktion klar och projektet slutfört. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 0,2 mnkr mot 0 mnkr i budget, gäller 
framför allt ledningsrättsförrättningen. 
Prognos mot totalbudget: 48,8 mnkr mot 50 mnkr i budget, dvs ett 
positivt resultat på 1,2 mnkr. 

13719 Pumpstationer Sätila 
Blåsås/Almered 

Syfte 
Lösa avloppsfrågan och förbättra miljön, möjliggöra exploatering och 
omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport 
Kostnader gäller installation av flödesmätare på bräddutloppsledningar 
i Almered och Blåsås samt återställning runt Almered. Återställning vid 
Blåsås avvaktas till dess att överföringsledning till Dyrenäs ska 
anslutas, vilket planeras till 2022 eller möjligen 2023. 
Tidplan 
Slutåterställning för Blåsås kvarstår. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 0,1 mnkr mot 0,48 mnkr i budget, dvs ett 
positivt resultat på 0,38 mnkr. 
Prognos mot totalbudget: 11,7 mnkr mot 12,1 mnkr i budget, dvs 
ett positivt resultat på 0,4 mnkr. 

13723 Ombyggnad/nybyggnad vid 
avloppsverken Sätila och 
Hyssna till pumpstation inkl. 
utjämningsbassäng 

Syfte 
Syftet är att ersätta befintliga reningsverk för att ansluta spillvattnet 
till Skene reningsverk via överföringsledningar enligt VA-planen. Det 
ger en stor miljövinst för Lygnern och Surtan och möjliggör 
exploateringar i nordvästra Mark.. 
Lägesrapport 
Slutlig återställning har utförts under 2022 bla asfaltering. Inget arbete 
återstår 
Tidplan 
Produktionen är klar och projektet slutfört 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 0,13 mnkr mot budget 0 mnkr, dvs ett 
negativt resultat på 0,13 mnkr. 
Prognos mot totalbudget:  18,2 mnkr mot 17,7 mnkr i budget, dvs 
en negativ avvikelse på 0,5 mnkr. Kostnader gäller återställning av 
mark. 

13730 Överföringsledning Sätila-
Flohult-Dyrenäs 

Syfte Lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön, möjliggöra 
exploatering och omvandling till permanentboende 
 
Lägesrapport Under våren har arbetet med tillståndsansökan för 
sjöledning pågått. Samtliga spill- och dricksvattenledningar ska gå i 
sjön. Arbetet kommer att fortsätta in i maj då ansökan ska skickas in. 
Mycket fokus på kommunikation till allmänheten med kontinuerlig 
uppdatering av information på mark.se för att ge en bra bild av 
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projektet. Ledningsrätt för fastigheterna i sjön har blivit beslutad, men 
detaljerna har överklagats av kommunen. Detta för att möjliggöra 
korrekt överlåtelse av fiber till MarkNet. 
 
Tidplan Tillståndsansökan skickas in senare än förväntat, troligtvis i 
maj. 
 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 1,5 mnkr mot 15,9 mnkr, på grund av att 
byggnation var planerad 2022 i beslutad budget. Medlen för 2022 
måste flyttas fram till kommande år. 
Prognos mot totalbudget: Prognos är den beslutade budgeten. Det 
är inte framtagen någon produktionskalkyl på projekterade handlingar 
så därför kan ingen tydligare prognos ges. 

13740 Överföringsledning Hajom-
Hajomskrysset samt utökat 
verksamhetsområde i Hajom 

Syfte 
Syftet är att bygga ut vatten och avlopp enligt VA-planen för att 
ersätta befintliga anläggningar som har bristande kapacitet, öka 
robusthet och kvalitet, minska föroreningsbelastningen och ge 
förutsättningar för exploatering. 
 
Lägesrapport 
Under 2022 har projektet slutförts. Reduceringsventil med tillhörande 
elskåp har installerats och Hajoms befintliga vattenverk och markbädd 
har kunnat kopplas bort. Det har återstått en del slutjusteringar, bland 
annat gällande bräddningsdammen vid Hjorttorps pumpstation. I 
Hajoms pumpstation har fel pumpar installerats och dessa byts ut i juni 
2022. Därefter återstår inget arbete. 
Tidplan  
Inkoppling av abonnenter pågår. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 3 mnkr mot 0 mnkr, dvs en negativ 
avvikelse på 3 mnkr. Kostnaderna utgörs av återställning, bland annat 
asfaltering och bräddningsdamm samt ersättningar till markägare. 
Prognos mot totalbudget: 29,5 mnkr mot 19,5 mnkr, dvs ett 
negativt resultat på 10 mnkr vilket utgör en större avvikelse på 
ca 50%. Kostnaderna gäller bland större pumpstation än normalt, 
reduceringsventil med elskåp, särskilda krav på markåterställning och 
tillagd luftningsventil på en höjdpunkt i Hajom. 
 

13741 Överföringsledning Melltorp-
Balltjärn-Stjärnhult 

Syfte  Lösa avloppsproblematiken och förbättra miljön, möjliggöra 
exploatering och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport Under våren har arbetet med att bistå med information 
inför ledningsrättsbeslut pågått. För information blev ledningsrätten 
beslutad 2022-04-06 och vinner laga kraft 2022-05-05. Produktionen 
har stått still under våren. 
Tidplan Produktionen förväntas kunna återupptas i maj, med 
driftsättning i tidig höst. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 6,8 mnkr mot 1,7 mnkr i budget, detta på 
grund av att medlen inte blev medflyttade från föregående år. 
Produktionen står still och utgifterna förväntas då produktionen tas upp 
igen. Mycket av produktionen som förväntades utföras i 2021 
tvingades flyttas fram. 
Prognos mot totalbudget: 23,3 mot 23,6 mnkr i budget, sänkningen 
beror på att mycket av riskerna som man såg skulle inträffa inte har 
gjort det och med ca 750 m kvar att schakta är riskerna mindre. 
Dessvärre är bränslepriserna höga just nu och skapar en osäkerhet 
kring kommande utgifter för både transporter och 
anläggningsmaskiner. 

Avfall 

  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

Avfallsinvesteringar       

13608 - Ny fackla nedlagd deponi 0 211 0 13 0 0 
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  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

13609 - Bomsystem ÅVC 0 1 340 0 267 270 -270 

13610 - Ramp för träavfall ÅVC 0 0 1 000 12 1 500 -500 

13614 - Renovering Betongplatta 0 51 0 15 500 -500 

13615 - Oljeavskiljare, ytor brädor 0 0 1 500 8 0 1 500 

Summa avfallsinvesteringar 0 1 602 2 500 314 2 270 230 

Avfall 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

13608 Ny fackla nedlagd deponi Syfte; Med projektet är att uppgradera gasanläggning till deponin i 
Skeneskog som är ett villkor i tillståndet. 
Lägesuppdatering; Förfrågningsunderlaget är klart och annonseras 
4/3 2022. 
Tidplan; Vår 2022 
Ekonomi; Utfallet är 46 tkr 2021 men budget 0 då budget fanns 
tidigare år men inte kunde genomföras inom denna tidsperiod. 
Prognos mot årsbudget; Oklart då anbud inväntas.  

13609 Bomsystem ÅVC Syftet; med projektet är att installera ett inpasseringssystem med 
bom för att kunna ha bättre kontroll på inkommande avfall och faktura 
för avfall som inte renhållningskollektivet skall betala för. 
Lägesuppdatering; Det mesta av bomsystemet är klart, det återstår 
lite IT installation som dragit ut på tiden. 
Tidplan; Uppstarten av bomsystemet har skett under januari 2022. 
Ekonomi; 
Utfall mot årsbudget; Utfall 2022 är drygt 0,25 mnkr men budget 
0 kr eftersom systemet skulle varit färdigt tidigare år. 
Utfall mot totalbudget: Total budget är 1,1 mn kr men kostnaderna 
har ökat då infartsvägen behövt bräddas. Total nedlagda kostnader i 
projektet är 1,6 mnkr och som även är prognos på projektets 
slutkostnad.  

13610 Ramp för träavfall ÅVC Syftet; Möjlighet att använda en yta på den äldre ÅVCn för träavfall. 
Lägesuppdatering; Diskussioner är påbörjade och ansökan till miljö 
ska skickas under 2022. 
Tidplan; Under 2022, osäker tidplan då det beror på svar på ansökan. 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget; Budget för året är 1 mnkr  men årets 
prognos är osäker. 
 

13614 Renovering betongplatta Syfte; Syftet är att förbättra miljön och arbetsmiljön då befintlig 
betongplatta blir spårig och avger damm och partiklar till dagvattnet. 
Lägesrapport; Analyser gjorda på 2 prover av betongytan vid 
containrarna och rapport har levererats av RISE. Dialog pågår med 
entreprenör som byggt ÅVC angående ansvar och garantiåtgärd. 
Tidplan; färdigställs under 2022 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget: Osäker prognos på 0,5 mnkr då 
projektering samt ansvarsfråga ännu ej är klar. 

13615 Oljeavskiljare samt 
iordningsställande av ytor -
 mellanlagring brädor 

Syftet; Möjlighet att använda en yta på den äldre ÅVCn för träavfall. 
Lägesuppdatering; Diskussioner är påbörjade och ansökan till miljö 
ska skickas under 2022. 
Tidplan; Under 2022, osäker prognos då svar på ansökan behöver fås 
innan projektering och entreprenad. 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget; 1 500 tkr är årets budget men prognosens 
för 2022 om är mycket osäker och är satt till 0 kr. 

Gata/Park 

  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 
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  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

Gator och parker       

13300 - Ofördelade medel 0 0 350 0 0 350 

13301 - Mindre nyanläggning 0 0 500 220 500 0 

13302 - Trygghetsskapande åtgärder 0 0 200 8 225 -25 

13303 - Utbyte av belysningsstolpar 0 0 1 000 63 800 200 

13304 - Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 0 0 200 181 400 -200 

13305 - Ökad TTT utanför centralorten 0 0 1 000 4 1 000 0 

13307 - Underhållsåtgärder gata 0 0 6 000 0 6 000 0 

13310 - Ombyggnad vändplaner 0 0 100 0 50 50 

13340 - Ökade parkinvesteringar 0 0 1 200 743 1 200 0 

13352 - Omb Stationsgatan, Lövås-
Kinnav. 11 770 869 0 0 0 0 

13360 - Rep bro, Mor Kerstins väg 0 100 1 950 1 553 2 150 -200 

13363 - Rep bro, Källäng 0 0 2 500 0 2 500 0 

Summa gator och parker 11 770 969 15 000 2 771 14 825 175 

Gång- och cykelvägar       

13392 - Ofördelade medel GCM 0 0 450 0 0 450 

13370 - GC-vägar UH-åtgärder 
(beläggning 0 0 3 600 0 3 600 0 

13375 - GC-väg Ängsvägen, Örby 0 0 250 0 250 0 

13382 - GC-överfart Lycke, hast d åtg 0 481 0 2 2 -2 

13391 - GC-väg Lunnaliden, Horred 0 10 0 3 3 -3 

13395 GC-väg Fritslavägen, Kasthall-
Björ 0 72 2 500 8 600 1 900 

13396 GC-väg o hast d åtg Kammarberg 0 80 2 200 5 2 200 0 

Summa GC-vägar 0 643 9 000 18 6 655 2 345 

Övriga investeringar       

13306 - Gatuinv. i 
exploateringsområden 0 0 6 700 0 1 300 5 400 

13308 - Skredriskåtgärder Hedbo 21 175 21 243 0 7 600 -600 

Summa övriga investeringar 21 175 21 243 6 700 7 1 900 4 800 

Summa totalt 32 945 22 855 30 700 2 795 23 380 7 320 

Gator och parker 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

13301 Mindre nyanläggning Syftet: Årligt ramprojekt för att genomföra mindre nyanläggningar 
inom gata/park såsom tex busshållplatser, refuger, övergångar mm. 
Syftet är att skapa en trafiksäker och ändamålsenlig gata/park-miljö 
Lägesbeskrivning: Verktygsgatan. Konsult har projekterat en ny 
korsning för Verktygsgatan/industrigatan. Projektering klar, produktion 
planeras börja till hösten (extern entreprenör) . 
Asfalt vid Kinna resecentrum planeras anläggas 2022 också. 
Tidsplan: utförs enligt plan under året. 
Ekonomi: 600tkr år prognosen medan budget är 500tkr så 100tkr 
beräknas överskridas pga 168 tkr på ett projekt som färdigställdes 
2021 inte fakturerades utan fakturan belastar 2022.  

13302 Trygghetsskapande åtgärder Syfte: Årligt ramprojekt avseende genomförande av 
trygghetsskapande åtgärder i form av tex busshållplatser, 
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parkeringsplatser, farthinder, trafikljus mm 
Lägesbeskrivning: Lyddevägen: ombyggnation av övergångsställe. 
Projektering är klar (Sigma), produktion planeras till hösten (extern 
entreprenör) 
Tidsplan: Klart under året om ny projektledare kan anställas och 
hinner med detta projekt. 
Ekonomi: Prognos om 225tkr, budget ligger på 200 tkr så 25tkr över. 
 

13303 Utbyte av belysningsstolpar Syfte: Ramprojekt avseende utbyte av gamla belysningsanläggningar. 
Syftet är att skapa en trygg miljö för både oskyddade trafikanter och 
bilister genom att förbättra belysningsanläggningarnas status eller 
nyinvestera. 
Lägesbeskrivning: Planering för året  

 2022: Belysning Loftgårdsområdet Horred 6st ca 100 tkr, 
 GC i Stomsåker Hyssna 150-200 tkr  
 GC-väg bakom Vitsippevägen  

Tidsplan: Utförs enligt plan under året. 
Ekonomi: Ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till 
budget. 

13304 Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 

Syfte: Ramprojekt avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom 
trafiköar, övergångsställen mm 
Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker miljö främst för de 
oskyddade trafikanterna 
Lägesbeskrivning: Planering 20220. Klevagårdsgatan HDÅ 218 kkr 
(TV bidrag 109kkr) 
En knutpunkt med Lidel, Ica och Marks gymnasium i närheten. Det går 
mycket barn, trafiksituationen är stundtals kaotisk, och området lider 
av en storbrist på GC alternativ.  Projektering pågår. 
Tidsplan: Osäker tidplan då ny projektledare behöver komma på plats. 
Ekonomi: Ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till 
budget eller under. 

13305 Ökad trygghet, tillgänglighet 
och trivsel (TTT) utanför 
centralorten 

Syftet: Åtgärder längs kommunala gator och GC-vägar utanför 
centralorten. 
Syftet med projektet är att skapa en tillgänglig och trafiksäker miljö 
utmed kommunala gator och GC-vägar utanför centralorten 
Lägesbeskrivning: Projekt som planeras under 2022 

 Aktivitetsplats/lekplats  i Rydal. En åtgärd i enlighet med 
kommunmålet "Bästa barnkommun". Projektering pågår. 

 Rätt fart i staden, Skene och Örby skyltas om under året. 
Tidsplan: Aktivitetsplats/lekplats planeras utföras under hösten. 
Omskyltning pågår under året. 
Ekonomi: Ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till 
budget då ev överskott inom ramen  används till beläggning utanför 
centralorten. 
 

13307 Underhållsåtgärder gata Syfte: 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 
skall 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 Syfte: Ramprojekt för att bygga om kommunala gators vändplaner för 
att förbättra vändningsmöjligheten och trafiksäkerheten för större 
fordon till exempel sopbil och vinterväghållningsfordon. 
Lägesbeskrivning: Justering av vändplan vid Gulsippevägen i Sätila 
planeras. 
Tidsplan: Utförs enligt plan under året 
Ekonomi: Prognos enligt budget.  

13340 Ökade parkinvesteringar Syfte: Att skapa kreativ lekmiljö eller träningsmiljö för 
kommuninvånare och trivsamma parkmiljöer. Detta i enlighet med 
kommunmålet "Bästa barnkommun". 
Lägesbeskrivning: Ny lekplats vid Lavendelgatan har byggts, ca 600tkr. 
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Planeras renovering av lekplats i Kammarberg 
Tidplan: Om alla delar hinns med beror på när ny projektledare kan 
anställas. 
Ekonomi: Kan gå under budget.  

13352 Ombyggnad Stationsg. 
Lövåsgatan-Nya Kinnavägen 

Ingen budget finns för 2022 utan flera år framöver.  

13360 Reparation bro, Mor Kerstins 
väg 

Syfte 
Säkerställa säkerhet i konstruktionen på bron på Mor Kerstins väg i 
Kinnaström. 
Lägesbeskrivning 
Reparationsarbetet har pågått under våren. Tätskikt byts ut och ny 
överbyggnad utförs. Dessutom har nytt påkörningsskydd monterats 
och säkerställts så trafikanterna kan färdas tryggt över bron. 
Tidplan 
Projektet ligger enligt tidplan och slutförs i maj. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 2,2 mknr mot 2 mnkr i budget, något höjda 
utgifter i och med gjutning av skiljebalk och vägräckeslösning. 
Alternativet hade vara att byta ut kantbalkar vilket hade blivit dyrare. 
Totala budgeten: 2,2 mnkr mot 2,2 mnkr i budget. Samma förklaring 
som ovan. 

13363 Reparation bro, Källäng, 
Kinnahult 

Syfte 
Projektet avser reparation av bron Källäng utifrån besiktningsprotokoll. 
Lägesbeskrivning 
Inget arbete har påbörjats. 
Tidplan 
Projektering i höst och klar i slutet av 2022. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 2,5 mnkr enligt budget. Ingen 
produktionskalkyl är framtagen eftersom den inte är projekterad. 

Gång- och cykelvägar 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

13370 Underhållsåtgärder GC-
vägar, 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 
skall 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 

13375 GC-väg Ängsvägen, Örby Syfte: Att säkra vägen för oskyddade trafikanter. Ängsvägen mellan 
Bergsbovägen och GCM vid slutet av vägen är en viktig länk mellan två 
GCM-vägar och därför bör hastighetsdämpande åtgärder utföras för att 
säkra trafikmiljön för den oskyddade trafikanten. 
Lägesrapport: Projektering planerad  2022 och byggnation 2023. 
Tidsplan: Osäker tidplan som beror på när ny projektledare kan 
anställas. 
Ekonomi: Osäker. 
 

13382 GC-överfart Lyckeskolan, 
hastighetsdämpande 
åtgärder 

Klart 2021. 

13391 GC-väg Lunnaliden Finns ingen budget för 2022 så utförs inte.  

13395 GC-väg utmed Fritslavägen 
mellan Kasthallsvägen och 
Björnbärsvägen 

Syfte:  Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter. Förbättra arbetspendlingen med cykel. HDÅ 
(hastighetsdämpande åtgärd) då vägen troligtvis är för smal för en GC-
åtgärd. 
Lägesbeskrivning: Projektering pågår. 
Tidsplan: Projekteringen blir klar under 2022 men inte säkert att 
produktionsstart kan påbörjas då ny projektledare behöver komma på 
plats. 
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Projektn
ummer Projekt Kommentar 

Ekonomi: Osäker prognos. Projektering beräknas kosta ca 170 tkr.  

13396 GC-väg och 
hastighetsdämpande 
åtgärder Kammarberg 

Syfte: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Kammarbergsområdet 
Kinna. Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö, för oskyddade 
trafikanter då flera sträckor är skolväg. Detta i  enlighet med 
kommunmålet "Bästa barnkommun". 
Lägesbeskrivning: Projektering färdigställd. Anläggning planeras i 
egen regi i form av hastighetsdämpande åtgärder. 
Tidsplan: Produktion planeras under 2022. 
Ekonomi: Utfallet kommer bli lägre än budget.  

Övriga investeringar gata/park 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

13308 Skredriskåtgärder Hedbo Syfte 
Syftet är att förhindra skred med havererad spillvattenledning och 
skadade fastigheter som följd. Ledningen tar allt spillvatten från Kinna 
och en del från Skene. Anläggningen är en kombination av att göra en 
avlastande schakt på släntkrönet och förstärka detta med tryckbank i 
släntfot. 
Lägesbeskrivning 
Projektet är avslutat. Dock kvarstår skadereglering och ytterligare 
åtgärder som är i diskussion med markägare. 
Tidplan 
Åtgärder för markägare förväntas klaras av detta året och projektet 
kan slutredovisas till årsskiftet. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 0,6 mnkr mot 0 kr i budget, kostnader i och 
med markåterställning efter dialog med markägare. 
 
Totala budgeten: 21,8 mnkr mot 21,2 mnkr, se anledning ovan, 

13306 Gatuinvesteringar i 
exploateringsområden 

Syfte; Ramprojekt för utbyggnad av gator och GC-vägar och övrig 
allmän platsmark i exploateringsprojekt 
Lägesrapportering; Under 2022 planeras projektering av gator i 
industriområdet Skene skog och även påbörja entreprenaden. 
Ekonomi: Enligt en grov kalkyl uppgår gatukostnaderna till ca 2-3 
mnkr och ärets prognos är därmed 1,3 mn kr. 

Internservice 

  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

Lokaler initierade av hyresgäst       

12125 - Lokalkompletteringar 0 0 5 000 2 312 12 000 -7 000 

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

12239 - Köksrenoveringar 0 0 3 000 130 3 500 -500 

12240 - Utbyte varukylar 0 0 500 0 500 0 

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

12257 - Nybyggnad Lyckeskolan 309 500 294 901 3 500 7 3 500 0 

12263 - Ombyggnad Kinnahallen 17 000 897 17 000 348 17 000 0 

12264 - Nybyggnad Kinna resecentrum 25 000 0 25 000 0 26 900 -1 900 

12265 - UH o kompletteringar Kinnaborg 9 000 5 866 3 134 2 555 9 134 -6 000 

12267 - Parkeringshus Kinna C 0 1 190 0 296 296 -296 

12268 - Omb. Örbyskolan F-6 0 0 5 000 0 5 000 0 

12271 - Utb. Skola och fsk Björketorp 60 000 0 30 000 0 1 000 29 000 

Summa lokaler initierade av hyresgäst 563 500 302 854 236 334 5 648 223 030 13 304 

Övriga lokalåtgärder       
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  Kf 
Budget 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

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

12230 - Energiinvesteringar 4 000 0 4 000 2 4 000 0 

12231 - Särskilda fuktrelaterade åtgärde 0 0 1 000 708 1 000 0 

12232 - Skadegörelse 0 0 500 145 500 0 

12191 - Akut underhåll byggnad 0 0 1 500 523 1 500 0 

12193 - Underhåll byggnad 0 0 8 500 1 049 8 500 0 

12194 - Underhåll tomt 0 0 3 000 330 3 000 0 

12195 - Underhåll installationer 0 0 3 500 811 3 500 0 

Summa Övriga lokalåtgärder 5 000 0 23 000 3 568 23 000 0 

Maskiner, fordon, inventarier       

12115 - Inventarier/mätutrustning 0 0 0 110 0 0 

12126 - Städutrustning 0 0 350 2 350 0 

12154 - Maskiner fastighetsskötsel 0 0 800 0 800 0 

12400 - Köksutrustning 0 0 1 500 1 1 500 0 

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

13006 - Masshantering Skene skog 0 91 0 0 0 0 

Summa maskiner, fordon, inventarier 0 91 5 650 113 5 650 0 

Summa total internservice 568 500 302 945 264 984 9 329 251 680 13 304 

Lokaler, initierade av hyresgäst 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

12125 Lokalkompletteringar Årets prognos för åtgärder begärs utökning av ramen från 5 mnkr till 
12 mnkr för år 2022. Åtgärder som planeras/pågår/utförts inom 
projektet är anpassningar på Hyssna förskola om ca 1,9 mnkr, RWC på 
Stommenskolan om ca 0,4 mnkr samt anpassningar på skolor enligt 
behov från barn- och utbildningsförvaltningen. Teaterentrén på Kinna 
konserthus ca 0,6 mnkr för kultur- och fritidsförvaltningen och 
anpassningar på Skene gruppbostad på uppdrag av socialförvaltningen. 
 
Utökningen om 7 mnkr hänförs till åtgärder för att anpassa den nu 
tomställda gymnastiksalen på Sjöbyskolan till både offentligt bibliotek 
och skolbibliotek. Nuvarande bibliotekslokal är hyrd och har 
omfattande innemiljöproblem som medfört att hyreskontraktet avslutas 
2022-12-31.  

12135 Mindre lokalåtgärder inkl. 
skolgårdsåtgärder 

Åtgärder av lek- och skolgårdar inom skola och förskola. Ändringar och 
kompletteringar utförs i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen och syftar till att stimulera barns rörelse och 
utevistelse. För innevarande år planeras för åtgärder på Loftgårdens 
förskola och Assbergs förskola. 

12239 Köksrenoveringar Åtgärder planeras i samråd med kost- och städverksamheten. För året 
prognostiseras investeringar till 3,5 mnkr vilket är en utökning om 0,5 
mnkr jämfört med ram. Arbeten som planeras är Örby förskola, vilket 
är en åtgärd som blev försenad från år 2021, Korshögens förskola samt 
Ljuspunkten på Kinnaborg. 

12240 Utbyte av varukylar Några avvikelser från budget föreligger inte. 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 en definition för att 
bokföras som investering. Kontot kan därför inte användas i varje 
åtgärd som uppstår under året, utan kostnaden måste enligt 
bokföringsregler kostnadsföras i driftredovisningen.  

12256 Om- och tillbyggnad Kaskad Byggproduktion pågår och budget är fortsatt 143 mnkr och prognosen 
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Projektn
ummer Projekt Kommentar 

vid aprilrapporten är att budgeten håller, men fortsatt viss oro för 
prisstegringar i byggbranschen. För att möta efterarbeten och 
justeringar reserveras utgifter om 3 mnkr för 2023 och projektet 
begärs förlängning ett år, att slutredovisas 2023. 

12257 Nybyggnad Lyckeskolan Byggnaderna är ianspråktagna av verksamheten. I projektet pågår 
efterarbeten och justeringar. Prognosen är ett överskott med ett utfall 
om 298,5 mnkr jämfört med budget om 309,5 mnkr. Projektet kommer 
att slutredovisas 2022. 

12263 Ombyggnad Kinnahallen 
omklädning, entre mm 

Projektet har utökats från 17 mnkr till alt 1 om 29,3 mnkr eller alt 2 
om 23,6 mnkr. Begäran om byggstart med utökad budget sker under 
våren 2022 och färdigställandedatum behöver med anledning av detta 
revideras från 2022 till år 2023. 

12264 Nybyggnad Kinna 
resecentrum 

Byggnation pågår och projektet utförs i samråd med Trafikverket. 
Färdigställandedatum är september 2022. Projektets budget är 25 
mnkr men prognosen pekar på att slutsumman blir 29 mnkr, 
huvudsakligen beroende på prisökningar vid upphandlingar och 
tilläggsarbeten med anledning av mark och järnväg. 

12265 Underhåll och 
lokalkompletteringar 
Kinnaborgs vårdcentral 

Projektet innefattar lokalanpassningar för hyresgästen i Kinna 
vårdcentral, våning 2, och i samband med detta utförs 
underhållsarbete i motsvarande ytor. Kapitalkostnaderna för 
hyresgästanpassningen betalas av hyresgästen genom ett tillägg till 
hyreskontraktet. För etapp I som färdigställts utgör av projektet 3,5 
mnkr anpassningar som tillförs hyresgästen och återstående del 
underhållsarbeten. 
För 2022 begärs utökning av befintligt projekt med 6 mnkr avseende 
en förnyad beställning från hyresgästen på anpassningar för våning 1. 
Av dessa beräknas 3,5 mnkr vara hänförligt till hyresgästen och 
kostnaden belastar hyresgästen genom ett tillägg till hyreskontraktet. 

Övriga lokalåtgärder inklusive underhåll 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

12204 Försäkringsåtgärder, larm- 
och säkerhöjande åtgärder 

Utbyte av lås- och larmsystem för förbättrad säkerhet pågår löpande. 
Tillkommande kameraövervakning belastar detta investeringsprojekt. 

12230 Energiinvesteringar Energiåtgärder utförs enligt plan och i Agenda 2030 är fokus bland 
annat på solceller. 

12231 Särskilda åtgärder med 
anledning av 
fuktproblematik 

Åtgärder till följd av identifierad fuktproblematik utförs i samråd med 
Rise för att säkerställa korrekt åtgärd genom hela processen.  

12232 Skadegörelse Projektet används för att särredovisa de större kostnader som finns 
knutet till skadegörelse. Det finns också kostnader för skadegörelse i 
driftekonomin som används för mindre kostsamma 
skadegörelseincidenter. 

12191 Akut underhåll byggnad Projektet innefattar åtgärder av akut karaktär. 

12193 Underhåll byggnad Underhållsåtgärder på byggnad utförs enligt underhållsplan. 

12194 Underhåll tomt Underhållsåtgärder på tomt utförs enligt underhållsplan.  

12195 Underhåll installationer Underhållsåtgärder på installationer utförs enligt underhållsplan.  

Servicefunktioner 

Projektn
ummer Projekt Kommentar 

12126 Städutrustning Under året är planen att investera i ytterligare en robotskurmaskin till 
städverksamheten för idrottshall/skola.   

12154 Maskiner fastighetsskötsel Inköp av robotgräsklippare för större anläggningar. 

12400 Köksutrustning Främst kommer investeringsmedel användas för renoveringen av 
Kullabyns kök under hösten 2022 samt utbyte av äldre uttjänt 
maskinpark inom befintliga kök. 
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Projektn
ummer Projekt Kommentar 

13001 Fordon och maskiner Syfte: Ramprojekt för inköp av fordon och maskiner till 
verksamheterna 
Lägesrapport: 
En buss till Rörnätsenheten är beställd, men inte levererad. 
Tidplan: Projektet håller tidplanen 
Ekonomi: 
Prognos mot årsbudget 2022: Prognos följer budget 3000 tkr 

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 och har kompletterats med en 
dagvattenutredning och komplettering i form av driftrutiner önskas av 
tillsynsmyndighet. 
Tidplan; Projektet är försenat 
Ekonomi; Osäker prognos. 

4.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten 

Resultaträkning VA Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 Avvikelse 

Totala Intäkter 73 993 24 962 26 212 77 157 76 857 300 

Varav       

VA-avgifter 66 431 22 073 22 640 69 280 68 980 300 

Industriavgifter 2 913 1 126 1 455 3 010 3 010 0 

Lakvattenavgifter 732 280 265 770 770 0 

Övrigt brandposter mm 2 443 1 012 1 205 2 297 2 430 -133 

Periodiserade 
anläggningsavgifter 1 331 423 524 1 650 1 650 0 

Övriga intäkter, lönebidrag mm 143 48 123 150 17 133 

Totala Kostnader -76 735 -24 328 -25 796 -86 257 -84 957 -1 300 

Varav       

Drift inkl administration -46 027 -14 549 -16 249 -49 759 -47 959 -1 800 

Förnyelseplanering -3 -3 0 0 0 0 

Akut/förebyggande underhåll -5 362 -2 282 -1 004 -7 363 -7 363 0 

Värdehöjande underhåll -3 307 -435 -1 146 -3 919 -3 919 0 

Avskrivning VA-anläggningar -10 183 -3 265 -3 671 -11 994 -12 394 400 

Ränta VA-anläggningar -3 688 -1 064 -1 033 -4 162 -4 262 100 

Avskrivning 
Överföringsledningar -5 438 -1 751 -1 913 -5 670 -5 670 0 

Ränta Överföringsledningar -2 727 -979 -780 -3 390 -3 390 0 

Resultat -2 742 634 416 -9 100 -8 100 -1 000 

Skattetillskott VA 0 0 0 3 484 2 484 1 000 

Resultat efter Skattetillskott 
VA -2 742 634 416 -5 616 -5 616 0 

Balanserade resultatmedel före 
årets resultat 5 356 5 356 0 0 0 0 

Balanserade resultatmedel efter 
årets resultat 0 5 356 0 0 0 0 

Överuttag abonnentintäkter 5 616 3 636 6 032 0 0 0 
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VA-verksamhetens prognos för 2022 är 1,0 mnkr sämre än budgeterat. Det finns flera 
anledningar till att budgeten förväntas överskridas så som exempelvis att förstudier och 
arkeologiska utredningar som genomförs i samband med investeringsprojekt måste belasta 
driftsekonomin enligt redovisningsregler. Under 2022 är det bland annat kostnader för att söka 
nytt tillstånd för Skene reningsverk, geoteknik vid Horreds reningsverk som belastar 
driftbudgeten istället för investeringsbudgeten enligt nya redovisningsregler. En annan orsak 
till underskottet är ökade kostnader för VA-verken om ca 0,6 mnkr för el pga. kraftigt ökade 
elpriser på marknaden och nytt el-avtal sedan årsskiftet. Leverantör av fällningskemikalier har 
flaggat för råvarubrist av saltsyra vilket tillsammans med ökade transportkostnader innebär en 
kostnadsökning om ca 0,1 mnkr för verksamheten. Helårsprognosen är därför justerad i 
förhållande till budget för VA-verksamheten och årets resultat beräknas uppgå till ett 
underskott på -9,1 mnkr. Budgeterat underskott var -8,1 mnkr. 

Prognosen för intäkterna till VA-verksamheten beräknas vara ca 0,3 mnkr högre än budgeterat 
då det är något högre intäkter på grund av anslutnings- och brukningsavgifter. 

Årets investeringsbudget kommer inte att förbrukas gällande den ordinarie VA-verksamheten 
(56,6 mnkr). Överföringsledningsprojektens investeringsbudget kommer heller inte förbrukas 
fullt ut, prognos beräknas till ca 8,8 mnkr i ej nyttjade investeringsmedel. En del projekt är 
senarelagda till exempel utbyggnad av VA i Almered  och färdigställandet av 
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. 


