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1 Sammanfattning 

Flera verksamhetsområden har drabbats av kostnadsökningar delvis som en konsekvens av 
pandemin och kriget i Europa. Ytterligare prisökningar på livsmedel samt ökade el- och bygg-
kostnader påverkar prognosen. 

Nämnden uppfyller sina uppdrag mestadels i hög grad men bara delvis för verksamheterna 
gator, vägar och parker samt lokalförsörjning pga. ett betydande underhållsbehov. 

Inom kommungemensamma målet Bästa barnkommun är måluppfyllnaden god vad gäller 
barns delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer där tex. samarbete med 
elevrepresentanter på Skeneskolan skett via workshops. 

Teknik- och servicenämnden ser arbetet i riktning mot kommungemensamma målet Bästa fö-
retagskommun som en naturlig del av det ordinarie arbetet inom förvaltningen. Företagare 
kommer i kontakt med bla. kontaktcenter, kundtjänst för VA, projektledare för lokaler, gator 
och VA samt återvinningscentralen i Skene. Mätningar saknas ännu av hur just företagare upp-
lever tjänsterna. En del av nämndens politiker och tjänstepersoner har deltagit i utbildningen 
"Förenkla helt enkelt" för att höja kunskapen om företagarnas behov. 

Sjukfrånvaron minskar och uppgår till 6,4 % i delåret vilket kan jämföras med kommunens 
totala sjukfrånvaro på 7,8 %. Personalomsättningen är högst inom den tekniska verksamheten 
vilket påverkar nämndens leveranser negativt. En orsak är stor efterfrågan på teknisk personal 
på arbetsmarknaden. 

Helårsprognosen i augusti uppgår till totalt 63,5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse om -
10,9 mnkr. Underskottet är störst inom lokalförsörjningen (-7,6 mnkr), Kost och städ (-1,7 
mnkr) och Gator och vägar (-1,2 mnkr). Underskottet beror till största delen på prisökningar 
inom livsmedel, drivmedel och el. Prognosen för vinterväghållningen bygger på en mild vinter i 
slutet av året. 

VA-verksamheten prognosticerar ett underskott med 7,8 mnkr, vilket är något bättre än det 
budgeterade resultatet på -8,1 mnkr. En förbättring har skett sedan aprilprognosen som var -
9,1 mnkr. Årets prognos för avfallsverksamheten uppgår till -2,3 mnkr vilket ger en budgetav-
vikelse om -1,1 mnkr och är 0,5 lägre än den som aviserades i aprilrapporten. Underskottet 
beror främst på att leverantörer inom flera avtalsområden aviserat om kostnadsökningar 
främst beroende på höga bränslepriser. 

Helårsprognosen för investeringarna uppgår till ca 171 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse 
om ca 135 mnkr, varav de största avvikelserna utgörs av VA 73 mnkr och internservice 40 
mnkr, pga. olika skäl. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Flera verksamhetsområden har drabbats av kostnadsökningar delvis som en konsekvens av 
pandemin och kriget i Europa. Leverantörer aviserar för ytterligare prisökningar på livsmedel 
som motsvarar i snitt ca 10 %. I likhet med övriga Sverige påverkas lokalförsörjning av de 
prisökningar och den oro som kan ses inom byggsektorn och för energikostnader. Verksam-
heten ser kraftigt ökade elkostnader som påverkar prognosen för lokalförsörjning och VA-
verksamheten. Priset ökar för slam- och kärlhämtning. Ökade byggkostnader påverkar många 
investeringsprojekt och inkommande anbud är ofta mycket högre än kalkylerat. 

Verksamheterna har fortsatt arbetet med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt ta 
fram kontinuitetsplaner för samhällsviktiga verksamheter. 

Grundvattennivåerna i de kommunala täkterna har följts upp tätare under sommaren och de är 
ovanligt låga. I juni lades information ut på kommunens hemsida med tips på hur man kan 
spara på dricksvattnet som invånare. Grundvattennivåerna brukar höja sig under hösten då 
växtligheten avtar och nederbörden ökar. Kommunen fortsätter bevaka grundvattennivåerna 
under hösten. 

Till- och ombyggnaden av badhuset Kaskad samt Kinna nya resecentrum följer tidplanen och 
förväntas bli färdigställda i slutet av året. 

Verksamheten gata/park kommer att förstärkas med en trafik- och en parkingenjör för att 
möta den ökade efterfrågan inom olika ärenden och detaljplaner. 

Förvaltningen har deltagit i det fortsatta arbetet med att förverkliga målbilden som tagits fram 
för Kinna centrum 2030 tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, företagare och 
handlare. På Mor Kerstins torg har stora sittmöbler och blomsterurnor placerats ut för att få ett 
finare sommartorg. 

Förvaltningen har deltagit vid invigningen av nya Lyckeskolan den 13 augusti. Städverksam-
heten visade upp robotskurmaskinen i idrottshallen, kostverksamheten bjöd på hembakat bröd 
ifrån kökets bageri och lokalförsörjningen visade bilder och svarade på frågor om själva bygg-
projektet. 
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3 Verksamhet 

3.1 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    

Lokalförsörjningen levererar för närvarande lokaler till samtliga verksamheter inom kommu-
nen, dock med en prognos (i likhet med aprilprognosen) som visar ett underskott om 7,6 
mnkr. Den utökade underhållbudgeten om 5 mnkr förbättrar avsevärt underhållsnivån, dock 
hade ytterligare tillskott om 1,2 mnkr behövts för att nå riktvärdet 160 kr/kvm. Det finns fort-
farande brister i lokalerna som vi fortsatt arbetar med att åtgärda. 

För övriga verksamheter är bedömningen densamma som i aprilapporten. 

 

3.2 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

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

2018-12-17  På-
gående 

Möjlighet till källsortering inomhus på 
Rydal har möjliggjorts 2020. En över-
syn av möjligheter till källsortering 
inomhus på Kommunhuset, 
Kinnaström, Ugglan och Boråsvägen 
26 har genomförts och kommer att 
rapporteras hösten 2022. Även Kinna-
borg har inventerats. Förskolor och 
skolor blir nästa verksamhet att ge-
nomlysa. Då varje fastighet har sina 
egna förutsättningar när det gäller 
invändigt och utvändigt utrymme samt 
geografisk placering så är det nödvän-
digt med analys av varje enskild fas-
tighet. Kärlskåp har köpts in till be-
rörda fastigheter i syfte att möjliggöra 
sortering på ett säkert sätt utifrån krav 
från kommunens försäkringsbolag. 
 
 

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

2019-11-26  På-
gående 

Återanvändning i samband med nyin-
vesteringar sker sedan tidigare där 
byggmaterialsåtervinning utreds i 
samband med rivning. Inventering 
görs av material möjliga för återvin-
ning/återbruk, tex tegel, kalksten och 
dörrpartier etc. I första hand analyse-
ras om kommunen behöver det för 
egna verksamheten. Rivningen utförs 
selekterat för att rivningsmaterialet 
ska återbrukas och i största utsträck-
ning sorteras på rätt sätt för bästa 
avfallshantering. Arbete pågår med 
form för återrapportering till kommun-
fullmäktige. 
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Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

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

2019-11-26  På-
gående 

Öronmärkning av pengar för vägföre-
ningar tydliggjordes i budgetdokumen-
tet 2022. Utredning av styrdokument 
för bidrag till vägföreningar pågår. Det 
finns många vägar i kommunen där 
det är oklart vem som är huvudman 
för vägen. Under 2022 har dialog förts 
mellan presidierna (KS, TSN, PBN) om 
hur detta bör hanteras och det be-
stämdes att TSN ska ta fram beslut för 
ett utredningsuppdrag. Detta har inte 
hunnits med ännu på grund av an-
strängd personalsituation inom gatu-
verksamheten. 
 

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

2020-12-17  Förse-
nad 

Nämndens beslut om utredning kring 
systemlösning för insamling av fett 
återrapporterades i kf 2021-06-17, § 
101. Samordning pågår med Marks 
bostad AB för att testa att använda 
trattar för insamling av fett i ett test-
område och det pågår under 2022. 
 

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

2019-09-26  Avslu-
tad 

Arbetet med att ta fram ett lämpligt 
styrdokument för hur kommunens 
måltider ”ska vara och upplevas” är 
slutfört. Måltidsprogram för Marks 
kommun antogs av kommunfullmäk-
tige i juni. Arbetet framåt består av 
implementering av Måltidsprogram-
met. Ansvaret för implementeringen 
ligger på berörda förvaltningar, både 
på egen hand, och även tillsammans 
genom förvaltningsövergripande ar-
bete. 
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4 Måluppföljning 

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångs-
punkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

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

Kommungemensamma mål: Bästa barnkommun 

Nämndens mål: Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på sko-
lor, förskolor och allmänna platser 

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas helt under året då lokalförsörjning 
involverat rektorer/pedagoger/elever i samtliga projekt under året och ser det som en självklar 
del av projekt som rör utvändiga lekmiljöer. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Andel delaktighet i samband med utformning 
av utvändiga lekmiljöer (%) 100 80 100 >80  

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

För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet. 
På Skeneskolan har samarbete skett med elevrepresentanter i workshops för att ta fram ut-
formningen av skolgården. Inför byggnationen av ny förskola i Skene, och även vid mindre 
lekplatsåtgärder på skolor och förskolor, sker kommunikationen via rektor, lärare och pedago-
ger. Inga nya lekplatser har byggts på allmän platsmark hittills under 2022. 

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

Nämndens bedömning är att målet beräknas uppfyllas delvis under året. Bedömningen grun-
dar sig på en samlad bedömning för kost- och städ- samt lokalförsörjningsverksamheten. 
Lokalförsörjningen når ej målet för andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörj-
ningsplanen vare sig inom skola och förskola eller inom kultur och fritid.  

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

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

73 79 79 >75  

NBI - Andel elever som ger högst eller näst 
högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 64 64 64 >80  

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

100 80 60 ≥ 90  

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

100 90 80 ≥ 90  
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NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler (%) 

Brukarnöjdheten har följts upp genom en städenkät till kommunens verksamheter under hös-
ten 2021 samtidigt som svarsfrekvensen var mycket låg, ca 3,9 procent och bör därmed be-
traktas som svår att dra slutsatser på. Städverksamheten ser över typ av mätmetoder som 
kan tillmötesgå en högre svarsfrekvens för nästa mätning. Det helhetsomdöme som de sva-
rande dock anger redovisar att 79 % anser sig vara nöjda med städningen. 

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

Resultatet bygger på enkätsvaren från hösten 2021. Frågor om ljudnivån upplevs 
ok/acceptabel samt om matsalen upplevs ren. Kommentarer från eleverna handlar om mål-
tidsmiljön där eleverna önskar en lugnare och renare matsalsmiljö. 59 % av eleverna i grund-
skolan upplever att skolmatsalen alltid eller oftast är ren och 64 % upplever att 
ljud/bullernivån är acceptabel. 

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

Ett flertal förskolor löper på enligt plan medan projektet Skene förskola är försenat. Även 
byggnationen av nya Skeneskolan har försenats. Ersättningslokaler löstes så att verksamhet 
fortsatt kunde bedrivas då Solgårdens förskola stängdes till följd av innemiljöproblem. Lokal-
försörjningsplanen innehåller framriktat flertalet projekt riktade mot förskola och skola. 

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

Kaskad beräknas färdigställas i år medan Kinnahallen är försenad. 

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

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 
grundar sig på följande: Skollagstiftningen beskriver att skolluncher ska vara näringsriktiga. 
Kostverksamheten tillgodoser rätt näring i enlighet med lagkravet helt och hänsyn tas även 
gällande specialkostbehov. Elevernas svar från hösten 2021 på skolmatsenkäten visar en nivå 
där 64 % är nöjda med maten och är samma resultat som föregående år. Näringsriktigheten 
bedöms fullvärdig och beräknas genom verksamhetens kostplaneringssystem och dietist. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

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

64 64 64 >75  

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

Resultatet utgår från skolmatsenkäten utförd hösten 2021 och visar ett index på 64 %. På frå-
gan om maten smakar gott svarar 62% att maten alltid eller oftast är god, föregående års re-
sultat var 63 %. Elever som tycker att de äter sig mätta på skollunchen är 62 %. 

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

Nämndens bedömning är att målet delvis förväntas uppfyllas under året. Bedömningen grun-
dar sig på att verksamheten inte hinner besöka 5 skolor. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Antal besök i skolor per år med syfte att in-
formera om en hållbar avfallshantering (st) 2 ≥ 5  
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Antal besök i skolor per år med syfte att informera om en hållbar avfallshantering (st) 

Målet är nytt för i år, men på grund av pandemin har inga besök gjorts ännu i år. Förhopp-
ningen är att verksamheten kan besöka skolor i höst. 

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

Målet förväntas vara uppfyllt delvis under 2022 eftersom ingen av GC-vägarna som planeras 
byggas klart under året är skolväg, som är prioritet ett i trafiksäkerhetsplanen. Många barn 
och ungdomar har redan en trygg skolväg på grund av tidigare genomförda åtgärder.   

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

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

0 0 0 100  

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

GC-väg utmed Fritslavägen mellan Kasthallsvägen och Björnbärsvägen är färdigprojekterad 
men kommer troligen inte kunna byggas ut under 2022 pga vakant projektledartjänst på gata. 

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få 
bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv 

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

Nämndens bedömning är att målet väntas uppfyllas i hög grad och grundar sig på den årliga 
undersökningen av Socialstyrelsen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", samt genom en-
kätundersökningen av matlådor inom hemtjänst. Socialstyrelsens slutsats är att resultaten i 
årets undersökning generellt förändrats i en negativ riktning eller blivit oförändrade. Pandemin 
har drabbat äldre i särskilda boenden hårt och detta har bidragit till lägre resultat även av mål-
tiderna. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

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

85 85 74 >85  

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst 
som är nöjda med hur maten smakar (%) 94 96 96 >96  

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

Avser 2022 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen?" Värdet är hämtat från Kolada U23467 särskilt boende 2022 och frågan "Hur bru-
kar maten smaka?". Värdet kan jämföras med rikssnittet som för årets mätning är 71 %. 
År 2021 genomfördes ingen undersökning. 

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

Mätningen avser matlådan och sker var tredje år. Senaste mätningen genomfördes under 
april-maj 2021.  

Nämndens mål: Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden 
ska vara bra och ändamålsenliga 

Nämndens bedömning är att målet beräknas uppfyllas i låg grad under året. Bedömningen 
grundar sig på att flera projekt har försenats.  
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

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

90 80 50 ≥ 90  

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

Projektet på Kinnaborg löper på enligt plan medan Habyskolan och spindelboendet vid Skene 
Skog är försenade. Förseningarna beror delvis på att förstudierna varit i behov av komplette-
ring och delvis på resursbrist hos lokalförsörjningen. 

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Bästa företagskommun 

Nämndens mål: Varje verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområden ska hålla hög kvali-
tet i alla tjänster, ett gott bemötande och en god service 

För att öka kunskapen om hur företagen ser på Marks kommun och hur förvaltningen skulle 
kunna förbättra sina tjänster har politiker och tjänstepersoner deltagit i utvecklingsprogram-
met Förenkla helt enkelt i april samt en chefs- och presidiedag med tema "Bästa företags-
kommun" i maj. Förenkla helt enkelt fortsätter under hösten. 
 
Teknik- och servicenämnden ser arbetet i riktning mot Bästa företagskommun som en naturlig 
del av det ordinarie arbetet inom varje verksamhetsområde. Företagare nyttjar flera olika 
tjänster och kommer i kontakt med bla. kontaktcenter, kundtjänst för VA, projektledare för 
lokaler, gator och VA samt återvinningscentralen i Skene. Även i samband med upphandlingar 
får potentiella anbudsgivare en upplevelse av Marks kommun och det är viktigt för förvaltning-
en att ha detta i åtanke. 
 
Mätning av kvalitet, bemötande och service sker på olika sätt så som Kritik på teknik och en-
käter avseende lokaler och måltidsservice. Dock finns idag inga mätningar av hur just företa-
gare upplever tjänsterna och detta behöver undersökas vidare. 

4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ 
kommun för att alla ska trivas med att bo och leva 

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

Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt delvis under 2022. Bedömningen grundar sig på 
följande. Leveranssäkerheten förväntas vara hög med relativt få avbrott och läckor och 
kvalitetssäkringar har genomförts t.ex. genom att rutiner för provtagningshanteringen har 
uppdaterats. Delmålet Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt vattens hållbarhetsun-
dersökning bedöms nås, vilket innebär att förbättringar för att få en hållbar VA-verksamhet 
genomförs hela tiden. Att målet inte uppfylls helt beror bland annat på relativt höga mängder 
odebiterat dricksvatten och bräddning från spillvattensystemet. Förnyelsebehovet av ledningar 
och anläggningar är högt, vilket inte ger en tillräcklig uthållighet på längre sikt. Skene nya vat-
tentäkt är inte heller klart och i bruk ännu. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Mängd bräddat spillvatten (tm3) 260 162 166 <120  

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räk-
nat i minut per brukare och år (minuter) 4,1 5,8 5,7 <5  
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén 
på kranvattnet är bra (%) 94 94 92 ≥ 96  

Andel otjänliga vattenprover (%) 0,28 0,88 0 <1  

Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning" 
(%) 5,8 7,6 4,4 <5  

Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt 
vattens hållbarhetsundersökning (%) 75 78 81 ≥ 80  

Mängd bräddat spillvatten (tm3) 

Prognosen för bräddningen i år ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Helårspro-
gnosen bygger på beräkningar utifrån hur mycket som bräddats hittills och kan därmed slå 
rejält fel om det blir en mycket nederbördsrik höst. 

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

Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet baseras på antal vattenläckor. Antalet vattenläckor 
ligger på en jämförbar nivå mot tidigare år. 

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

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra är 92 % enligt SKR:s under-
sökning "Kritik på teknik" 2022 och som utförs var tredje år. Vid undersökningen 2019 var 
siffran något högre, 94 %. Dock vann Marks kommun tillsammans med Ulricehamns kommun 
regiontävlingen "Sveriges godaste kranvatten" 2020 som genomförs var femte år. 

Andel otjänliga vattenprover (%) 

Inga vattenprover har varit otjänliga hittills i år och eftersom det är ganska ovanligt så bedöms 
sannolikheten låg att det uppstår under året. 

Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning" (%) 

Antal vattenprover "tjänligt med anmärkning" bedöms uppgå till 4,4 vid årsskiftet baserat på 
utfallet hittills i år. 

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

Måluppfyllnad vid helår 2021 enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning uppgår till 78 %. 
Undersökningen för 2022 genomförs i höst och då erhålls 2022 års resultat. Prognosen är att 
delmålet uppfylls och att kommunens utfall är över 80 %.  VA-verksamheten arbetar med 
ständiga förbättringar i verksamhetsplanen och därmed ökas måluppfyllnaden. Undersökning-
en sker årligen på hösten. 

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

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under 2022. Bedömningen grun-
dar sig på följande. Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall förväntas bli högt och målet 
uppfyllas. Dock är målet för kundnöjdheten inte uppfyllt, främst för kärlavfallshämtningen men 
också för återvinningscentralen. Kommunen har i senaste undersökningen "Kritik på teknik" 
2022 ökat kundnöjdheten för hämtning av kärlavfallet men minskat den för lämning av avfall 
vid återvinningscentralen. Det går också att utveckla återbruksverksamheten ytterligare inom 
kommunen, utöver det som redan sker i hjälporganisationernas regi. 
Mängden insamlat hushållsavfall uppfyller inte önskat mål. När fastighetsnära insamling av 
förpackningar börjar tillämpas så kan man förvänta sig en mycket bättre utsortering av för-
packningar och mängden avfall i restavfallskärlet minskas rejält vilket är positivt för både eko-
nomi och miljö och bidrar till bättre måluppfyllnad. Under sommaren meddelades att det blir 
Sveriges kommuner som får insamlingsansvar för förpackningar från 2024. 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 
(%) 99,7 99,4 99,6 100  

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) 
(kärl- och grovavfall) 402 436 427 <370  

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

79 79 82 ≥ 81  

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

85 85 81 ≥ 90  

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall (%) 

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall förväntas för 2022 hamna på ungefär samma 
nivå som för 2021 då det är samma avfallsentreprenör och kundklagomålen inte ökat något 
nämnvärt. Det är bra att den beräknas uppgå till över 99 %. 

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

Värde hämtas från Avfall Webs värderingsrapport. Denna sammanställs under första halvåret 
för föregående år. Delår och år får därför samma värde och det är värdet från föregående år. 
Trenden är att mängden har ökat under några år men nu minskat något. Det kan bero på att 
invånarna källsorterar bättre. 

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

Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad är 
82 % vid SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2022. Motsvarande siffra var 2019 79 %. Det 
som är glädjande är att andelen negativa kommuninvånare har minskat från 11 % till 6 % 
mellan de två undersökningarna. Undersökningen genomförs vart tredje år. Delmålet är upp-
fyllt. 

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

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid återvinnings-
centralen har sänkts från 85 % vid 2019 års undersökning "Kritik på teknik" till 81 % 2022. Av 
de som är negativa anges orsaker som att den ligger långt bort och fulla behållare. Verksam-
heten upplever inte problem med fulla behållare vid ÅVC:n eftersom avropen mot leverantör 
fungerat fint så därför kan man fråga sig om en del svar i enkäten egentligen avser återvin-
ningsstationer som under t.ex. julperioden brukar vara fulla. Målet 90 % är högt satt men be-
hövs för att uppnå bästa graderingen i Avfall Sveriges jämförelseundersökning mellan alla 
kommuner i Sverige. 

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

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under 2022 då ett av målen på 
indikatorerna förväntas vara uppfyllda. Nämnden arbetar dock kontinuerligt med förbättringar 
av trafikmiljön inom gällande budgetramar.   

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

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

100 95 95 100  

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

50 ≥ 95  
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Andel kommunala gator och GC-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbör-
jande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%) 

I början av vintern var det betydligt kallare och större snömängder än föregående år. Trots 
detta har snöröjning och halkbekämpning fungerat tillfredsställande och målen kring snöröj-
ning uppfylls i hög grad. 

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

Besiktning av de kommunala lekplatserna sker på våren av en extern besiktningsperson. Se-
dan genomförs visuell besiktning av lekplatserna kontinuerligt av personal från gata/park samt 
att felanmälningar kommer in från allmänheten. 
Vid A-fel stängs lekplatsen av tills det att felet är åtgärdat och vid B-fel skall felet åtgärdas 
skyndsamt. Pandemin och oroligheter i värden har påverkat leveranser av reservdelar nega-
tivt, vilket har gjort att tiden för åtgärder för A- och B-fel blivit längre än planerat. Det före-
kommer mycket skadegörelse på lekplatserna runt om i kommunen. 
Gata/Park har med anledning av världsläget köpt in reservdelar till lekplatsutrustningen för 
skyndsamma felåtgärder. 

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

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad. Bedömningen grundar sig på föl-
jande. Tjänster via www.mark.se såsom information, felanmälan har god tillgänglighet och 
används mycket av medborgarna. Det kommer telefonsamtal angående olika ärenden och 
felanmälningar som besvaras under Kontaktcentrets öppettider. Kontaktcenter har arbetat för 
att informera och tydliggöra möjligheten att göra sin anmälan till webben och kopplar färre 
samtal vidare efter ett fördjupat kunskapsarbete med kommunens olika förvaltningar. De som 
ringer in till Kontaktcenter får i de flesta fall och oftare än tidigare ett snabbt och bra svar på 
sin fråga eller blir kopplad till rätt person som vet mer. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

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

65 54 65 >60  

Andel felanmälningar åtgärdade inom en må-
nad (%) 91 91 81 >95  

Andelen inringande till Kontaktcenter som får 
en personlig kontakt inom två minuter (%) 85 ≥ 85  

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

Andelen ärenden som felanmäls via webb har ökat jämfört med föregående år och ligger på 
högre nivå 2022. Styrning av ärenden från telefon till webb görs kontinuerligt via telefonsvar-
meddelanden och guidning från kontaktcenter. 

Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad (%) 

Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad visar på en lägre andel jämfört med tidigare 
år. Värdet är hämtat från statistikrapport från felanmälningssystemet DeDu. 

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

Kontaktcenter har arbetat för att informera och tydliggöra möjligheten att göra sin anmälan till 
webben och kopplar färre samtal vidare efter ett fördjupat kunskapsarbete med kommunens 
olika förvaltningar. De som ringer in till Kontaktcenter får i de flesta fall och oftare än tidigare 
ett snabbt och bra svar på sin fråga eller blir kopplad till rätt person som vet mer. Statistik 
visar färre samtal till Kontaktcenter och att de flesta som ringer in till Kontaktcenter får en 
personlig kontakt inom två minuter. 



14 

4.5 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Personalomsättning (%) 13 9 11 12  

Personalomsättning chefer (%) 11 21 5 10  

Personalomsättning (%) 

Personalomsättningen ligger på 10,6 % för perioden juli 2021 - juni 2022 vilket ligger ungefär 
på samma nivå jämfört samma period föregående år. Åren dessförinnan var omsättning betyd-
ligt högre. Möjligen har pandemin haft en påverkan på rörligheten kopplat till osäkerhet inom 
flera branscher. Personalomsättningen är högst inom den tekniska verksamheten och verk-
samhetsservice där konsekvensen inom båda områdena har blivit en ansträngd situation för 
kvarvarande medarbetare och ledning. Omprioriteringar och konsultstöd är exempel på åtgär-
der som ledningen vidtagit. Inom den tekniska verksamheten har flera projektledare och spe-
cialister slutat. Orsakerna är flera men sammantaget handlar det om stor efterfrågan på tek-
nisk personal på arbetsmarknaden, en för hög arbetsbelastning pga. resursbrist i relation till 
mängden arbetsuppgifter samt en svårighet att konkurrera med bättre lönenivåer utanför 
kommunen. Inom verksamhetsservice är det flera personer inom löneservice som slutat. Här 
har situationen nu stabiliserat sig och den upplevda nöjdheten med arbetsmiljön ökat markant. 

Vilken personalomsättning som kan anses vara sund är bland annat avhängig vilka befattning-
ar det handlar om, hur svårt det är att nyrekrytera, hur lång upplärningstiden är osv. Det är 
därför viktigt att inom respektive verksamhet följa hur omsättningen påverkar och föra en dis-
kussion kring vad som kan vara en sund personalomsättning. 

Personalomsättning chefer (%) 

Inga chefer har slutat inom förvaltningen under aktuell period. En verksamhetschef går i pens-
ion sista augusti varmed prognosen hamnar på 5 %. På teknik- och serviceförvaltningen arbe-
tar 20 chefer, varav 15 enhetschefer, fyra verksamhetschefer och en förvaltningschef. Den 
tidigare chefsomsättningen på drygt 20 % berodde på en pensionsavgång, två som bytt tjänst 
inom förvaltningen och en som slutade varmed slutsatsen är att omsättningen inte är oroväck-
ande hög.  

4.6 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamma mål: Effektivt resursutnyttjande 

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

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under året. Bedömningen grun-
dar sig på att utfallet för energiförbrukning i kWh når godkänd nivå. Utfallet för drift- och ad-
ministrationskostnadsnivå för 2022 överstiger målvärdet enligt budget med 37 kr/kvm eller 
11 %. Lokalförsörjning har under 2022 förstärkt personalstyrkan genom att anställa en elektri-
ker på driftgruppen samt en förvaltare. Lokalförsörjning strävar i alla lokalförändringar efter en 
hög nyttjandegrad och effektiva och ändamålsenliga lokaler. I detta arbete är lokalförsörj-
ningsplanen ett viktigt verktyg och styrinstrument för att nå målen om hög nyttjandegrad i 
kommunens lokaler och att tillse att nya lokaler skapas i rätt tid och på rätt plats. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2) 124 134 128 <125  

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler 
(kr/m2) 324 331 384 <347  
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Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2) 

Hänsyn har tagits till väderlek genom användning av s k energiindex. Därigenom blir indika-
torn väderoberoende och säger mer om arbetet med att optimera energiförbrukningen. 

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler (kr/m2) 

Drift och administration innefattar lokalförsörjnings alla kostnader utom planerat och akut un-
derhåll samt kapitalkostnader. Utfallet ligger i enlighet med prognosen i aprilrapporten där 
justering av budget gjorts främst till följd av kraftigt ökade elpriser. Utfallet överstiger målvär-
det i enlighet med budget med 37 kr/kvm. 

Kommungemensamma mål: God förvaltning av kommunens egendom 

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

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under året. Bedömningen grun-
dar sig på följande och är en sammanvägning av underhåll på VA-anläggningar, gator och lo-
kaler. 
 
Förnyelsetal avseende VA-ledningar förväntas inte uppnås under 2022 på grund av personal-
brist och i väntan på avtal har flera större projekt behövt skjutas upp. 
 
Standarden på kommunens gator och vägar kommer inte nå upp till satta mål och är lägre än 
för många jämförbara kommuner. Efter en sjunkande trend vad gäller vägstandard vände det 
uppåt då större budget för beläggning erhållits. 
 
Årets planerade underhåll på lokaler uppgår till 153 kr/kvm, att jämföra med branschspecifikt 
riktvärde om 160 kr/kvm för att bibehålla fastighetsbeståndet. Utfallet för det akuta underhål-
let understiger målvärdet. Då ett antal investeringsprojekt försenats nås inte målvärdet för 
genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen.  

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%) 0,9 0,2 0,3 >0,5  

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i 
förhållande till optimal vägstandard (%) 80 79 82,5 >90  

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 155 136 153 >160  

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 42,5 17 14 <18  

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet 
med lokalförsörjningsplanen (%) 95 85 70 ≥ 90  

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%) 

Flera förnyelseprojekt genomförs under året och en stor del av dem genomförs med schaktfria 
metoder för att öka effektiviteten, så kallad relining. På grund av personalbrist och väntan på 
avtal har flera större projekt behövt skjutas upp. 

De projekt som hittills genomförts är renovering av vattenledning i Kammarberg, omläggning 
av vatten och dagvattenledning i Grovaliden och renovering av spillvattenledning i Segloravä-
gen Fritsla. Projekt som planeras att genomföras under hösten är renovering av ledningar i 
Rydal, Björlandavägen i Sätila, Axel Bergengrensgatan och Lindängsgatan i Skene och Sand-
stigen i Kinna samt inkoppling av redan färdigställda vattenledningar i Örbyvägen, Skene. 

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

Vägkapitalet beräknas uppgå till ca 82,5 % enligt en beläggningsrapport baserad på undersök-
ning 2021. Enligt rapporten har den nedåtgående trenden vänts 2021/2022. Mängden sträckor 
som borde varit åtgärdade innan 2022 har minskat rejält senaste året (9 procentenheter för 
gator och 8 procentenheter för GC-vägar) vilket är väldigt positivt och innebär att det akuta 
underhållsbehovet har minskat. Det beror delvis på att mängden utförda beläggningar ökat 
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2021 då budgetramen ökat samt att de är lagda på rätt ställen. Vid en djupare analys beror 
det också på att de vägar som inventerades under 2021 har fått små förbättringar troligtvis 
genom reparationer som har utförts tidigare år. Men jämfört med ett 40-tal andra kommuner 
så är statusen på Marks gatunät sämre än genomsnittet gällande röda sträckor (som redan bör 
vara åtgärdade) och ungefär som genomsnittet gällande gula sträckor (som bör åtgärdas mel-
lan åren 2022-2026). 
Inventering har inte kunnat genomföras 2022 på grund av att ramavtalet har löpt ut. 

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 

Ett riktvärde för det planerade underhållet är en underhållsnivå på 160 kr/kvm för att bibehålla 
fastighetsbeståndet. Årets budget var 124 kr/kvm men med hjälp av utökat underhåll om 5 
mnkr prognosticeras nu en underhållsnivå på 153 kr/kvm. Ytterligare tillskott om 1,2 mnkr 
behövs för att nå riktvärdet 160 kr/kvm. 

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 

Det akuta underhållet per kvm ligger något lägre än utfallet föregående år. 

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen (%) 

Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för att nå målen om hög nyttjandegrad i kom-
munens lokaler och för att tillse att nya lokaler tillhandahålls i rätt tid och på rätt plats. Ett 
antal projekt har dock försenats, däribland ny förskola Skene, Kinnahallen och nytt LSS-
boende. Rekrytering av en projektledare pågår vilket kommer att förbättra möjligheten att 
genomföra fler åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen.  

4.7 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet 

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska bidra till en låg miljöpåverkan 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts delvis under året. Bedömningen grundar sig på 
det sammanvägda resultatet av indikatorerna nedan. För lokalförsörjning bedöms målet ha 
uppfyllts i hög grad under året då verksamheten arbetar aktivt med att utöka andelen solceller 
och vid nyproduktion av byggnader är P-märkning en del av projektet. Klimatpåverkan per kilo 
inköpt livsmedel har det hittills lägsta utfallet mot det ställda nämndmålet och uppfylls helt. 
Samtidigt bör det beaktas att kommunernas klimatlöfte inom Västra götalandsregionen har ett 
mål om 1,7. Andel ekologiskt uppfylls delvis under året samtidigt som svenskt och lokalt tar 
större andelar av de totala inköpen. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Antal byggnader med P-märkning (st) 2 2 3 ≥5  

Andel egenproducerad solenergi i förhållande 
till förbrukad elenergi egna lokaler (%) 8,4 11,9 ≥ 17  

Andel förbrukat drivmedel i förhållande till 
antal körda mil (liter/mil) 0,8 0,7 0,7 <0,6  

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

106 106 ≤96  

Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel 
(CO2/kg) 1,73 1,55 1,53 <1,5  

Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och ser-
vicenämnden (%) 26 23 22 >30  

Antal byggnader med P-märkning (st) 

För närvarande är två byggnader P-märkta, Horredshallen och den nya skolbyggnaden på 
Strömskolan. Lyckeskolan planeras att P-märkas under 2022.  
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Andel egenproducerad solenergi i förhållande till förbrukad elenergi egna lokaler (%) 

Prognosen är att målet för andelen egenproducerad solenergi i förhållande till förbrukad ele-
nergi i egna lokaler inte kommer att nås under året. Bedömningen är dock att det långsiktiga 
målet om 50 % kommer att nås år 2030.  

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

Uppföljning av förbrukat drivmedel och antal körda mil görs per helår. Prognosen bedöms ligga 
på samma nivå som föregående år. 

Genomsnittlig mängd koldioxidutsläpp från kommunens tjänstefordon (personbilar/lätta lastbi-
lar) (CO2 g/km) 

Kommunens tjänstebilar (personbilar och lätta lastbilar) har ett genomsnittligt koldioxidutsläpp 
på 106 gram per kilometer enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) 
och avviker från nämndens helårsmål om 96 gram. Årets mätning är gjord utifrån den nyaste 
metoden, WLTP och ger något högre värden än tidigare års mätningar. Så trots fler elbilar un-
der året ligger värdet på samma nivå som förra året. 
Då anskaffningar görs av nya fordon väljs alltid fordonsmodeller med låg miljöpåverkan där 
det är möjligt. Ett ökat antal elbilar och laddhybrider kommer krävas för att minska utsläppen. 

Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel (CO2/kg) 

Kostverksamheten redovisar ett utfall för delåret som är fortsatt lågt. Fortsatt fokus på håll-
bara val av grönt, fisk, fågel och kött med svenskt ursprung prioriteras. Klimatlöftet inom reg-
ionen innebär ett värde på högst 1,7 CO2-ekv/kg och det målet uppfylls sannolikt helt. 

Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden (%) 

Andelen ekologiskt är 22 %. Ett nytt grossistavtal träder i kraft den förste november 2022 och 
för att bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning är målet satt till minst 20% ekologiskt/inköpta 
livsmedel, där mejeriprodukter står för den största delen. 
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5 Uppföljning av Klimatlöften 2022 

Klimatlöften 
Marks kommun är med i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Av 20 klimatlöften har Marks 
kommun i Budget 2023-2026 klargjort att kommunkoncernen under 2022 ska uppnå följande 
åtta löften. 

 

Klimatlöfte Uppföljning 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets 
kommunvelometer 

Klimatlöftet är uppfyllt. Kommunen har deltagit i Cykelfrämjandets kommun-
velometer två år i rad. 

10. Vi använder cirkulära möb-
ler 

Klimatlöftet är delvis uppfyllt. Möbler slängs sällan utan flyttas vid behov till 
andra lokaler och verksamheter. Inväntar uppstart av Möbelåterbruk inom ramen 
för Arbetsmarknadsenheten. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig 
verksamhet och har mål, 

Klimatlöftet är uppfyllt. I enlighet med måltidsprogrammet har kommunen mål-
sättningen att halvera matsvinnet till år 2030. Matsvinn mäts inom kostverk-
samhetens kök och följs upp i tre fraktioner; kökssvinn, serveringssvinn och 
tallrikssvinn. Snittvärdet är 43 gram per portion (2021). 

13. Vi minskar klimatavtryck 
från offentliga måltider och har 
mål. 

Klimatlöftet är uppfyllt. I enlighet med klimatlöftet följer kostverksamheten upp 
samtliga livsmedelsinköp månadsvis genom nyckeltalet om max 1,7 kg CO2e/kg 
inköpta livsmedel. Uppföljningen redovisar snittvärde 1,6 kg CO2e/kg (aug 
2022). Målet är uppfyllt. 

14. Vi genomför energieffektivi-
seringar 

Klimatlöftet är uppfyllt. I enlighet med klimatlöftet finns ett årligt investerings-
projekt om 4 mnkr årligen för energieffektivisering. För året är solceller priorite-
rat samt effektivisering av belysning till LED samt en besparingsåtgärd i kylbort-
fall vid öppning av kylrumsdörrar. Även en effektivisering av ismaskinen på 
Marks ishall genomförs under året. 

15. Vi bygger i trä Klimatlöftet är uppfyllt. Skene förskola planeras att byggas i trä. 

16. Vi installerar i solenergi Klimatlöftet är uppfyllt. Årliga investeringar görs inom solenergi inom ramen för 
energieffektivisering och för året utförs detta bland annat inom badhuset Kas-
kad. 
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6 Agenda 2030 

Många mål, indikatorer och följetal som har en koppling till Agenda 2030 finns redan i nämnd-
planen och följs därmed upp under respektive del utan att kopplingen ännu framgår. Arbete 
pågår med att hitta former för styrning och uppföljning. Nedan tabell visar hur långt arbetet 
kommit och ger ett prioriteringsstöd framåt. Där framgår de mål i Agenda 2030 som nämnden 
bidrar till, om det i nämndplanen satts mål, följetal eller indikatorer samt vilket resultat som 
nämnden bedöms uppnå. 

   Koppling till TSN Nämndplan  

Mål i Agenda 2030 Nämndens bidrag Mål Följetal / 
Indikator Resultat 

Mål 3 God hälsa och välbe-
finnande 

leverera ett gott och hälsosamt 
dricksvatten Finns Finns Delvis 

 säkra dricksvattenförsörjningen 
för framtida generationer Finns Finns Delvis 

Mål 6 Rent vatten och 
sanitet 

leverans av gott och hälsosamt 
dricksvatten Finns Finns Delvis 

 rening av avloppsvattnet till en 
acceptabel nivå Finns Finns I hög grad 

Mål 7 Hållbar energi för 
alla energieffektiva fastigheter Finns Finns I hög grad 

Mål 8 Anständiga arbets-
villkor och ekonomisk 
tillväxt 

kompetensutveckling Finns Finns ej Delvis 

 löneutveckling Finns ej Finns ej I hög grad 

 heltidsresan Finns ej Finns I hög grad 

Mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infra-
struktur 

gator, gång- och cykelvägar Finns Finns Delvis 

 VA-ledningar Finns Finns Delvis 

 VA-anläggningar Finns ej Finns ej Delvis 

Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen förbättring av trafiksituationen Finns Finns Delvis 

 trafiksäkerhetsarbete Finns Finns I hög grad 

 planering och hantering av dag-
vatten Finns ej Finns ej Delvis 

Mål 12 Hållbar konsumtion 
och produktion avfallshantering Finns Finns I hög grad 

 minska matsvinnet Finns Finns Delvis 

Mål 13 Bekämpa klimat-
förändringen 

minska måltidsservice klimatpå-
verkan Finns Finns Delvis 

 minska fordonsservice klimatpå-
verkan Finns Finns Delvis 

 hantera stora nederbördsmäng-
der Finns ej Finns ej Delvis 

Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald 

förvaltning av kommunens sko-
gar och blågrön skogsbruksplan Finns ej Finns ej Delvis 

 förvaltning av allmän platsmark Finns Finns Delvis 
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7 Uppföljning av internkontroll 

7.1 Årets internkontrollarbete 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 
är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 

Teknik- och servicenämnden fastställde sin internkontrollplan i samband med beslut om 
nämndplan. Arbetet med intern kontroll pågår systematiskt och kontinuerligt och kommer att 
följas upp i samband med årsredovisningen. 

Teknik- och serviceförvaltningen har utgått från COSO-modellen och har arbetat systematiskt 
med internkontroll i systemet Stratsys sedan 2010. År 2017 gjordes ett omtag i arbetet i sam-
band med att kommunens övriga verksamheter skulle systematisera sitt internkontrollarbete. 
Detta innebar en ny kartläggning av processer och risker, samt analys och värdering av dessa. 

Inför år 2022 gjordes en omvärdering av tidigare framarbetade risker och sedan 2020 är pla-
nen kompletterad med verksamhetsövergripande risker som arbetats fram i samråd med 
nämndens presidium. Totalt omfattas nämndens plan av 88 risker. 31 av dessa risker anses så 
kritiska att dessa ingår i beslutad internkontrollplan med uppföljning och rapportering under 
året. Samtliga beslutade uppföljningspunkter kommer att följas upp under året och hittills 
finns inte några avvikelser av vikt att rapportera. 
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8 Personal 

Arbetet med att utveckla medarbetare innebär att identifiera behov, planera samt genomföra 
kompetensutveckling. Genomförda medarbetarsamtal är viktiga i detta arbete där utveckling 
sedan sker både individuellt och på gruppnivå. I samband med årsrapporten beskrivs översikt-
ligt vilka utbildningar som genomförts. För att stäkra det strategiska arbetet behöver förvalt-
ningen ta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan vilket det ännu inte funnits resur-
ser till. 

Att lyckas behålla medarbetare är kopplat till medarbetarens upplevelse av Marks kommun och 
teknik- och serviceförvaltningen som arbetsgivare i relation till medarbetarens förväntningar 
men också i relation till andra potentiella arbetsgivare. Därför arbetar nämndens verksamheter 
med att kvalitetssäkra alla delar från rekrytering och introduktion till kompetensutveckling. 
Exempel på insats är vidareutveckling av introduktionsplaner. 

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är också en viktig pusselbit där ronder, riskbedömningar och 
tillbuds- och skaderapporter utgör underlag i förbättringsarbetet. Exempel på åtgärder efter 
genomförda riskbedömningar är utökning av resurser i samband med belastningstoppar samt 
kompetensutveckling för att minska sårbarhet i vissa funktioner. Inom kost- och städ har en 
behovsanalys genomförts under året gällande att planera för medicinska kontroller för medar-
betare som befinner sig i risk för besvär i nacke, axlar, arm och hand. 

Ett utvecklingsområde inom det systematiska arbetsmiljöarbetet är uppdatering av lagändring-
ar i arbetsmiljöföreskrifter samt dialog med skyddsombud och medarbetare om tillhörande 
riskbedömningar. 

Verksamheterna har även jobbat vidare med handlingsplaner som togs fram på arbetsplats-
träffar i anslutning till medarbetarenkäten som genomfördes under förra året. Även om resul-
taten låg på en mycket bra nivå, de högsta inom kommunen, för både organisatorisk och soci-
al arbetsmiljö samt hållbart medarbetarengagemang är det viktigt att fortsätta arbetet med 
ytterligare förbättringar. 

Personalomsättningen ligger på 10,6 % vilket även inkluderar förflyttningar inom förvaltning-
en. Högst personalomsättning finns inom den tekniska verksamheten där orsakerna är flera; 
stor efterfrågan på teknisk personal på arbetsmarknaden, en hög arbetsbelastning pga. re-
sursbrist i relation till mängden arbetsuppgifter samt en svårighet att konkurrera med bättre 
lönenivåer utanför kommunen. 

För att förbättra situationen har bla: 

 teknik- och servicenämnden äskat om och fått beviljat en utökning med 2,5 tjänster 
från hösten 2022 vilket innebär ytterligare en trafikingenjör, en parkingenjör samt ut-
rednings- och administrativt stöd till verksamheten. 

 lönesatsningar gjorts för att bättre kunna konkurrera med angränsande kommuner 
samtidigt som det är svårt att konkurrera med privat näringsliv. 

 alla chefer bidragit i utvecklingen av nya lönekriterier för att tydliggöra sambandet mel-
lan prestation och löneutveckling. 

 förvaltningen tydliggjort resursbehovet inom verksamhetsservice där flera funktioner är 
underfinansierade i relation till arbetsuppgifter. 

 en gedigen rekryteringsprocess samt kompetensutveckling genomförts inom löneservice 
för att utveckla och behålla personal. 

Frisk- och sjukfrånvarostatistik följs upp och redovisas under stycke 10.2.2. 
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9 Ekonomi 

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

9.1 Driftredovisning 

Driftredovisning 

  Utfall 
2021 2021-08-31 2022-08-31 Prognos 

DÅR Budget Avvikelse 

Total       

Intäkter 392 474 255 472 268 927 405 173 405 844 -671 

Personalkostnader -148 427 -99 490 -103 671 -157 354 -156 673 -681 

Övriga kostnader -296 034 -187 927 -205 548 -311 275 -301 771 -9 504 

Nettokostnad -51 987 -31 944 -40 292 -63 456 -52 600 -10 856 

Politisk verksamhet       

Intäkter 216 144 150 219 219 0 

Personalkostnader -817 -523 -582 -1 002 -1 101 99 

Övriga kostnader -10 -7 0 -69 -138 69 

Nettokostnad -611 -386 -432 -852 -1 020 168 

Övrig politisk verk-
samhet       

Intäkter 8 7 3 4 4 0 

Personalkostnader -707 -500 -441 -638 -638 0 

Övriga kostnader -43 -26 -23 -56 -56 0 

Nettokostnad -742 -520 -461 -690 -690 0 

Avloppsreningsverk 
Hägnen       

Övriga kostnader -231 -10 0 0 0 0 

Nettokostnad -231 -10 0 0 0 0 

Gator & Vägar       

Intäkter 2 053 911 1 151 1 681 1 681 0 

Personalkostnader -2 005 -1 308 -1 279 -2 085 -2 085 0 

Övriga kostnader -37 866 -25 294 -25 448 -39 466 -38 266 -1 200 

Nettokostnad -37 818 -25 691 -25 575 -39 870 -38 670 -1 200 

Grön miljö       

Intäkter 82 2 -79 71 71 0 

Personalkostnader -505 -315 -368 -801 -801 0 

Övriga kostnader -5 633 -3 973 -3 602 -6 320 -6 320 0 

Nettokostnad -6 056 -4 285 -4 049 -7 050 -7 050 0 

Vattenvårdsförbund       

Övriga kostnader -107 -64 -119 -135 -130 -5 

Nettokostnad -107 -64 -119 -135 -130 -5 

Brandposter       

Övriga kostnader -397 -265 -275 -400 -400 0 

Nettokostnad -397 -265 -275 -400 -400 0 
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  Utfall 
2021 2021-08-31 2022-08-31 Prognos 

DÅR Budget Avvikelse 

Ledn TSF o Verks 
service       

Intäkter 28 359 20 021 18 700 29 237 29 237 0 

Personalkostnader -14 423 -9 345 -9 947 -15 468 -15 498 30 

Övriga kostnader -17 360 -11 650 -11 178 -18 946 -18 379 -567 

Nettokostnad -3 424 -974 -2 426 -5 177 -4 640 -537 

Lokalförsörjning       

Intäkter 171 533 109 239 119 231 174 327 175 808 -1 481 

Personalkostnader -23 186 -15 483 -15 623 -25 059 -25 059 0 

Övriga kostnader -148 811 -92 241 -105 005 -156 860 -150 749 -6 111 

Nettokostnad -464 1 516 -1 397 -7 592 0 -7 592 

Kost och städverk-
samhet       

Intäkter 127 549 83 088 86 760 133 848 133 038 810 

Personalkostnader -87 982 -57 794 -61 403 -91 190 -90 380 -810 

Övriga kostnader -41 702 -25 947 -28 265 -44 348 -42 658 -1 690 

Nettokostnad -2 136 -653 -2 908 -1 690 0 -1 690 

Blockförhyrning       

Intäkter 27 979 18 656 18 957 28 000 28 000 0 

Övriga kostnader -27 979 -18 656 -18 957 -28 000 -28 000 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Kostnadsställen 
TSN       

Intäkter 34 695 23 404 24 053 37 786 37 786 0 

Personalkostnader -18 800 -14 223 -14 029 -21 111 -21 111 0 

Övriga kostnader -15 895 -9 794 -12 674 -16 675 -16 675 0 

Nettokostnad 0 -612 -2 651 0 0 0 

Analys av driftredovisning 

Totalt 

Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget uppgår till 52,6 mnkr. Utfallet i au-
gusti uppgår till 40,3 mnkr eller 77 % av nämndens budget när 67 % av året har gått. 

Helårsprognosen i augusti uppgår till totalt - 63,5 mnkr vilket innebär ett underskott om -10,9 
mnkr jämfört med nämndens budget på -52,6 mnkr. Avvikelsen är störst inom lokalförsörj-
ningen med 7,6 mnkr. För lokalförsörjning har det skett mindre förändringar i prognosen mot 
den som aviserades i aprilrapporten. Lokalförsörjningens prognos beror främst på ökade el-
kostnader om 4,1 mnkr, samt minskade hyresintäkter om 2,8 mnkr där 2,3 mnkr avser Lycke-
skolan. Prognosen för kost och städ är oförändrad från den som aviserades i aprilrapporten. 
Inom kostverksamheten prognostiseras kostnadsökningar om 1,7 mnkr främst för inköp av 
livsmedel. Gator och vägar har i delårsrapporten försämrat sin prognos främst beroende på 
ökade kostnader för el på gatubelysning med 1,6 mnkr, men prognos har justerats ner för ka-
pitalkostnader om 0,4 mnkr med anledning av projektförseningar. 

Nämnden noterar att det förändrade världsläget har haft stor påverkan på inköpspriser hittills 
under 2022 och det påverkar även möjligheten att sätta prognoser. 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 och kon-
sekvenser av kriget i Europa riskerar att pågå länge med fortsatt påverkan på tillgång till varor 
och höga priser som följd. 
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I enlighet med kommunens inköpsstrategi för el och det nya elavtalet sedan årsskiftet har 
kommunen ett fast pris under 2022 på 96,42 öre/kWh. Det kan tyckas högt men utan detta 
hade kommunen inte kunnat göra prognoser och risken hade funnits att kommunen haft ännu 
högre kostnader. 

Nämndsverksamhet 

Helårprognosen för nämndsverksamheten visar på en avvikelse om ca 0,2 mnkr gentemot 
budget främst beroende på lägre utfall för arvoden och ersättningar till förtroendevalda då fler-
talet sammanträden varit digitala samt färre närvarande. 

Gator, vägar och grön miljö 

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

Prognosen för gatuverksamheten och grön miljö visar på ett underskott om totalt 1,2 mnkr 
jämfört med årets budget vilket innebär ett prognoserat utfall om -46,9 mnkr. I aprilrapporten 
redovisades en prognos som innebar att verksamheten följer budget men redan då gavs indi-
kationer på högre el-kostnader för belysningsanläggningarna. Kostnader för gatubelysningen 
beräknas nu överskridas med 1,6 mnkr till följd av kraftigt ökade priser på elmarknaden och 
nytt el-avtal för kommunen.  Prognosen för kapitalkostnader har sänkts och bedöms nu visa 
överskott med 0,4 mnkr eftersom alla planerade projekt inte kommer genomföras på grund av 
vakanta projektledartjänster under hösten. Däremot har verksamheten sett ett ökat behov av 
att ta ner skadade träd, många till följd av almsjukan och det kan innebära oväntade kostna-
der som kan påverka årets utfall negativt. 

Andra åtgärder som planeras vidtas på grund av ökade el-kostnader är att minska skötseln i 
vissa grönområden och parker samt kommunala natur- och kulturreservat. Det finns möjlighet 
att på kort varsel börja släcka ner gatubelysning för att minska elförbrukningen. 

Ledning och verksamhetsservice 

Prognosen för ledningsverksamheten följer budget. Utfallet för ledningsverksamheten visar att 
drygt 50 % av  budgeten förbrukats när ca. 67 % 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 överstiger budget med 0,5 mnkr. Stor personalomsättning 
under en kort tid, hög arbetsbelastning, semesterplanering, rättning av pensionsavsättningar 
för vissa avtal samt nytt pensionsavtal som träder i kraft till årsskiftet har skapat ökade kost-
nader för konsultstöd och vikarier inom löneservice. Utfallet för verksamhetsservice är 1,4 
mnkr vilket motsvarar 60 % av budgeten som är 2,3 mnkr. De verksamheter som är finansi-
erade inom kommunstyrelsens budget visar på ett utfall om ca 0,6 mnkr och prognos visar ett 
underskott om 0,4 mnkr. Anledningen är främst inköp av konsulttjänster för att säkra upp lö-
neutbetalningar i ett läge där två av totalt tre systemförvaltare inom lön avslutade sina tjäns-
ter samtidigt som en nyanställd systemförvaltare introduceras och utbildas. De verksamheter 
som är finansierade inom nämndens ram visar ett överskott främst med anledning av ett över-
skott inom tjänstefordonsverksamheten där bland annat kostnader för reparationer och leasing 
har varit lägre än budgeterat. Detta samtidigt som kostnaden för försäkringar och fordonsskat-
ter har ökat under året. Utfallet för teknik- och serviceförvaltningens personal är lägre än bud-
geterat med anledning av tillfällig personalbrist under rekryteringsprocessen. 

Lokalförsörjning 

Helårsprognosen för lokalförsörjningsverksamhetens intäkter är ca 174,3 mnkr, varav 171,7 
mnkr utgörs av hyresintäkter. Kostnaderna bedöms uppgå till 181,9 mnkr varmed lokalförsörj-
ning prognosticerar ett underskott totalt om 7,6 mnkr, dvs ingen större förändring i prognosen 
jämfört med aprilrapporten. 

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

Prognosen för årets utfall för hyresintäkter är 1,5 mnkr lägre än budget. Ökad inhyrning och 
därmed ökad intäktshyra förbättrar prognosen i förhållande till budget samt prognos i aprilrap-
porten. Då flaggades för en differens om 2,8 mnkr varav 2,3 mnkr beror på ändrad avskriv-
ningstid vid redovisning av Lyckeprojektet. Enligt beslut i kommunfullmäktige § 126/2022 Dnr: 
KS 2022-56 tillåts budgetöverskridande med anledning av detta. 

Under året har ledning och administration enligt plan förstärkts med en förvaltare och en pro-
jektledare. Dessutom har driftteknikergruppen förstärkts med en eltekniker, även det enligt 
plan. Verksamhetens personalkostnader för ledning och administration beräknas att ej rymmas 
inom budget då prognosen visar att debiterad projektledartid ej når budget då det till följd av 
personalförändringar i stort sett saknats en projektledare sedan hösten 2021. Vakanser har 
uppstått inom fastighetsskötar- och driftteknikergruppen. Justering görs därför med totalt 1,0 
mnkr från fastighetsskötsel personal till ledning och administration. 

Prognosen för helårsutfallet för övriga kostnader är 8,0 mnkr högre jämfört med utfallet för 
samma period 2021. Prognosen för övriga kostnader bedöms att överstiga budget med 6,1 
mnkr. Ny upphandling av el har gjorts inför 2022. Till följd av kraftigt ökade priser på elmark-
naden prognosticeras den totala kostnaden för el att överskrida budget med ca 4,1 mnkr, om 
elförbrukningen är i nivå med 2021 års elförbrukning. 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. Även dessa kostnader har beslutats 
om i kommunfullmäktige enligt ovan. Då prognosen för året visar på ökade kostnader för 
markskötsel jämfört med tidigare år, och med föregående års kostnader för snöröjning i 
minne, tas höjd för detta genom en justering om 0,6 mnkr. 

Efter utökad investeringsram för lokaler med 5 mnkr beräknas det planerade underhållet 
uppgå till 153 kr/kvm. Dock hade ytterligare tillskott om 1,2 mnkr behövts för att nå riktvärdet 
och branschstandard om 160 kr/kvm. Pågående uppdatering av underhållsplaner ger indikat-
ioner om betydligt högre underhållsbehov än vad förvaltningen tidigare bedömt. Uppdaterade 
underhållsplaner kommer att redovisas till budgetberedning. 

Lokalförsörjningen arbetar mycket med driftoptimering, exempelvis inställningar av ventilat-
ionstider och injustering av värmesystem. Mer långsiktigt så utförs t ex belysnings- och pump-
byten med fokus på energibesparing samt installation av minst en solcellsanläggning per år. 
Åtgärder kommer att vidtas i syfte att öka kunskapen hos samtliga verksamheter kring energi-
besparande åtgärder. Inom investeringsprojekten hålls fokus på att bygga energieffektiva 
byggnader. Exempelvis är Ängskolan projekterad till att hålla energiklass A. Avvägningar görs 
ständigt i projekten mellan investerings- och driftkostnad och materialval i övrigt värderas uti-
från förändrade inköpspriser. 

Kost- och städservice 

Kost- och städverksamheten redovisar en helårsprognos med underskott om 1,7 mnkr. Period-
utfallet per augusti visar underskott om 2,9 mnkr jämfört med 0,6 mnkr föregående år samma 
period. Inköp av livsmedel och material har ökat i pris samtidigt som ytterligare prisaviseringar 
har verkställts i månadsskiftet augusti/september. 

Intäkterna beräknas följa budget och är 0,8 mnkr lägre i samband med statlig ersättning för 
sjuklöner och prognosen är därmed justerad för personalkostnaden med motsvarande belopp. 

Personalkostnaderna är 3,6 mnkr högre än samma period föregående år och förväntas följa 
budget. Föregående år var starkt påverkat av pandemin med lägre personalkostnader som i 
sin tur påverkades utifrån svårigheter att bemanna vid perioder med hög sjukfrånvaro. En del 
av personalkostnaden upphör efter sommaren i samband med pensionsavgångar som inte er-
sätts fullt ut resten av året. 

Livsmedelsinköpen är 2,6 mnkr högre än föregående års utfall i augusti och beror på fler ser-
verade portioner samt att prisökningarna påverkar utfallet. I en analys av utfallen mot budget 
2019 och före pandemin, är livsmedelskostnaden 0,1 mnkr högre i årets utfall samtidigt som 
antalet portioner förväntas bli lägre för helåret. Åtgärder för att anpassa menyerna till en lägre 
livsmedelskostnad samt kvalitet pågår för respektive kök, för vad som kan genomföras inom 
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ramen för den budget som råder och det underskott som uppstått. Möjligheten att parera är 
mycket begränsad då prisökningarna påverkar alla livsmedelskategorier. 

Periodutfallet för inköp av förbrukningsmaterial är 13,4 mnkr och därmed 0,3 mnkr lägre än 
föregående år och beror på föregående års pandemiåtgärder inom städ samt hög andel 
materialinköp till kylda matportioner vid distansundervisningen. 

Åtgärder för minskat matsvinn och översyn kapacitet och effekt av servicegrader för kök inom 
kostverksamheten pågår under året. Städverksamheten planerar för utökning av robotmaski-
ner under hösten och utveckling av städning på både dagtid och kvällstid. Trots en mängd 
olika åtgärder för att minimera årets underskott, sätts en fortsatt helårsprognos om 1,7 mnkr. 

Pågående livsmedelsupphandling avslutas i september och hur kostnadsutvecklingen på livs-
medel kommer utvecklas framgår i samband med nytt grossistavtal från 1 november. 

Driftredovisning VA/Avfall 

  Utfall 
2021 2021-08-31 2022-08-31 Prognos 

DÅR Budget Avvikelse 

Total       

Intäkter 105 871 73 449 77 883 113 712 113 041 671 

Personalkostnader -20 078 -12 871 -12 944 -20 447 -20 647 200 

Övriga kostnader -93 810 -59 970 -63 095 -103 774 -102 104 -1 670 

Nettokostnad -8 017 608 1 843 -10 509 -9 710 -799 

Resultatreglering 8 017 -608 -1 843 10 509 9 710 799 

Resultat efter re-
glering 0 0 0 0 0 0 

Affärsverksamhet 
VA       

Intäkter 73 994 50 097 51 977 77 157 76 857 300 

Personalkostnader -15 141 -9 712 -9 603 -15 743 -15 943 200 

Övriga kostnader -61 596 -39 501 -41 193 -69 214 -69 014 -200 

Nettokostnad -2 742 884 1 181 -7 800 -8 100 300 

Resultatreglering 2 742 -884 -1 181 7 800 8 100 -300 

Resultat efter re-
glering 0 0 0 0 0 0 

Affärsverksamhet 
Avfall       

Intäkter 31 877 23 352 25 906 36 555 36 184 371 

Personalkostnader -4 937 -3 159 -3 341 -4 704 -4 704 0 

Övriga kostnader -32 214 -20 468 -21 902 -34 560 -33 090 -1 470 

Nettokostnad -5 274 -275 663 -2 709 -1 610 -1 099 

Resultatreglering 5 274 275 -663 2 709 1 610 1 099 

Resultat efter re-
glering 0 0 0 0 0 0 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Årets prognos för VA-verksamheten uppgår till -7,8 mnkr. Det är 0,3 mnkr bättre än det bud-
geterade underskottet på -8,1 mnkr. I aprilrapporten var prognosen ett resultat på -9,1 mnkr 
dvs. ett underskott mot budget med 1,0 mnkr. Delårsprognosen innebär en förbättring med 
1,3 mnkr jämfört med aprilprognosen. 

Prognosen för kapitalkostnaderna är ändrad och beräknas bli 2 mnkr lägre än budgeterat. 
Detta p.g.a. att projekten blir försenade av olika anledningar och för att vissa projekt måste 
prioriteras ned då det finns begränsat med projektledarresurser och resurser i driftverksam-
heten att stötta under projekttiden. Prognosen per april var ett överskott med 0,5 mnkr. Men 
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trots detta så ligger Marks kommun relativt högt i Sverige då man jämför utfall mot budget 
(upp mot 80 %) för alla VA-projekt som kommunerna genomför på ett år. 

Inom utredning och marknad överskrider prognosen budget med totalt ca -0,2 mnkr, dvs. ett 
underskott. Dock har prognosen förbättrats med 1 mnkr sedan aprilrapporten. Den största 
anledningen är att arkeologiska utredningar inte kommer kunna eller behöver genomföras i 
flera projekt. Prognosen för abonnentskador kvarstår eftersom det skett några källaröver-
svämningar vid åskregnen i somras. 

Prognosen för rörnätet är ett överskott med 0,5 mnkr. Detta beror på vakant tjänst, minskade 
kostnader för underhåll av huvudledningar dricksvatten eftersom luft och vattenspolningar inte 
hunnit genomföras som planerat. En planerad besiktning av en akveduktbro hinner troligen 
inte genomföras då det krävs avstängning av Vattenfalls anläggning. Aprilprognosen var ett 
nollresultat. 

Prognosen för VA-verk överskrids med 2,2 mnkr jämfört med budget, dvs. ett underskott. Den 
främsta orsaken är ökade elkostnader på ca 3 mnkr p.g.a. kraftigt ökade elpriser på mark-
naden och nytt avtal för kommunen. Redan i aprilrapporten ökades prognosen för kemikaliein-
köp med 0,1 mnkr på grund av att leverantörerna har svårt att få tag i lut i Sverige. Verksam-
heten har haft medarbetare som varit sjukskrivna och föräldralediga och det har inte gått att 
hitta vikarier eller konsulthjälp i samma omfattning varmed prognosen för personalkostnader 
är sänkt med 0,3 mnkr. Den lägre bemanningen leder till att prognosen för anläggnings- och 
underhållsarbete har sänkts med ca 0,5 mnkr jämfört med budget. Aprilprognosen för VA-verk 
var -0,6 mnkr. 

Prognosen för VA-administrationen är ett överskott med 0,2 mnkr, vilket är ungefär som före-
gående prognos per april som var plus 0,3. 

Avfallshantering 

Årets prognos för avfallsverksamhetens resultat uppgår till ca -2,7 mnkr. Det budgeterade re-
sultatet är ett underskott på -1,6 mnkr vilket innebär att verksamhetens resultat blir 1,1 mnkr 
sämre än budgeterat. Per april prognosticerades ett resultat på -2,3 mnkr dvs. en budgetavvi-
kelse på -0,6 mnkr. Prognosen har därmed försämrats med ca 0,5 mnkr. 

Inom flera avtalsområden har leverantörer flaggat redan innan aprilrapporten om kostnadsök-
ningar på grund av rådande världskonjunktur. Det är främst leverantörer som påverkas av de 
höga dieselpriserna som berör avfallsverksamheten. Med 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. Sedan årsskiftet har kostnader för kärlhämtningen 
ökat med 7,9 % och för slamhämtning från enskilda avloppsanläggningar med 11,3 %. Årets 
prognos baseras på att ökningen inte blir större och det innebär att årets kostnader för kärl-
hämtningen ökar med ca 0,6 mnkr och för slamhämtningen med ca 0,4 mnkr dvs totalt 1 mnkr 
jämfört med budgeten. Redan i aprilrapporten flaggades det för denna ökning och då var pro-
gnosen 0,9 mnkr i kostnadsökning totalt. 

ÅVC-verksamheten har tagit höjd i prognosen för ökade elkostnader med ca 0,2 mnkr. Redan i 
aprilrapporten flaggades för en prognosökning om 0,1 mnkr. Prognosen för el till ÅVC är totalt 
0,3 mnkr över årets budget. 

Ekonomin för avfallsverksamheten i år och kommande år kan påverkas av hur utfallet blir av-
seende 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 i delårsrapporten. 

Idag belastar ca 0,1 mnkr avfallsverksamheten för konsultpengar för en lakvattenutredningen 
som ska flyttas över till nytt driftprojekt lakvatten vid årsskiftet och som bör finansieras av 
skattekollektivet. Offerten för lakvattenutredning är totalt på ca 0,5 mnkr. 
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9.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning period 

Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall 31/8 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 
2022 

Vatten- och avlopps-
försörjning 147 670 21 049 74 780 72 890 

Överföringsledningar 18 068 5 941 12 220 5 848 

Avfallshantering 2 500 434 2 093 407 

Gata/Park 20 000 4 584 15 325 4 675 

GC-vägar 9 000 18 4 110 4 890 

Övriga investeringar 6 700 332 1 100 5 600 

Internservice - exkl 
pågående projekt 
nedan 

101 984 17 297 61 759 40 225 

Summa 305 922 49 655 171 387 134 535 

Den 16 juni 2022, § 126, tilldelade kommunfullmäktige 5 mnkr i investeringsmedel till gator 
och parker och 5 mnkr i investeringsmedel till lokalförsörjning, beloppen i tabellen är uppdate-
rade med dessa. 

Analys 

Analys investeringsredovisning 

Lokalförsörjningen har tillförts utökade medel om 5 mnkr för underhåll. Dessa är ett mycket 
positivt tillskott i underhållsarbetet och planeringen är att använda 4 mnkr av dessa för efter-
satt byggunderhåll och 1 mnkr för motsvarande installationsunderhåll. Åtgärder som planeras 
är exempelvis takbyte på Öxabäckskolan och utvändig målning, tak- och fönsterunderhåll på 
Kommunhuset. Ytterligare 5 mnkr är tilldelat under 2022 för att öka vägstandarden och det är 
mycket positivt eftersom behovet är stort. Kommunens ramavtal för beläggning löpte ut i vå-
ras och tyvärr blev den nya upphandlingen överklagad till förvaltningsrätten. Det innebär för-
seningar och de planerade beläggningsarbetena kanske inte hinner utföras under 2022. 

Ur investeringsbudgeten för VA på 147,7 mnkr har det nyttjats 21,0 mnkr hittills i år. Progno-
sen är att 74,8 mnkr kommer att användas. Största avvikelserna finns för projekt upprustning 
Björketorps avloppsverk (+14,2 mnkr) och utbyggnad Dyrenäs (+12,3 mnkr). Ombyggnaden 
av Risängs vattenverk har en total budget på 9,5 mnkr. Endast en mindre del kommer att 
nyttjas i år. Dock är prognosen att de totala utgifterna hamnar på 15 mnkr. En ombudgetering 
av medlen kommer bli nödvändig. 

Det är även en stor avvikelse för VA-investeringar i exploateringsområden där 7,0 mnkr kom-
mer användas av en budget på 20,0 mnkr. 

Av årets budget för överföringsledningar på 18,1 mnkr kommer 12,2 mnkr att användas. 

Inom avfall finns en budget på 2,5 mnkr. Projekt oljeavskiljare med en budget på 1,5 mnkr är 
osäker, men bedömningen är att det allra mesta av detta kommer att hamna på kommande 
år. Projekt ramp på återvinningscentralen kommer att kosta mer än budgeten på 1,0 mnkr, 
prognosen är ett utfall på 1,8 mnkr, men osäkerhet finns om projektet genomförs i år. Konse-
kvensen är att det kan bli större överskott i år men att flera av projekten genomförs nästa år, 
och att det då blir svårt att hålla sig inom 2,5 mnkr totalt. 

Gata och park prognosticerar att nyttja drygt 15 mnkr ur investeringsbudgeten. Budgeten 
ökades med 5 mnkr genom beslut i kommunfullmäktige i juni och uppgår nu till 20,0 mnkr. 
Hittills är dock endast 4,6 mnkr använt. 

Gång- och cykelvägar har två projekt som väntas ge större överskott; byggnation av GC-väg 
vid Fritslavägen med pågående projektering där utförandet troligen sker nästa år samt hastig-
hetsdämpande åtgärder Kammarberg som utförs i år men ger ett överskott på 2,0 mnkr. 
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Gatuinvesteringar i exploateringsområden kommer ge ett överskott på 5,6 mnkr då endast 1,1 
mnkr nyttjas av budgeten på 6,7 mnkr. 

Investeringsredovisning - pågående projekt 

Pågående projekt Total-
budget 

Ackumu-
lerat 
utfall 

tom 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024-
2025 

Aktuell 
projekt-

total 

Om- o tillbyggnad Kaskad 143 000 28 173 69 011 113 827 3 000 0 145 000 

Nybyggnad Lyckeskolan 309 500 294 903 777 3 597 0 0 298 500 

Nybyggnad förskola Skene 45 000 4 020 119 5 480 30 500 10 000 50 000 

Om- och tillbyggnad Ängs-
kolan F-9 Etapp 1 281 000 3 168 7 803 53 832 196 000 80 000 333 000 

Nybyggnad Kinna resecent-
rum inkl cykelgarage 25 000 6 065 16 992 22 935 0 0 29 000 

Omb Örbyskolan fsk F-6 5 000 5 425 503 1 575 0 0 7 000 

Summa 808 500 341 754 95 205 201 246 229 500 90 000 862 500 

Analys 

Om- och tillbyggnad Kaskad:  
Byggproduktion pågår och prognosen är justerad med +2 mnkr jämfört med budget, till en 
slutsumma om 145 mnkr med anledning av prisstegringar i byggbranschen. För att möta ef-
terarbeten och justeringar reserveras utgifter om 3 mnkr för 2023 och projektet slutredovisas 
2023. 

Nybyggnad Lyckeskolan: 
Byggnaderna är ianspråktagna av verksamheten. I projektet pågår efterarbeten och justering-
ar. 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: 
Bygglov är beviljat och arbete med att erhålla startbesked pågår. Byggtid beräknas till ca 1 år, 
varför färdigställandet beräknas till årsskiftet 2023-2024. Projektets reviderade budget är 50 
mnkr. 

Om- och tillbyggnad Ängskolan F-9: 
Ny bygglovsansökan för högskolebyggnaden är beslutad i augusti och projektet kan återstarta. 
Etablering av ersättningslokaler pågår och färdigställande planeras till 2024. Projektets revide-
rade budget är 333 mnkr. 

Nybyggnad Kinna resecentrum inklusive cykelgarage:  
Byggnation pågår och projektet utförs i samråd med Trafikverket. Färdigställandedatum är 
slutet på oktober 2022. Projektets budget är 25 mnkr men prognosen pekar på att slutsum-
man blir 29 mnkr, huvudsakligen beroende på prisökningar vid upphandlingar och tilläggsar-
beten 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, pågår. Projektet färdigställs 2022 och budget för projektet om 7 mnkr be-
räknas hållas. 
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Detaljerad investeringsredovisning Vatten och avloppsförsörjning 

  Kf Bud-
get 

Ack Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvi-
kelse 

Utbyggnad nya anläggningar       

13538 - Utb VA Vännåkra 0 15 482 0 213 500 -500 

13539 - Utb VA Stjärnhult 0 13 511 1 100 1 177 1 600 -500 

13541 - Utb VA Bonared, Hyssna 0 26 061 0 88 150 -150 

13542 - Utb VA Ubbhult - Hägnen 0 31 107 11 345 957 8 100 3 245 

13545 - Utb VA Dyrenäs 0 760 13 827 366 1 500 12 327 

13546 - Utb VA Flohult 0 312 4 525 202 1 400 3 125 

13550 - Utb VA Almered 0 4 887 8 095 2 844 11 000 -2 905 

13551 - Utb VA Hjorttorp 0 7 313 0 705 700 -700 

13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga 0 528 5 000 0 200 4 800 

13556 - Ny pumst.o bräddmag Sätila 
Sand 0 379 2 270 382 2 500 -230 

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

Ombyggnad av bef anläggningar       

13520 - Ny- o omläggning VA Skogs-
hällsv 0 0 5 000 93 300 4 700 

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

13535 - Ledn.renov Öxabäck 0 785 5 000 48 1 700 3 300 

13561 - Byte dagvatten Grovaliden 0 1 785 0 1 927 3 000 -3 000 

13562 - Byte VA Gärdebovägen 0 4 969 0 75 720 -720 

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

13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene 0 4 049 0 189 1 500 -1 500 

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

13567 - VA-sanering Kvarng. Skördeg. 0 4 567 12 666 2 599 3 400 9 266 

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

13573 - Ombyggnad reservoarer 0 1 629 500 0 500 0 

13574 - Ombyggnad pumpstationer 0 309 650 294 650 0 

13576 - Omb LR Risängs VV 0 1 051 8 346 31 100 8 246 

13578 - Vattenledning och HR, Sätila 0 2 447 0 35 500 -500 

13579 - Omb. Öxnevalla VV 0 27 700 66 500 200 

13585 - Byte kommunikationssystem 0 432 300 211 300 0 

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

13588 - Utbyte pumpar 0 0 300 146 400 -100 

13590 - Säkrare vattenförsörjning 0 2 974 200 3 100 100 

13591 - Förnyelse VA-ledningar 0 0 5 000 1 508 5 000 0 

13594 - Processförnyelse Skene ARV 0 426 4 881 2 621 4 500 381 

13595 - Upprustning Björketorps ARV 0 401 14 653 9 500 14 153 

13597 - Renovering bassänger Skene 
ARV 0 1 185 10 777 2 547 10 000 777 

13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV 0 5 469 2 535 902 2 460 75 

Exploateringsinvesteringar       

13510 - Anslutningsinvesteringar 0 0 1 000 392 2 500 -1 500 

13511 - VA-inv i exploateringsområden 0 0 20 000 105 7 000 13 000 

Summa VA-investeringar 0 135 254 147 670 21 049 74 780 72 890 
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Vatten- och avloppsförsörjning 

Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

13538 Utbyggnad VA-ledning 
Vännåkra/Örby 

Syfte; Syftet med projektet är utbyggnad av vatten- och spillvatten-
ledningar inom Vännåkra-Ekelund. Ca 60 befintliga fastigheter kommer 
att anslutas till det kommunala avloppsnätet. Därutöver räknar förvalt-
ningen 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 grundvat-
ten 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 led-
ningsgraven för att återställa normalt grundvattendjup. Ett kontroll-
program 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 underskott jämfört med årets bud-
get eftersom projektet inte har budget 2022 då det skulle vara färdig-
ställt 2021. 
Prognos mot totalbudget: Ackumulerat utfall 15,5 mnkr vilket är 
något lägre än budget. Arbeten med grundvattenproblemet ryms san-
nolikt inom beslutad budget om 15,87 mnkr. 
 

13539 Utbyggnad VA-ledning 
Stjärnhult-Balltjärn-Lillaskog 

Syfte: Lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet. Minska förorenings-
belastningen 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, 
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, lokal-
nätet har annars gått väldigt bra och enligt plan. Sista kostnader för 
pumpstationer, relationshandlingar, återställning av vägar samt prov-
ning och renspolning av ledningar är något av de återstående utgifter-
na i projektet. 
 

13541 Utbyggnad VA-ledning, 
Bonared Hyssna 

Syfte;Syftet med projektet är kommunal VA-anslutning av befintliga 
och nytillkomna fastigheter enligt VA-planen. Minska föroreningsbe-
lastningen 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 lant-
mäteriförrättning 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. Återstå-
ende kostnad gäller lantmäteriförrättning för ledningsrätt. Budgetavvi-
kelsen beror till stor del på kostnadsökningar i produktionsskedet, bla 
hantering av blöta massor vilka redovisats i tidigare rapportering. Av-
vikelsen redovisas som större eftersom ökningen motsvarar ca 28% av 
beslutad budget.  
 

13542 Utbyggnad VA-ledning Ubb-
hult 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. 
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Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: 8,1 mnkr mot 11,3 mnkr i budget, detta för 
att förhoppningen fanns att tidigt kunna påbörja byggnation. Nu plane-
ras byggnationen starta hösten 2022 och pågå in i 2023. 
Prognos mot totalbudget: 14 mnkr mot 11,3 mnkr i budget, höj-
ningen beror på entreprenadindexhöjning. Det finns en risk att ytterli-
gare höjningar kommer att ske. Material och bränsle bland annat. 
 

13545 Utbyggnad VA-ledning Dy-
renäs 

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 mark-
avtal 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 Lyg-
nern 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 lokal-
nät finns tillgänglig eftersom nätet inte är projekterat. Prognos får bli 
enligt beslutad budget tillsvidare. 
 

13546 Utbyggnad VA-ledning Flo-
hult/Sätila 

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 mark-
avtal 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 Lyg-
nern 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 lokal-
nät finns tillgänglig eftersom nätet inte är projekterat. Prognos får bli 
enligt beslutad budget tillsvidare. 
 

13550 Utbyggnad VA-ledning Al-
mered 

Syfte; Lösa avloppsfrågan. Minska föroreningsbelastningen på Gädde-
sjöbäcken/Lövbrobäcken. 
Lägesrapport; Arbetet med markägarkontakter i ledningsrättsförätt-
ningen har pågått. Slutsammanträde har varit tvungen att skjutas på 
Samtliga miljötillstånd förutom vattenverksamhet och biotopsskydds-
dispens 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 entreprenadindexhöj-
ningar 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. 
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13551 Utbyggnad VA-ledning 
Hjorttorp 

Syfte; 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: 0,7 mnkr mot budget 0 mnkr. Anled-
ningen av höjning från föregående prognos bl a. problem med pumpar 
i Hajoms pumpstation. 
Prognos mot totalbudget: 8 mnkr mot budget 6,7 mnkr ger ett 
negativt resultat på 1,3 mnkr vilket är en avvikelse på 12% och be-
döms som större avvikelse. Det beror bland annat på att projektet 
dragit ut på tiden. 
 

13554 Utbyggnad VA-ledning 
Kovra-Ekhaga 

Syfte;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 Trafik-
verket godkänd för tryckning av ledningar under deras vägar. Arbetet 
kommer att förmodligen utföras i egen regi. 
Tidplan: Projektstart för entreprenadskedet är planerad till 2023, 
vilket är 2,5 år senare än planerat på grund av att andra projekt har 
behövts prioriterats. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: Prognos på utgifterna är 200 tkr då bygg-
nation inte startar i år. 
Prognos mot totalbudget: Prognos är enligt kalkyl 9,52 mnkr. 
 

13556 Ombyggnad pumpstation 
Sätila-Sand 

Syfte; Syftet är att minska bräddningar från pumpstationen som idag 
går ut relativt nära badplatsen vid Lygnern. Bidrar till att uppfylla mål i 
Agenda 2030 om att halvera mängden orenat avloppsvatten 
Lägesrapport; Projektering har pågått under våren och färdigställs i 
maj. Ett magasin kommer att anläggas och enligt tidig kalkyl kan pla-
nerad budget hållas. 
Tidplan; Färdiga bygghandlingar i början av maj och planerad bygg-
nationsstart 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 reservat-
ion 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 au-
gusti. 
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. 
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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 

Syfte; 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 översväm-
ningar hos fastigheter uppströms ledningen. En ny dricksvattenledning 
kommer också att förläggas i samma projekt. 
Lägesrapportering: Förläggning av ny dagvatten- samt dricksvatten-
ledning är klara, och dagvattenledningen har tagits i drift. Dricksvat-
tenledningen 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 beräk-
nas 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 Gärdebovä-
gen 

Syfte;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 avlopps-
ledningarna 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 totalbud-
get 5,4 mnkr. 
 

13563 Förnyelse spillvattenledning 
Hyssna 

Syfte;Syftet med projektet är att säkra spill- och dricksvattenledning-
arna 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 detaljplanearbeten då led-
ningen kommer belastas med högre flöden. 
Ett förslag har tagits fram för ledningsrenovering av befintliga ledning-
ar 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 

Syfte;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 tryckgropar-
na 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. Anslut-
ning av serviser in till Kungsfors kan behöva göras våren 2023. 
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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 Kvarnvä-
gen/Skördegatan 

Syfte;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 in-
kopplade. 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 Fåglas-
lätt 

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

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

13574 Ombyggnation avlopps-
pumpstationer 

Ramprojekt för reparation av pumpstationer. 
Lägesrapport; I år planeras bland annat pumpstation på Getakärrs-
vägen i Fritsla och byggas om. 
 

13576 Ombyggnad lågreservoar i 
Risängs vattenverk 

Syfte; 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 anta-
let mikrobiologiska säkerhetsbarriärer behöver säkerställas. 
Lägesrapportering: Projektet har blivit försenat. Ny upphandling 
förväntas läggas ut under hösten 2022. Projektering bör då kunna ske 
under vintern för att starta byggnationen efter sommaren 2023. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget 2022: Årets prognos är endast ett utfall på 
100 tkr vilket är klart lägre än budgeten på 8,3 mnkr. 
Prognos mot totalbudget: Total kostnad bedöms hamna på 15 mnkr, 
vilket är högre än totalbudgeten på 9,5 mnkr. En ombudgetering behö-
ver göras till 2023 samt ytterligare budgettillskott.  
 

13578 Vattenledning & HR, Sätila Syfte; 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 
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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 budgetavvi-
kelsen beror på att projektet ej behövde genomföras enligt ursprunglig 
plan. 
 

13579 Ombyggnation Öxnevalla 
Vattenverk 

Syfte: Aggressivt 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 kommunikationssy-
stem 

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 elin-
stallationer 

Ett ramprojekt för VA-verkens maskiner och elinstallationer. Installat-
ioner sker under året utifrån driftens planering tex byte av elskåp un-
der 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 av-
loppsledningar 

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 brun-
nar. Relining av en vattenledning i Kammarberg i Kinna påbörjas i 
slutet av april. En spillvattenledning vid Björlandavägen i Sätila kom-
mer 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 överförings-
ledningen från nordvästra Mark. 
Lägesrapportering: Skene avloppsreningsverk är ett äldre renings-
verk, som är i stort behov av upprustning. Upprustningen förväntas 
öka livslängden med 40-50 år och dessutom klara framtidens befolk-
ningsökning och strängare utsläppskrav. Projekten processförnyelse 
samt renovering bassänger, byggnader mm kommer utföras gemen-
samt som en generalentreprenad med partnering som samverkans-
form. Upphandlingen är klar och entreprenaden har tilldelats ByggDia-
log. Fas 0 av entreprenaden är igång och kommer att pågå under hös-
ten-vintern och fas 1 kommer att påbörjas i början av 2022. Part-
neringunderentreprenörer 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 fas 0 och 1 sträcker sig fram till sommaren 2022. Under 
fas 1 kommer tidsplan för fas 2 att tas fram. 
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

Ekonomi: Nu pågår projekteringsfasen och nya kalkyler håller på att 
arbetas fram. Dialog förs med Länsstyrelsen angående nya tillstånds-
krav 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. Markförstär-
kande 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 av-
stånd till bebyggelse enligt Boverkets stadgar. 
Två val är ekonomiskt fördelaktiga: 
Flytt av avloppsreningsverk till norra delen av Björketorp. Ny utsläpps-
punkt 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. Nackde-
larna 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 driftskostna-
der 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 alter-
nativen. 
Tidsplan: Förstudie pågår 2022. Upphandling kan som tidigast påbör-
jas 2023 om ingen smidig lösning uppenbarar sig. Byggnation tidigast 
2024. 
 

13597 Renovering bassänger, 
byggnader mm Skene av-
loppsreningsverk (ARV) 

Syfte: Syftet med projektet är att skapa en ändamålsenlig anläggning 
samt en god arbetsmiljö för personalen. 
Lägesrapportering: Skene avloppsreningsverk är ett äldre renings-
verk som är i stort behov av upprustning. Upprustningen förväntas öka 
livslängden med 40-50 år och dessutom klara framtidens befolknings-
ökning 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 
0 av entreprenaden är igång och kommer att pågå under hösten-
vintern och fas 1 kommer att påbörjas i början av 2022. Underentre-
prenörer 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 betongrenove-
ringen. Tidplanen 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 tillstånds-
krav 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 

Syfte; Syftet med projektet är att säkra upp vattenleveranserna till 
centralorten och orterna som kopplas på längs med överföringsled-
ningen till Hägnen. Uttaget av vatten i centralorten har gradvis ökat 
genom åren och därmed behövs en reservvattentäkt. 
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

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 påbör-
jas, 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 vattenskyddsom-
råde 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 exploate-
ringsområden 

Syfte: Ramprojekt för utbyggnad av VA i exploateringsområden 
Lägesrapport: Årets budget kommer nyttjas till projektering  och 
påbörjan av 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. 
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Överföringsledningar 

  Kf Bud-
get 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Ut-
fall2022 

Prognos 
2022 

Avvi-
kelse 

Utbyggnad av överföringsledningar       

13705 - Öfl Ekelund Vännåkra 0 10 769 0 173 300 -300 

13712 - Öfl Sätila Sjödal 0 47 647 0 118 50 -50 

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

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

13715 - Öfl Ubbhult Hägnen 0 12 432 0 7 5 -5 

13716 - Öfl Hyssna Sätila 0 48 603 0 267 200 -200 

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

13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås 
Alme 0 11 617 480 34 100 380 

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

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

13722 - Inkoppling VV Ubbhult 0 2 181 0 232 90 -90 

13723 - Omb ARV Sätila och Hyssna 0 18 102 0 190 130 -130 

13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs 0 3 797 15 938 1 296 1 500 14 438 

13740 - Öfl Hajom Hajomskryss ink 
loknät 0 26 496 0 2 003 3 000 -3 000 

13741 - Öfl Melltorp Balltjärn Stjärnhul 0 16 761 1 650 1 586 6 800 -5 150 

Summa överföringsledningar 0 259 237 18 068 5 941 12 220 5 848 

 

Överföringsledningar 

Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

13705 Överföringsledning till 
Ekelund/Vännåkra 

Syfte; 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, skadeersätt-
ningar samt en del återställningsarbeten kvarstår. Dessutom pågår 
lantmäteriförrättning om skogsbilväg i närheten av Jägmästarevägen, 
denna förväntas vara klar första halvåret. 
Tidplan; Produktion klar och projektet är slutfört under 2021. 
Ekonomi 
Prognos mot årsbudget: Prognos på ca 0,05 mnkr mot budget på 0 
mnkr, vilket ger negativt resultat på 0,05 mnkr. Kostnaderna utgörs av 
slutliga ersättningar till markägare. 
Prognos mot totalbudget: Prognos på 47,7 mnkr mot beslutad bud-
get 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 fun-
gera optimalt. 
 

13715 Överföringsledning Ubbhult-
Hägnen Etapp 1.7 

Syfte; Lösa avloppsfrågan och förbättra miljön, möjliggöra exploate-
ring och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Arbete med relationshandlingar. 
Tidplan; Produktion klar och projektet slutfört. 
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

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 exploate-
ring och omvandling till permanentboende. 
Lägesrapport; Arbete med relationshandlingar samt ledningsrättsför-
rättning, 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 fram-
för 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 exploate-
ring 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 överföringsled-
ning till Dyrenäs ska anslutas, vilket planeras till 2022 eller möjligen 
2023. För att kunna slutredovisa projektet vid årsskiftet 2022/2023 
föreslås flytt av kostnaderna för återställning vid Blåsås till projekt 
13730. 
Tidplan; Slutåterställning för Blåsås kvarstår, se ovan förslag om flytt 
av kostnader. 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget: 0,1 mnkr mot 0,48 mnkr i budget, dvs ett 
positivt resultat på 0,38 mnkr. 
Prognos mot totalbudget: 12 mnkr mot 12,1 mnkr i budget, dvs ett 
positivt resultat på 0,1 mnkr. Flyttas återställningskostnaden till pro-
jekt 13730 blir marginalen mot budget större. 
 

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

Syfte; Syftet är att ersätta befintliga reningsverk för att ansluta spill-
vattnet 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 asfalte-
ring. 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 pro-
jektet. 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. 
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

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 ro-
busthet och kvalitet, minska föroreningsbelastningen och ge förutsätt-
ningar för exploatering. 
Lägesrapport; Under 2022 har projektet slutförts. Reduceringsventil 
med tillhörande elskåp har installerats och Hajoms befintliga vatten-
verk 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 avvi-
kelse 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 nega-
tivt resultat på 10 mnkr vilket utgör en större avvikelse på ca 50%. 
Kostnaderna gäller bland större pumpstation än normalt, reducerings-
ventil med elskåp, särskilda krav på markåterställning och tillagd luft-
ningsventil 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 drift-
sättning 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. Produkt-
ionen 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 anläggningsmaski-
ner. 
 

 

Avfall 

  Kf Bud-
get 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvi-
kelse 

Avfallsinvesteringar       

13608 - Ny fackla nedlagd deponi 0 211 0 20 0 0 

13609 - Bomsystem ÅVC 0 1 340 0 269 270 -270 

13610 - Ramp för träavfall ÅVC 0 0 1 000 23 1 823 -823 

13614 - Renovering Betongplatta 0 51 0 29 0 0 

13615 - Oljeavskiljare, ytor brädor 0 0 1 500 92 0 1 500 

Summa avfallsinvesteringar 0 1 602 2 500 434 2 093 407 
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Avfall 

Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

13608 Ny fackla nedlagd deponi Syfte; Uppgradera gasanläggning till deponin i Skeneskog som är ett 
villkor i tillståndet. 
Lägesuppdatering; Förfrågningsunderlaget är klart och annonsering 
har skett två gånger i år, utan att något anbud har kunnat godkännas. 
Planen är att ny upphandling ska ske till hösten. 
Tidplan; 2022-2023 
Ekonomi; Utfallet är 20 tkr 2022 men budget 0 då budget fanns tidi-
gare år men inte kunde genomföras inom denna tidsperiod. 
Prognos mot årsbudget; Oklart då anbud inväntas.  
 

13609 Bomsystem ÅVC Syfte; 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 ca 0,3 mnkr men budget 0 kr 
eftersom systemet skulle varit färdigt tidigare år. 
Utfall mot totalbudget: Total budget är 1,1 mnkr men kostnaderna 
har ökat då infartsvägen behövt bräddas. Total nedlagda kostnader i 
projektet är 1,6 mnkr och som även är prognos på projektets slutkost-
nad.  
 

13610 Ramp för träavfall ÅVC Syfte; 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 pro-
gnos är osäker. 
 

13614 Renovering betongplatta Syfte; 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 contain-
rarna och rapport har levererats av RISE. Dialog pågår med entrepre-
nör som byggt ÅVC angående ansvar och garantiåtgärd. 
Tidplan; 2022-2023 
Ekonomi; 
Prognos mot årsbudget: Inget utfall i år prognostiseras, men osä-
kert. Ansvarsfrågan är ej löst.  
 

13615 Oljeavskiljare samt iord-
ningsställande av ytor -
 mellanlagring brädor 

Syfte; 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. 
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Gata/Park 

  Kf Bud-
get 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvi-
kelse 

Gator och parker       

13300 - Ofördelade medel 0 0 350 0 0 350 

13301 - Mindre nyanläggning 0 0 500 297 600 -100 

13302 - Trygghetsskapande åtgärder 0 0 200 56 225 -25 

13303 - Utbyte av belysningsstolpar 0 0 1 000 300 1 000 0 

13304 - Trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der 0 0 200 255 300 -100 

13305 - Ökad TTT utanför centralorten 0 0 1 000 467 1 000 0 

13307 - Underhållsåtgärder gata 0 0 11 000 0 6 000 5 000 

13310 - Ombyggnad vändplaner 0 0 100 15 50 50 

13340 - Ökade parkinvesteringar 0 0 1 200 1 097 1 500 -300 

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

13360 - Rep bro, Mor Kerstins väg 0 100 1 950 2 097 2 150 -200 

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

Summa gator och parker 0 969 20 000 4 584 15 325 4 675 

Gång- och cykelvägar       

13392 - Ofördelade medel GC 0 0 450 0 0 450 

13370 - GC-vägar UH-åtgärder (belägg-
ning 0 0 3 600 0 3 600 0 

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

13382 - GC-överfart Lycke, hast d åtg 0 481 0 2 5 -5 

13391 - GC-väg Lunnaliden, Horred 0 10 0 3 5 -5 

13395 GC-väg Fritslavägen, Kasthall-
Björ 0 72 2 500 8 300 2 200 

13396 GC-väg o hast d åtg Kammarberg 0 80 2 200 5 200 2 000 

Summa GC-vägar 0 643 9 000 18 4 110 4 890 

Övriga investeringar       

13306 - Gatuinv. i exploateringsområ-
den 0 0 6 700 206 500 6 200 

13308 - Skredriskåtgärder Hedbo 0 21 243 0 126 600 -600 

Summa övriga investeringar 0 21 243 6 700 332 1 100 5 600 

Summa totalt 0 22 855 35 700 4 934 20 535 15 165 

Gator och parker 

Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

13301 Mindre nyanläggning Syfte: 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: 600 tkr är prognosen medan budget är 500 tkr så 100 tkr 
beräknas överskridas pga att 168 tkr på ett projekt som färdigställdes 
2021 inte fakturerades utan fakturan belastar 2022.  
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

13302 Trygghetsskapande åtgärder Syfte: Årligt ramprojekt avseende genomförande av trygghetsskap-
ande åtgärder i form av tex busshållplatser, parkeringsplatser, farthin-
der, 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 hin-
ner 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 bud-
get. 
 

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 2022. Klevagårdsgatan HDÅ 218 tkr (TV 
bidrag 109 tkr) 
En knutpunkt med Lidl, 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 bud-
get eller under. 
 

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

Syfte: Åtgärder längs kommunala gator och GC-vägar utanför central-
orten. 
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. Om-
skyltning pågår under året. 
Ekonomi: Ett ramprojekt där prognosen för kostnader uppgår till bud-
get då ev överskott inom ramen  används till beläggning utanför cen-
tralorten. 
 

13307 Underhållsåtgärder gata Syfte: Ett ramprojekt för underhållsåtgärder på kommunala gator 
Syftet med projektet är att förbättra främst beläggningen på kommu-
nala 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; Budgeten har ökats från 6,0 till 11,0 mnkr till följd av att 
ramen har ökats genom beslut i kommunfullmäktige i juni 2022, § 126. 
Prognosen är i nuläget att hela ramen inte hinner nyttjas i år. 
 

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. 
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

Tidsplan: Utförs enligt plan under året 
Ekonomi: Prognos enligt budget.  
 

13340 Ökade parkinvesteringar Syfte: Att skapa kreativ lekmiljö eller träningsmiljö för kommuninvå-
nare och trivsamma parkmiljöer. Detta i enlighet med kommunmålet 
"Bästa barnkommun". 
Lägesbeskrivning: Ny lekplats vid Lavendelgatan har byggts, ca 600tkr. 
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. Lö-
våsgatan-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 mkr mot 2 mnkr i budget, något höjda 
utgifter i och med gjutning av skiljebalk och vägräckeslösning. Alterna-
tivet 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 produktions-
kalkyl är framtagen eftersom den inte är projekterad. 
 

Gång- och cykelvägar 

Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

13370 Underhållsåtgärder GC-
vägar, beläggningsunderhåll 

Ett ramprojekt för underhållsåtgärder på kommunala GC-vägar. 
Syfte: 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 bud-
get 
 

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 an-
ställas. 
Ekonomi: Osäker. 
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

13382 GC-överfart Lyckeskolan, 
hastighetsdämpande åtgär-
der 

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 trafi-
kanter. Förbättra arbetspendlingen med cykel. HDÅ (hastighetsdäm-
pande åtgärd) då vägen troligtvis är för smal för en GC-åtgärd. 
Lägesbeskrivning: Projektering pågår. 
Tidsplan: Projekteringen blir klar under 2022 men inte säkert att pro-
duktionsstart kan påbörjas då ny projektledare behöver komma på 
plats. 
Ekonomi: Osäker prognos. Projektering beräknas kosta ca 170 tkr.  
 

13396 GC-väg och hastighetsdäm-
pande åtgärder Kammar-
berg 

Syfte: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Kammarbergsområdet 
Kinna. Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö, för oskyddade trafi-
kanter då flera sträckor är skolväg. Detta i  enlighet med kommunmå-
let "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 

Projekt-
nummer 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 skaderegle-
ring 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 exploa-
teringsområden 

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 utgifterna för gata till ca 0,5 
mnkr i år vilket är 6,2 mnkr mindre än budgeterat. 
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Internservice 

  Kf Bud-
get 

Ack 
Utfall 
2021 

Årets 
budget 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Avvi-
kelse 

Lokaler initierade av hyresgäst       

12125 - Lokalkompletteringar 0 0 5 000 3 371 12 000 -7 000 

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

12239 - Köksrenoveringar 0 0 3 000 621 3 500 -500 

12240 - Utbyte varukylar 0 0 500 22 500 0 

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

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

12263 - Ombyggnad Kinnahallen 0 897 17 000 357 353 16 647 

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

12265 - UH o kompletteringar Kinnaborg 0 5 866 3 134 3 178 9 134 -6 000 

12267 - Parkeringshus Kinna C 0 1 190 0 357 312 -312 

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

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

Summa lokaler initierade av hyresgäst 0 302 854 236 334 7 914 27 999 208 335 

Övriga lokalåtgärder       

12204 - Försäkringsåtg, larm och säker-
he 0 0 1 000 276 1 000 0 

12230 - Energiinvesteringar 0 0 4 000 758 4 000 0 

12231 - Särskilda fuktrelaterade åtgärde 0 0 1 000 1 594 1 000 0 

12232 - Skadegörelse 0 0 500 145 500 0 

12191 - Akut underhåll byggnad 0 0 1 500 1 513 1 500 0 

12193 - Underhåll byggnad 0 0 12 500 2 590 12 500 0 

12194 - Underhåll tomt 0 0 3 000 865 3 000 0 

12195 - Underhåll installationer 0 0 4 500 1 132 4 500 0 

Summa Övriga lokalåtgärder 0 0 28 000 8 874 28 000 0 

Maskiner, fordon, inventarier       

12115 - Inventarier/mätutrustning 0 0 0 0 110 -110 

12126 - Städutrustning 0 0 350 0 350 0 

12154 - Maskiner fastighetsskötsel 0 0 800 394 800 0 

12400 - Köksutrustning 0 0 1 500 1 1 500 0 

13001 - Fordon och maskiner 0 0 3 000 110 3 000 0 

13006 - Masshantering Skene skog 0 91 0 0 0 0 

Summa maskiner, fordon, inventarier 0 91 5 650 506 5 760 -110 

Summa total internservice 0 302 945 269 984 17 295 61 759 208 225 
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Lokaler, initierade av hyresgäst 

Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

12125 Lokalkompletteringar 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. 
 
Utökningen om 7 mnkr, som begärdes i aprilrapporten, hänförs till 
åtgärder för att anpassa den nu tomställda gymnastiksalen på Sjö-
byskolan till både offentligt bibliotek och skolbibliotek. Nuvarande bibli-
otekslokal är hyrd och har omfattande innemiljöproblem som medfört 
att hyreskontraktet sagts upp från kommunens håll.  
 

12135 Mindre lokalåtgärder inkl. 
skolgårdsåtgärder 

Åtgärder av lek- och skolgårdar inom skola och förskola. Ändringar och 
kompletteringar utförs i samråd med barn- och utbildningsförvaltning-
en och syftar till att stimulera barns rörelse och utevistelse. För inneva-
rande år planeras åtgärder bland annat på Loftgårdens 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 pågår är Örby förskola, vilket är 
en åtgärd som blev försenad från år 2021. Ett större arbete pågår även 
på Ljuspunkten på Kinnaborg för socialförvaltningens verksamhet. 
 

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 bokfö-
ras 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 prognosen är justerad med + 2 mnkr jäm-
fört med budget, till en slutsumma om 145 mnkr med anledning av 
prisstegringar i byggbranschen. För att möta efterarbeten och juste-
ringar reserveras utgifter om 3 mnkr för 2023 och 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 under våren utökats från 17 mnkr till alt 1 om 29,3 mnkr 
eller alt 2 om 23,6 mnkr och beslut om detta fattas i kultur- och fri-
tidsnämnden hösten 2022 och därefter i kommunstyrelsen. Färdigstäl-
landedatum behöver med anledning av detta revideras från 2022 till 
tidigast årsskiftet 2023/2024. 
 

12264 Nybyggnad Kinna resecent-
rum 

Byggnation pågår och projektet utförs i samråd med Trafikverket. 
Färdigställandedatum är slutet på oktober 2022. Projektets budget är 
25 mnkr men prognosen pekar på att slutsumman blir 29 mnkr, hu-
vudsakligen beroende på prisökningar vid upphandlingar och tilläggs-
arbeten med anledning av mark och järnväg. 
 

12265 Underhåll och lokalkomplet-
teringar Kinnaborgs vård-
central 

Projektet innefattar lokalanpassningar för hyresgästen i Kinna vårdcen-
tral, våning 2, och i samband med detta utförs underhållsarbete i mot-
svarande 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 tillförts 
hyresgästen och återstående del underhållsarbeten. 
För 2022 begärdes i aprilrapporten en utökning av befintligt projekt 
med 6 mnkr avseende en förnyad beställning från hyresgästen på 
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Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

anpassningar för våning 1. Av dessa beräknas 3,5 mnkr vara hänförligt 
till hyresgästen och kostnaden belastar hyresgästen genom ett tillägg 
till hyreskontraktet. Hyresgästen har ännu inte fattat beslut om be-
ställning för etapp II. 
 

Övriga lokalåtgärder inklusive underhåll 

Projekt-
nummer Projekt Kommentar 

12204 Försäkringsåtgärder, larm- 
och säkerhetshöjande åt-
gärder 

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 fuktproblema-
tik 

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 skadegörelseinci-
denter. 
 

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 

Projekt-
nummer 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 Kul-
labyns kök under hösten 2022 samt utbyte av äldre uttjänt maskinpark 
inom befintliga kök. 

13001 Fordon och maskiner Syfte: Ramprojekt för inköp av fordon och maskiner till verksamheter-
na 
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 Syfte: Syftet är att kunna sortera, ta prov på och mellanlagra jord-
massor som uppstår vid främst anläggningsarbeten i egen regi och vid 
reparationer av vattenläckor behöver en yta vid Skene skog iordnings-
ställas och en oljeavskiljare installeras. 
Lägesuppdatering: Ansökan för att bedriva verksamheten är inläm-
nad till miljönämnden 2020 och har kompletterats med en dagvatten-
utredning och komplettering i form av driftrutiner önskas av tillsyns-
myndighet. 
Tidplan: Projektet är försenat 
Ekonomi: Osäker prognos. 
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9.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten 

Resultaträkning VA Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 Avvikelse 

Totala Intäkter 73 993 50 096 51 972 77 157 76 857 300 

Varav       

VA-avgifter 66 431 44 602 45 734 68 980 68 980 0 

Industriavgifter 2 913 2 227 2 650 3 310 3 010 300 

Lakvattenavgifter 732 523 449 770 770 0 

Övrigt brandposter mm 2 443 1 752 1 934 2 430 2 430 0 

Periodiserade anläggningsavgif-
ter 1 331 863 1 075 1 650 1 650 0 

Övriga intäkter, lönebidrag mm 143 129 130 17 17 0 

Totala Kostnader -76 735 -49 212 -50 790 -84 957 -84 957 0 

Varav       

Drift inkl administration -46 027 -30 127 -30 655 -50 459 -47 959 -2 500 

Förnyelseplanering -3 -3 0 0 0 0 

Akut/förebyggande underhåll -5 362 -3 575 -2 992 -7 063 -7 363 300 

Värdehöjande underhåll -3 307 -1 072 -2 223 -3 719 -3 919 200 

Avskrivning VA-anläggningar -10 183 -6 684 -7 469 -10 394 -12 394 2 000 

Ränta VA-anläggningar -3 688 -2 182 -2 065 -4 262 -4 262 0 

Avskrivning Överföringsledning-
ar -5 438 -3 558 -3 833 -5 670 -5 670 0 

Ränta Överföringsledningar -2 727 -2 011 -1 553 -3 390 -3 390 0 

Resultat -2 742 884 1 182 -7 800 -8 100 300 

Skattetillskott VA 0  0 2 184 2 484 300 

Resultat efter Skattetillskott 
VA -2 742 884 1 182 -5 616 -5 616 600 

Balanserade resultatmedel före 
årets resultat 8 358 8 358 5 616 5 616 5 616 0 

Balanserade resultatmedel efter 
årets resultat 5 616 9 242 6 798 0 0 0 

Överuttag abonnentintäkter -2 742 884 1 182 -7 800 -8 100 300 

VA-verksamhetens prognos för 2022 är ett underskott med 7,8 mnkr. Budgeterat underskott 
är -8,1 mnkr, verksamheten bedöms alltså visa ett mindre överskott mot budget med 0,3 
mnkr. Prognosen per april angav ett resultat på -9,1 mnkr, en förbättring har skett med 1,3 
mnkr sedan dess. 

Vid utgången av 2021 fanns det ca 5,6 mnkr i tidigare års överuttag av taxan. Årets prognos 
på -7,8 mnkr kommer att helt tömma överuttaget. Resterande underskott på 2,2 mnkr ska 
täckas av skattemedel. Avskrivning och räntekostnader för överföringsledning uppgår till 
ca 9,1 mnkr för 2022. Man kan säga att taxekollektivet klarar av att finansiera VA-
verksamheten exklusive det mesta av kapitalkostnaderna för överföringsledningen som för 
2022 får finansieras dels av tidigare års överuttag (5,6 mnkr) och dels av skattekollektivet 
(2,2 mnkr). 

Utfallet för perioden är ett överskott med 1,2 mnkr. För att prognosen på -7,8 mnkr ska slå in, 
krävs alltså ganska stora kostnader vid slutet av året. 

VA-verken belastas av kraftigt ökade elkostnader som beräknas uppgå till ca 3 mnkr över bud-
get. Detta kan kompenseras genom att förstudier och arkeologiska utredningar som genomförs 
i samband med investeringsprojekt inte kommer kunna eller behöver genomföras i år. Även 
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rörnätsverksamhetens prognos är 0,5 mnkr lägre än budgeterat bland annat pga vakant 
tjänst, mindre luft- och vattenspolningar än planerat och en akveduktbesiktning som inte kan 
genomföras i år. 

Årets investeringsbudget på 147,7 mnkr kommer inte att förbrukas gällande den ordinarie VA-
verksamheten. Prognosen är att knappt 75 mnkr nyttjas i år. Överföringsledningsprojektens 
investeringsbudget på 18,1 mnkr kommer heller inte förbrukas fullt ut. En del projekt är sena-
relagda, till exempel utbyggnad av VA i Almered och Sätila-Dyrenäs. 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. Det innebär dock att prognosen för kapitalkostnader har minskat med yt-
terligare 1,5 mnkr då redan den sänktes med 0,5 mnkr i aprilrapporten. 

Årets taxeökning om 5 % är nödvändig och det finns behov att öka taxan ytterligare kom-
mande år med anledning av de stora investeringar som verksamheten behöver genomföra för 
utbyggnad av nya VA-ledningar och anläggningar men också för att reinvestera i befintliga 
anläggningar och ledningar som börjar bli till åren. 
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10 Följetal 

10.1 Följetal verksamhet 

10.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall delår 
2019 

Utfall delår 
2020 

Utfall delår 
2021 

Utfall delår 
2022 

Antal tillsvidareanställda 346 344 350 350 

Antal tidsbegränsade anställda 28 29 19 23 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 93 93,6 94,6 94,9 

Antal tillsvidareanställda 

Antalet anställda avser en ögonblicksbild per augusti. Totala antalet tillsvidareanställda ligger 
på samma nivå som föregående år. Inom verksamheterna har störst förändring skett inom 
kost och städ där antalet ökat inom ramen för heltidsresan. Av förvaltningens 350 anställda 
arbetar ca 200 personer inom kost- och städverksamheten. 

Antal tidsbegränsade anställda 

Tidsbegränsade anställningar har framförallt använts inom kost- och städverksamheten för att 
täcka vakanser vid olika frånvaro som föräldraledighet och sjukdom samt inom gata/park vid 
säsongsarbete. Antalet ligger på 23 medarbetare vilket är 4 fler än föregående år men lägre än 
åren dessförinnan. Antalet tidsbegränsade anställda är högst inom verksamhetsservice pga. 
flera vakanser samt inom gata/park där vi har haft fler säsongsanställda jämfört med föregå-
ende år. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger lite högre än föregående vilket beror på att 
andelen heltidsanställda inom kost- och städverksamheten har ökat. Andelen heltidsanställda 
inom kost- och städ har ökat från ca 64 % motsvarande period 2021 till ca 68 % 2022. Hel-
tidsresan är en pågående process som på lång sikt syftar till att skapa heltidstjänster i enlighet 
med avtal mellan arbetsgivaren, SKR och Kommunal.  

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal Utfall delår 
2019 

Utfall delår 
2020 

Utfall delår 
2021 

Utfall delår 
2022 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,4 5,9 6,6 6,4 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 36,3 35,7 31,5 30,8 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 
och år) (%) 66 59 50 43 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 

Den totala sjukfrånvaron är något lägre i förhållande till föregående år samma period, 6,4 % 
jämfört 6,6 % och lägre än nivån för hela Marks kommun på 7,8 %. Sjukfrånvaron är högre än 
2019-2020 vilket främst beror på den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer att under pandemin stanna hemma vid sjukdomssymtom. Sjukfrånvaron för 
kvinnor och män ligger på samma nivå. 
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Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) 

Andel långtidssjuka med sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat 
från 31,5 % till 30,8 %. Nivån är lägre jämfört med kommunens totala långtidsjukfrånvaro på 
33,5 %. Flest antal långtidssjukfrånvarande återfinns inom kost- och städ. Vid en analys av 
orsaker till långtidssjukfrånvaron framgår att det handlar om orsaker som är en kombination 
av både arbetsrelaterade och inte arbetsrelaterade. För de arbetsrelaterade är det främst fy-
siska orsaker som ligger till grund såsom belastningsbesvär med värk i axlar, rygg och leder. 
Åtgärder är framförallt löpande utbildningsinsatser exempelvis i ergonomi och lyftteknik samt 
åtgärder via skyddsronder.  

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

Frisktalet mäter hur många medarbetare som har max fem (eller färre) sjukskrivningsdagar 
per år, det vill säga anses generellt friska. Frisktalet har minskat från 50 % till 43 % vilket 
säkert kan kopplas till Covid-19 och strängare sjukfrånvarorekommendationer från Folkhälso-
myndigheten. Frisktalet totalt för kommunen uppgår till 44,7 %. 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal Utfall delår 
2019 

Utfall delår 
2020 

Utfall delår 
2021 

Utfall delår 
2022 

Timtid i timmar 33 397 28 489 26 678 21 198 

Fyllnadstid i timmar 2 093 2 512 1 467 1 317 

Övertid i timmar 4 577 4 057 4 222 4 492 

Timtid i timmar 

Det är framförallt inom verksamheten kost- och städservice som timtid uppstår då det finns ett 
behov av timanställningar vid tillfällig frånvaro. Utfallet är lägre än föregående år främst med 
anledning av möjligheter till omfördelning av arbetstid i samband med minskad verksamhet på 
grund av Covid-19 men även pga att andelen överanställda ersätter vid frånvaro i större ut-
sträckning. Exempelvis på verksamheter där detta förekommit är Kunskapens Hus, förvalt-
ningshusen med hög andel tomma kontor och att kökens behov har hanterats i högre grad 
inom ordinarie anställda. Timtiden inom gata/park har sitt ursprung i anställningar enligt be-
redskapsavtalet, vilka alltid avlönas med timlön. 

Fyllnadstid i timmar 

Fyllnadstid utgår från medarbetare med deltidsanställning som arbetat utöver ordinarie 
schema. Det är främst inom kost- och städverksamheten som fyllnadstid har uppstått. Utfallet 
är lägre jämfört med föregående år med anledning av pandemin och möjlighet att omfördela 
personal samt en ökad andel heltidsanställda. 

Övertid i timmar 

Övertidstimmar återfinns inom VA-verksamheten där vattenläckor kräver övertidsarbete inom 
ramen för beredskapen. Övertid uppstår också inom gata/park främst i samband med vinter-
väghållning och inom kost- och städverksamheten. Antalet övertidstimmar är högre än tidigare 
vilket beror på fler utryckningar inom beredskapen främst inom VA men också ett ökat behov 
av vinterväghållning i början av året. Inom kostverksamheten är övertiden högre beroende på 
bemanningstoppar i samband med pandemin, t ex vid utskänkning av måltider till högstadier-
nas distanselever. För verksamhetsservice har också övertiden gått upp i samband med att 
flera vakanser uppstod. 


