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Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun
Viktiga händelser och resultat
Dags att summera året 2019 för Teknisk Service. Ett år med nytt samarbetsprogram för Lidköpings styre och flera
nya förtroendevalda i teknisk servicenämnd. Under året har några av förvaltningens historiskt största
investeringar tagits i drift och arbeten pågår för fullt inför kommande förändringar och utbyggnad av
infrastrukturen.
Lidköping Elnäts nya mottagningsstation
Ekestubben togs i full drift den 11 juni. Det
är den historiskt största investering i
elnätets över 100-åriga historia och har
inneburit att större effekt- och energiuttag
kan genereras, samt att en fullgod
reservmatning för ökad driftsäkerhet kan
garanteras. Idrifttagningen har möjliggjort
leverans från en och samma regionnätsinnehavare, mot tidigare två. Och det har i
sin tur påverkar regionnätsavgiften.
Investeringen är också en förutsättning för
att kunna möta framtida krav från industri,
tillväxt och befolkningsökning. Personal
från Teknisk Service, förtroendevalda i teknisk servicenämnd, kommunalråd, entreprenörer och grannar bjöds in
och närvarade vid invigningen som hölls den 12 september.
Renhållningens viktigaste, och historiskt största händelse någonsin, har varit påbörjandet och införandet av det
nya avfallsinsamlingssystemet, med ny standard för utsortering av matavfall för hushåll. Det är ett intensivt och
resurskrävande arbete och under detta första år, av den beräknade treårsperioden, har 3 300 hushåll övergått till
det nya systemet och det fortsatta arbetet löper på som planerat. Dialog, information och kommunikation med
medborgarna har varit och är viktiga förutsättningar kring införandet. Något som mötts av stort intresse och
engagemang har varit de informationsmöten som föregår införandet i varje nytt område. En införandeplan finns att
följa på kommunens hemsida.
Arbetet med Tunbanan och VA-anslutning av Tun och Såtenäs fortsätter etapp för etapp. Det innebär nya
överföringsledningar för både dricksvatten och avlopp med ett antal nya pump- och tryckstegringsstationer.
Arbetet med första etappen Friel till Tun stod klar i mars när nytt pumphus vid Svensrovägen kopplades på och
invigdes.
Vatten-Avlopp bedrev under våren ett intensivt arbete med att omarbeta och sammanställa de tre, sedan förra
året, återkallade tillståndsansökningarna till Länsstyrelsen för byggandet av det nya avloppsreningsverket Ängen.
Den nya ansökan skickades i juni in till Mark- och miljödomstolen. Efter begäran om kompletteringar, som
skickades in i början av december, har kungörelse annonserats av Mark- och miljödomstolen. På bloggen Ängens
ARV går det att följa hur arbetet fortskrider.
Det förberedande arbetet med att anpassa och bygga ut avloppsledningsnätet i Lidköping, inför byggnationen av
ett nytt avloppsreningsverk, pågår enligt plan. De nya avlastande ledningarna kommer även att förstärka
möjligheterna till både dricksvatten och avlopp i nya och kommande exploateringsområden.
Lidköping Bredbands utbyggnad
av stads- och landsbygdsnätet i
Lidköpings kommun visade vid
årsskiftet en bredbandstäckning på
hela 96,3 procent. Vilket är högre
än det uppsatt målvärdet för året
på 91 procent. I delårsrapport 2
konstaterades en budgetavvikelse
vilket resulterade i att den fortsatta
utbyggnaden har stoppats
tillsvidare tills ett nytt formellt
beslut att ansluta fastigheter på
landsbygden finns. Beslutet
förväntas under våren 2020.
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Uppdrag & Verksamhet
Teknisk servicenämnd ansvarar för verksamheterna Lidköping Bredband, Lidköping Elnät, Renhållningen och
Vatten-Avlopp. Teknisk servicenämnd ska medverka till att göra Lidköping till en attraktiv kommun att bo- och
driva näringsverksamhet i. Det ska ske genom att verksamheterna erbjuder ett utbud av tekniska nyttigheter av
god kvalitet, med god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor. Förvaltningen ska medverka i utvecklingen
av teknisk infrastruktur och vara drivande på miljöområdena inom kommunen och i Skaraborg.

Sammanvägda indikatorer
Bedömning om målvärdet redovisas på följande sätt:

= målvärdet är helt uppfyllt.
= målvärdet är delvis uppfyllt.
= målvärdet är inte alls bli uppfyllt.
Trenden visar senaste årens utveckling och redovisas på följande sätt:
utfallet är bättre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.
utfallet är likvärdigt med de senaste 3-5 åren.
utfallet är sämre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.
Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om inget annat anges.
SAMMANVÄGDA INDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

TSN-SI Andel
medborgare som är
nöjda med
kommunens system
för avfallssortering

68

Utfall 2019

Målvärde 2019

Bedömning

Trend

70

Kommentar:
Utfall för 2019 finns inte då denna fråga inte var med i Medborgarundersökningen 2019. Ersatt med liknande fråga i senaste NKIundersökningen (nöjdkundindex) som utfördes 2018: -Hur nöjd är du överlag med avfallshanteringen? (sophämtning vid fastighet,
återvinningscentral, annan insamling av grovavfall och farligt avfall)? Svaren fördelades då enligt följande: Mycket nöjd 50%, Ganska nöjd
45%, Varken eller 2%, Ganska missnöjd 3% och Mycket missnöjd 0%.
TSN SI Kundnöjdhet
(Helhetsbedömning)

77

80

Kommentar:
Utfall för 2019 finns inte då denna fråga inte var med i Medborgarundersökningen 2019. Samtliga enheter har fått resultatet Mycket väl
godkänd i sina senaste NKI-undersökningar (nöjdkundindex) 2018 respektive 2019.
TSN SI
Vattenkvalitet

83

85

Kommentar:
Utfall för 2019 finns inte då denna fråga inte var med i Medborgarundersökningen 2019. Under året har endast sju synpunkter angående
vattenkvalité inkommit jämfört mot tjugotvå året innan.
TSN SI SAIDIAvbrottstid i elnätet i
förhållande till
antalet kunder

37

37

40

TSN Kostnadsutfall
för akut underhåll i
förhållande till
kostnadsutfall för
övrigt underhåll, %

23

22

19
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Övergripande uppdrag till nämnderna
Förvaltningen har under en längre tid arbetat med att vara en attraktiv arbetsgivare. För att uppmärksamma yrken
och yrkesgrupper inom Teknisk service, och på så sätt stärka attraktiviteten inför kommande utbildningsval, har
förvaltningen tagit emot PRAO-elever från grundskolan, praktikanter från gymnasiet och särskolan samt
feriearbetare från gymnasiet. Representanter från förvaltningen har deltagit vid ett par yrkesdagar anordnade av
högstadieskolor. Lidköping Elnät har ett samarbete med Högskolan Väst och tar löpande emot Co-op
praktikanter. Co-op står för Cooperative Education och innebär att programstudenter som läser elkraft, kan varva
studier med betalda arbetsperioder. Vatten-Avlopp har under året haft två praktikanter på så kallad LIA, lärande i
arbete. Dessa eleverna kom från YH-utbildningen Rörnätstekniker. I Liwe Life projektet samarbetar Vatten-Avlopp
med en doktorand på institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola.
Det arbete förvaltningen gjort med personalförsörjning har varit framgångsrikt och ett antal lyckade rekryteringar
har genomförts under året. Teknisk servicenämnd beslutade i juni att, från och med den första september, överta
VA- underhållslaget om fem personal från Park-Gata Samhällsbyggnad. Detta för att kunna uppnå bästa
effektivisering utifrån ett kommunperspektiv.
Lidköping Elnät har under året kunnat bidra till kommunens övergripande uppdrag om samverkan kring
integration genom anställning av en eltekniker via arbetsförmedlingens Nystartsjobb. Anställningen har föregåtts
av en introduktion i form av en extratjänst.

Uppdrag till nämnden
Förvaltningens arbete för ökad digitalisering följer den nationella bredbandsstrategin med målet att hela Sverige
år 2025 bör ha tillgång till snabbt bredband. Det innebär tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet
med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte upplever begränsningar utifrån de tjänster de efterfrågar.
– 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
– 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
– 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s
Införande av nytt avfallsinsamlingssystem och revidering av avfallsplanen är viktiga steg för hållbar
resursanvändning och avancemang i avfallstrappan. En ny renhållningsordning med lokala föreskrifter om
avfallshantering och en avfallsplan antogs av kommunfullmäktige i september. Utgångspunkten i avfallsplanen är
att den ska ha en positiv effekt på miljön i Lidköpings kommun med åtgärder som skapar förutsättningar att
bedriva verksamheter med minskad miljöpåverkan.
Klimatsäkringsåtgärd gällande brand och översvämning är den nya transformatorstationen för el som anlagts på
torget samt byggnation av nytt bredbandshus i Dalängsområdet. Det ger också förbättrade förutsättningar för
framtida evenemang.
En regnbädd med primärt syfte att rena dagvattnet som kommer från parkeringen bakom torget och gatorna runt
omkring, har anlagts. Sekundärt ska regnbädden även kunna fördröja regnvatten på platsen vilket avlastar
ledningsnätet. Projektet finansieras till största del av ett bidrag som tilldelats av Naturvårdsverket.
Nämnden har initierat en utredning av extra råvattenintag, för att säkerställa framtida vattenförsörjning för tre
kommuner
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Lidköping gör en unik kartläggning av hur mycket mikroplaster som kommer ut i naturen via dag- och spillvattnet.
Det är första gången som en hel stad kartläggs på det sättet. Mätningarna påbörjades just före advent och de
som medverkar är Vatten-Avlopp, Örebro universitet, Jordnära miljökonsult, Eurofins laboratorier och Lidköping
Energi. Projektet bedrivs med bidrag från Naturvårdsverket.

BILD: P4 Skaraborg intervjuar Jordnära miljökonsult som anlitats för att genomföra provtagningar samt skriva en
rapport.

Målbilder
Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst
45 000 Lidköpingsbor.
INDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

KF
Befolkningsutveckling
, antal

347

Utfall 2019

Målvärde 2019

Bedömning

Trend

440

Kommentar:
Den 1 november 2019 bodde det 40 106 invånare i Lidköping vilket är en ökning med 227 personer jämfört med 31 december 2018 då det
bodde 39 879 personer i kommunen. Målvärdet med en befolkningsökning på 440 personer under året uppnåddes inte.
KF Medborgare som
är nöjda med
Lidköping som plats
att leva och bo på,
nöjd-region-index (0100)

73

69

75

Kommentar:
Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59.
KF Medborgare som
är nöjda med
kommunens
verksamheter (index
0-100)

65

63

68

Kommentar:
Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 53.
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Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så
man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus
Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum
Nämndens bidrag till Flexibla tjänster
Teknisk Service verksamheter fortsätter leverera tjänster med hög kvalitet, drift- och leveranssäkerhet och har nu
tillgång till tre verktyg för hantering av driftstörning och felanmälan. En web- och apptjänst, en sms-tjänst och ett
journummer för telefon.


Web- och apptjänsten Infracontrol Online har implementerats under året och är det nya
ärendehanteringssystemet för felanmälan av infrastruktur. Med Infracontrol Online samlas
felanmälningar till överskådliga ärenden för att på så sätt förenkla drift- och underhållsarbete samt att
förbättra servicen. Det är Teknisk service, Samhällsbyggnad och Kontaktcenter som tillsammans med
leverantören byggt upp tjänsten som lanserades på Bomässan som gick av stapeln första helgen i
oktober i Sparbanken Lidköping Arena.



Sms-tjänsten UMS testades för första gången under våren när Ekestubbens mottagningsstation togs i
drift. Drygt 14 000 sms skickades med information om den planerade driftstörningen. 94 procent av de
skickade sms:en togs emot och lästes. Med UMS aviseras driftstörningar via sms för ett specifikt
geografiskt område. För att göra detta används en tjänst som bygger på samma system som VMA
(viktigt meddelande till allmänheten). Systemet kan också användas vid mer allmän eller specifik
information, som till exempel vid avisering om mätarbyte.



Journummer för telefon 0510-77 11 00 tar emot akut felanmälan dygnet runt. Med akut felanmälan avses
brådskande ärenden av akut art, så som elavbrott eller till exempel vattenläckor.

Under året har Lidköping
Elnät förstärkt
Stenhammarstationen med
en ny transformatorstation
och med ett undergrävningsskydd, som därigenom ökat
kapaciteten och driftsäkerheten.

Större driftstörningar som rapporterats från året som gått är att Lidköping Bredband drabbats av tre stora avbrott.
Lidköping Elnät hade under våren fem planerade avbrott i samband med idrifttagningen av Ekestubbens nya
mottagningsstation. Dessa avbrott drabbade samtliga kunder i nätet områdesvis. De väl planerade och
kommunicerade avbrotten fortlöpte enligt plan.
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Utöver driftstörning och felanmälan, som kontinuerligt behöver kommuniceras med medborgare och kunder, har
Teknisk Service under året satsat på en mängd kommunikationsvägar. I det nya digitala samhället är det inte
längre brev eller broschyrer som är det givna sättet att kommunicera. Under året har det producerats
informationsfilmer och poddcast, och det har hållits en mängd informationsmöten med möjlighet till dialog
gällande en rad ämnen.
Det bedrivs ett kontinuerligt, aktivt och övergripande arbete inom hela Teknisk Service, också i detalj på
respektive enhet gällande dataskydd, informationssäkerhet och anläggningssäkerhet. Informationssäkerheten för
samhällsviktiga tjänster har ökat och ställer krav på verksamheterna genom bland annat förändrade och nya
förordningar, direktiv och lagar. Arbetet med att identifiera vilka delar av verksamheterna som omfattas gällande
säkerhet vid anläggningar, säker kommunikation och dokument- och avtalshantering har bland annat lett till ökat
skalskydd på flera anläggningar. Till hjälp har en säkerhetskonsult anlitats med syftet att skapa och säkerställa en
enhetlig struktur för det strategiska säkerhetsarbetet inom hela förvaltningen.
På Renhållningen har
andelen märkta sopkärl
med en unik streckkod
ökat, de så kallade
taggade sopkärl. Detta i
och med införandet av det
nya avfallsinsamlingssystemet och de nya
sopkärl som nu levererats
ut. Sedan tidigare finns
taggade sopkärl på
landsbygden. Märkningen
och streckkoden är till stor
nytta då den kan
användas både för att
skapa körlistor och för att
lämna snabb information
om aktuell status då
sopkärlen scannas vid
tömning.

I maj gick kommunen, efter uppmaning från Länsstyrelsen, ut med ett meddelande om låga grundvattennivåer i
länet och uppmanade till vattenbesparing. Efter att det inkommit frågor och funderingar kompletterade Teknisk
Service informationen med ett nytt meddelande, som förtydligade att det för Lidköpings del i första hand kunde
komma att drabba de som bor på landet och har egen brunn – inte de som får vatten via kommunen. Händelsen
kom att drabba enskilda näringsidkare negativt. Förvaltningen tryckte på vikten av intern kommunikation.
Prisjämförelser på nationell nivå som följs är Nils Holgersson-rapporten som jämför kostnader för sophämtning,
vatten och avlopp, el och uppvärmning för landets samtliga 290 kommuner. 2019 års resultat för el visar återigen
att Lidköping Elnät är bland de absolut billigaste i landet med en tredje plats i rankingen. Resultatet för VattenAvlopp blev en åttiofjärde plats och Renhållningen landade på plats tjugofyra.
Lidköping Elnät genomförde en NKI-undersökning (nöjdkundindex) under våren och kunde glädjas åt det fina
resultatet med betyget ”Mycket väl godkänd” och fortsatt stort förtroende, inte minst bland de tillfrågade företagen.
Resultatet, som är en förbättring sedan förra undersökningen 2017, placerar Lidköping Elnät på en åttonde plats i
jämförelse med det övriga sjuttiotalet energiföretag som gjort samma undersökning. I undersökningen hamnar
den upplevda leveranssäkerheten i topp som den för kunden viktigaste nöjdhetsfrågan. Något som kan uppfattas
som anmärkningsvärt är att 80 procent eller fler av de tillfrågade kunderna, oavsett ålder, önskar kunna komma i
kontakt med Lidköping Elnät via telefon. Något att ha med i beaktande i framtida arbete med ökad digitalisering.
För Lidköping Bredband, Renhållningen och Vatten-Avlopp gjordes motsvarande undersökning 2018.
Tillgänglighetsmätning angående öppettider, som utförts av Avfall Web, placerade Kartåsens återvinningscentral
på en elfte plats bland tvåhundratrettiofem av landets tillfrågade återvinningscentraler.
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INDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

Utfall 2019

Målvärde 2019

KF Medborgare som
upplever det lätt att
komma i kontakt
med kommunens
personal (index 0100))

7,0

6,6

7,5

Bedömning

Trend

Kommentar:
Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog
2019 var 5,9.
KF eblomlådan,
digitala
välfärdstjänster och
självservice
(medelvärde 0-3) (iv
2015)

1,8

2,1

2,1

Kommentar:
En ny teknisk plattform för självservice (e-tjänster) lanserades. Den nya plattformen är lättare att använda och medborgaren kan själv följa sina
ärenden, bokningar och köplatser via ”Mina sidor”. Våren 2020 kommer självservicefunktionen att lansera e-bokning av familjerådgivare via
"Mina sidor". Nationella initiativ och lösningar inom området kommer att öka. Dessa kommer dock inte att ge resultat på kort sikt utan får ses i
ett längre perspektiv. Ett projekt för nationellt boknings- och bidragssystem är ett konkret exempel som Lidköpings kommun deltar i.
KF Medborgare som
upplever att de har
delaktighet och
inflytande (index 0100)

51

47

53

Kommentar:
Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog
2019 var 39.
KF Medborgare som
upplever bra
bemötande av
kommunens
personal (index 0100)

7,4

6,9

7,5

Kommentar:
Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökning men samma som undersökningen 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner
som deltog 2019 var 6,4.
KF
Kundundersökning
genomförd, %

100

Kommentar:
NKI (nöjdkundindex) undersökning som genomfördes för Elnät under våren gav betyget Mycket Väl Godkänd. Betyget kvarstår sedan
mätningen 2017. Bredband, Renhållning och Vatten-Avlopp gjorde motsvarande undersökning år 2018 och fick då även de betyget Mycket Väl
Godkänd.
KF eblomlådan,
ledning, arbetssätt
och metoder för
digital utveckling

1,8

1,9

1,9

Kommentar:
Ett digitaliseringsprogram antags av kommunfullmäktige 2019. Avsikten med digitaliseringsprogrammet är att skapa samling inom kommunens
förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling och att
skapa förutsättningar för användning av digital teknik för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Tre
strategiska utvecklingsområden är prioriterade: styrning och finansiering, informationssäkerhet och systemförvaltning.

NÄMNDSINDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

Utfall 2019

Målvärde 2019

TSN Antal
avloppsstopp

8

13

8

Bedömning

Trend

Kommentar:
Årets utfall kan anses som ett normalt värde. Jämfört med statistik från tidigare år har rapporteringsfrekvensen och uppföljningen blivit bättre
och kan vara en orsak till att utfallet skiljer sig från målvärdet.
TSN Antal större
bredbandsstörningar
(enligt PTSFS
2012:2)

0

3

0

Kommentar:
3 större avbrott i år. Det första en avgrävd kabel i Järpås den 7 maj. Det andra i samband när Elnät lade om strömmen vid omkoppling till
Ekestubben den 10 maj, då upptäcktes ett tekniskt fel i en UPS. Det tredje den 25 november vid nedmontering av, en enligt dokumentation, ej
aktiv länk som visade sig vara aktiv. Dessutom upptäcktes en defekt på kontrollverktyget fiberidentifieraren som användes. Ett antal insatser
har genomförts för att undvika liknande fel i framtiden, inventering, nya rutiner och verktyg.
TSN Antal
vattenavbrott

18

13

10

Kommentar:
Årets utfall kan anses som ett normalt värde. Jämfört med statistik från tidigare år har rapporteringsfrekvensen och uppföljningen blivit bättre
och kan vara en orsak till att utfallet skiljer sig från målvärdet.
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TSN Oaviserade
elavbrott <12h
(antal/berörd kund)

0,0

0,5

Kommentar:
Resultat för 2019 kommer finnas tillgängligt i mars 2020.
TSN Oaviserade
elavbrott <12h
(minuter/berörd
kund)

28

30

Kommentar:
Resultat för 2019 kommer finnas tillgängligt i mars 2020.
TSN Oaviserade
elavbrott >=12h
(antal/berörd kund)

0

0

0

TSN Oaviserade
elavbrott >=12h
(minuter/berörd
kund)

0

0

0

TSN Kablifiering
minskning av
luftburen elledning,
km

2

18

15

Kommentar:
Fördelning: 40kV = 3776 m, 10kV = 6930 m, 0,4kV = 7719 m
TSN
Avbrottsersättning
för elavbrott som
varar längre än 12
timmar

0,0

0,0

0,0

TSN Antal inkomna
Synpunkter
Vattenkvalitet

30

7

15

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv
Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil
Nämndens bidrag till Hållbar livsstil
2019 var året då klimat och hållbarhetsfrågor fick stor uppmärksamhet världen över och Teknisk Service bidrag till
en hållbar livsstil visar sig på många sätt.
En stor händelse som gick av stapeln i november var när förvaltningen bjöd in till Miljönärafton, en gratis
föreläsning om hållbart mode med Malin Wennberg från Mistra Future Fashion, ett av världens största
forskningsprogram om hållbart mode. Förutom föreläsningen uppmärksammades de Miljönärvänliga och
diplomerade verksamheterna i kommunen. Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och
används för att inspirera till en hållbar konsumtion.
I serien om familjen Lischéns öden och äventyr har det under året hunnit släppas sex informationsfilmer. På ett
humoristiskt sätt har det kommunicerats information om fri uppkoppling, digitala vattenmätare, nytt avfallssystem,
biltvätt, ledningskollen och miljötratten. Uppföljningen av filmernas antal visningar visar att de haft stor
genomslagskraft och att de inte bara uppmärksammats i Lidköping och dess närhet utan också på nationell nivå,
ett exempel är omnämnande på konferens för Avfall Sverige.
Fler handfasta och hållbara livsstilstips har kommunicerats via informationsfilmer under namnet ”En Lisa på
axeln", via sociala medier så som kommunens facebooksida ”Lischstil” och podcasten ”Hållbara Lisch”.
Den utåtriktade verksamheten har haft fortsatt stort fokus under året och Teknisk Service har närvarat vid ett antal
externa evenemang. Bomässan som gick av stapeln i Sparbanken Lidköping Arena i oktober var årets största.
Efter Bomässan flyttades utställningen som hade fokus på hållbar avfallsinsamling och felanmälan till
Framtidsverkstan, en före detta butikslokal i centrala Lidköping, där ett nytt koncept för medborgardialog testades
under ett veckoslut.
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Arbetet med att byta ut befintliga el- och vattenmätare till nya digitala mätare fortgår hos både Lidköping Elnät och
Vatten-Avlopp. Med en mängd intelligenta lösningar ökar möjligheterna till insamling av användningsbar data. Det
pågår också ett arbete med att undersöka och testa möjligheterna till gemensamma lösningar för insamling och
rapportering av mätvärden.

När det gäller den hållbara livsstilen internt inom kommunen, har förvaltningen bidragit vid framtagandet av
sorteringsanvisningar för kommunens olika verksamheter samt anpassningar inför det nya målet om att alla
kommunens verksamheter ska ha insamling av avfall i minst fem fraktioner.
Under våren har Teknisk service varit delaktig i arbetet med "Håll Lidköping rent". Förvaltningen har bland annat
jobbat med samordning inför anmälan till kampanjen Håll Sverige rent och har kommunicerat kring nedskräpning.
Utdelning av miljötrattar och kampen mot fett i avloppen fortsätter. Hittills har mer än tolvtusen trattar delats ut för
insamling av överblivet matlagningsfett i hushållen och det har resulterat i nära nog 2,3 ton insamlat överblivet
matlagningsfett.
Renhållningens tilläggstjänst med kärl 2 för plast- och pappersförpackningar har valts som tillägg hos cirka fyrtio
procent av hushållen i de drifttagna områdena för nytt avfallsinsamlingssystem.
Kablifiering av elnätet pågår löpande enligt nämndens uppdrag att vädersäkra elnätet. Det sker i egen regi, i
samförläggning med andra enheter inom kommunen och i samarbete med VA-föreningar. Dock har ett antal
projekt drabbats av förseningar under året bland annat på grund av fördröjningar med markavtal,
leveransförseningar och upphandling som tvingats göras om.
Antalet solcellsanläggningar ökar stadigt i kommunen. Frågorna kring solenergi är många och besvaras flitigt av
Lidköping Elnät. Under året har ett 90-tal nya solcellsanläggningar anmälts.
INDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

KF Klimatpåverkan

Utfall 2019

Målvärde 2019

1

2

Bedömning

Trend

Kommentar:
Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020 men vi har sett ett litet trendbrott. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte
utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.
KF Miljöranking

52

18

20

Kommentar:
Lidköpings kommun hamnar på plats 18 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 23 i förra årets rankning.
Länsplacering: 2 av 49 i Västra Götalands län.
Placering i kommungrupp: 1 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner.
KF Medborgare som
känner sig trygga
(index 0-100)

68

60

68

Kommentar:
Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog
2019 var 57.
KF Antal personer
per 1000 invånare
vårdade i slutenvård
pga skada (iv 2013)

11,2

10,2

Kommentar:
Senaste värde är 9,9 (2018). De senaste åren har det skett en något förbättrad utveckling.
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KF Ohälsotal 20-29
år

19,0

19,9

19,0

15,5

14,0

Kommentar:
Senaste värde är från mars 2019.
KF Sjukpenningtal,
16-64 år (kvinnor)

12,0

Kommentar:
De senaste åren har det varit en något försämrad trend.
KF Sjukpenningtal,
16-64 år (män)

6,6

7,8

8,0

Kommentar:
De senaste åren har det varit en något försämrad trend.

NÄMNDSINDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

Utfall 2019

Målvärde 2019

TSN
Kemikalieanvändninge
n per m3 behandlat
avloppsvatten,
Lidköpings ARV, mg/l

147

161

170

Bedömning

Trend

Kommentar:
Belastningen på avloppsreningsverket har ökat. För att nå utsläppskrav behöver det doseras mer kemikalier.
TSN
Kemikalieanvändninge
n per m3 behandlat
avloppsvatten, Spikens
ARV, mg/l

316

416

300

Kommentar:
Höga flöden och hög belastning på Spikens ARV.
TSN
Kemikalieanvändninge
n per m3
levererat/producerat
vatten, Lockörns VV,
mg/l

51

46

55

TSN
Kemikalieanvändninge
n per m3
levererat/producerat
vatten, Läckö VV, mg/l

83

58

83

Kommentar:
Kolfilter utbytt under våren 2019 vilket resulterar i renare vatten och tillfälligt minskad kemikalieförbrukning.
TSN Restnivåer av
närngsämnen i renat
avloppsvatten,
Lidköpings ARV, mg/l
TSN BOD

2,40

2,60

5,00

TSN Fosfor

0,24

0,07

0,30

TSN Kväve

8

8

13

TSN BOD

16,00

10,80

10,00

TSN Fosfor

0,11

0,36

0,25

TSN Antalet enskilda
avlopp i Lidköpings
kommun

2 732

1 939

1 650

TSN Restnivåer av
närngsämnen i renat
avloppsvatten, Spiken
ARV, mg/l

Kommentar:
Målvärdet för 2019 ej uppnått då anslutningar ej varit möjliga i den takts som beräknats.
TSN Totalt insamlad
mängd avfall per
medborgare

259

225

172

Kommentar:
Totalt insamlad mängd restavfall till värmeverk är en mer riktig benämningen av indikatorn och dess utfall.
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Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv
Nämndens bidrag till Varierat & hållbart näringsliv
Teknisk Service har under året medverkat i projektet "En väg in", där effektmålet är att förenkla vid etableringar av
företag i Lidköpings kommun, öka kundnöjdhet och förbättra det företagsklimat som mäts av Svenskt Näringsliv.
I de senaste årens kundundersökningar (NKI) som förvaltningen gjort har kundnöjdhetsindex för företag varit
jämförbara eller bättre än index för privatpersoner. För Lidköping Elnät hamnade senaste företagskundindex på
79,08 och privat på 80,99. För Renhållningen, Vatten-Avlopp och Bredband hamnade företagskundindex på 82,9
jämfört med privat på 80,14. Samtliga resultat motsvarar MVG, mycket väl godkänd. För att nå det måste
resultatet nå över 75,0 i index på skalan 0-100.
Under året har fastighetsägare
i kommunen bjudits in till ett
antal frukostmöten. Det har
informerats om förbättrad
elförsörjning, den nya
avfallsplanen och den nya
webb- och apptjänsten
Infracontrol för felanmälan. Vid
några av tillfällena har Teknisk
Service agerat värd
tillsammans med
Samhällsbyggnad. Det har
varit uppskattade möten och
fastighetsägarna har framfört
vikten av en bra dialog med
kommunen.

I oktober bjöd Lidköping Elnät in till en elinstallatörsträff. En förmiddag som innehöll information med fokus på
samordning kring installation, kommunikation mellan kommun och entreprenör och en föreläsning om solel av
extern föreläsare.
En mängd uppskattade företagskontakter togs av Lidköping Elnät under våren. Detta för att bemöta och säkra
information inför de planerade avbrotten vid drifttagningen av Ekestubbens nya mottagningsstation.

Framgångsfaktor: Bra kommunikationer
Nämndens bidrag till bra kommunikationer
Den pågående bredbandsutbyggnaden är nämndens bidrag till bra kommunikationer i kommunen. Förvaltningens
arbete med utveckling av digitala tjänster förväntas också kunna bidra till de digitala behoven i dagens samhälle.
NÄMNDSINDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

TSN Tillgång till
bredband företag, %

36

Utfall 2019

Målvärde 2019

Bedömning

Trend

91

Kommentar:
Utfall för 2019 presenteras av PTS i mars 2020.
TSN Tillgång till
bredband hushåll, %

41

86

Kommentar:
Utfall för 2019 presenteras av PTS i mars 2020.
TSN Andel adresser
anslutna till
Bredband

55

80

Kommentar:
Utfall för 2019 kan presenteras i mars 2020.
TSN Andel adresser
i kommuen med
tillgång till
Bredband.

70

96

90

12

TSN Andel digitala
tim-mätare el, %

28

53

50

Kommentar:
Arbetet löper på bra och i år har över 4800 mätare bytts ut.
TSN Andel digitala
vattenmätare, %

0

12

25

Kommentar:
I december hade 972 av totalt 7866 mätare bytts ut.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination
Nämndens bidrag till attraktiv destination
Teknisk Service har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att kunna uppnå väl fungerande och trivsamma
evenemang, när det gäller elförsörjning, hantering av avfall, behov av dricksvatten och bredband.
Förbättrade förutsättningar för framtida evenemang som tillkommit under året är bland annat nya
transformatorstationer för el på torget och i Sparbanken Lidköping Arena samt fiberdragning till Örthagsparken.
I projektet Årets Stadskärna 2021 som leds av Tillväxt Lidköping i syfte att utveckla stadskärnan för människor,
handel och mötesplatser, såväl kommersiellt som socialt och kulturellt, har Teknisk Service representanter i flera
av de fokusgrupper som bildats.

Strategi: En organisation i framkant
Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan
Nämndens bidrag till gränsöverskridande samverkan
Teknisk Service är aktiva och ingår i flera interna, externa och branschspecifika sammanslutningar som
tillsammans omvärldsbevakar och arbetar inom gemensamma fokusområden. Ett exempel på ny intern
samverkan är att det under hösten startats upp kvartalsmöten tillsammans med Samhällsbyggnad kring
exploateringsinvesteringar.
Vatten-Avlopp har haft representanter från Danmarks ambassad på besök. Danmarks ambassad arbetar aktivt
med att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och företag i Sverige och Danmark, för att främja en hållbar
utveckling inom VA-sektorn. Av denna anledning besöktes Lidköpings kommun för att diskutera potentiella
framtida synergier mellan Lidköping och danska aktörer.
Intresset för studiebesök hos Renhållningen, och då särskilt Kartåsens återvinningscentral, är fortsatt stort och
det är allt ifrån skolklasser, andra kommuner, företag och samfälligheter som kommit på besök.
BILD: Ingen slår ”kidsen” när det gäller att
sortera. Renhållningschefen har haft
studiebesök med Sjölunda skola, klass 3, som
passade på att fika i fullmäktigesalen när man
var och tittade på vart beslut tas i kommunen

Sedan 2018 pågår det ICLD-finansierade Sustainable municipalities in concert 2.0, där bland annat Teknisk
Service är representerade från Lidköpings kommun. Projektet är ett samarbete med City of Lusaka i Zambia, och
syftar till att främja utvecklingen av demokrati med temat hållbar avfallshantering. Övergripande målbilder är bland
annat att projektet ska främja hållbara avfallssystem samt att skolor och engagerandet av ungdomar ska bidra till
attitydförändringar och informationsspridning. Projektet har löpt på enligt plan och i mars var delegationen från
Zambia för andra gången på besök i Lidköping. Vid konferensen behandlades frågor såsom återvinningstrender
internationellt, riskanalyser vid förändring och kommunikation för förändrat beteende.
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Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög
kvalitet
Nämndens bidrag till framgångsfaktorn
Förutom utbildningar för förvaltningens personal har förvaltningsledningen utbildats i ledarskap och
medarbetarskap av Per Andersson, ledarskapskonsult. Att skapa effektiva arbetsplatsträffar med fokus på
verksamhetsutveckling och hur bra processer för medarbetarsamtal och lönesamtal skapas var några av delarna
som ingick i utbildningen.
I slutet av oktober meddelade Linda Lundström att hon väljer att sluta sitt uppdrag som förvaltningschef för
Teknisk Service. – ”Det har varit inspirerande år på Teknisk Service och jag är riktigt stolt över det arbete som
förvaltningens fantastiska medarbetare har åstadkommit för kommuninvånarna” säger Linda i en kommentar.
Arbetsmiljöverket har haft inspektion på Kartåsens avfallsanläggning med fokus på kemiska arbetsmiljörisker. Vid
inspektionen kontrollerades förteckningen över kemiska riskkällor, dokumentation av riskbedömning samt att
arbetstagarna har och förstår informationen om riskerna och hur de ska arbeta säkert. Ett gediget arbete med att
uppdatera-, nyproducera- och systematisera dokument samt att förverkliga allt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
har gett resultat och inspektören ansåg att det var så bra att inspektionen stängdes på plats, vilket är mycket
ovanligt.
När Campus i december höll en tvådagarskurs i entreprenadjuridik var det stor uppslutning med deltagare från
Teknisk Service. Kursen belyste vikten av att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som följer av
lagstiftningen och gav deltagarna en klar bild av kunskap i det gällande rättsläget.
Teknisk Service samarbetsrum på intranätet har under året fått en ny struktur med förhoppningen att förenkla
tillgängligheten till ledningssystemets och förvaltningsspecifika processer, rutiner och dokument. Bland annat har
rutiner för inköp och upphandling upprättats. Löpande arbete pågår med framtagande av fler rutiner och
dokument som ska säkerställa allt från kvalitet till säker arbetsmiljö, avvikelsehantering med mera.
I Teknisk Service rutin för utbildning i första
hjälpen står bland annat: ”I Teknisk Service
verksamheter ska personalen ha kunskaper i
första hjälpen inklusive L-ABC. Förkortningen
står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning och
Chock. Även kunskaper i hjärt- lungräddning
(HLR) bör ingå. Utbildningen ska hållas aktuell
genom praktisk repetition och övning”. Med
anledning av detta har det under hösten
anordnats och bjudits in till ett antal
halvdagsutbildningar för alla medarbetare.
Utbildningarna har skett under ledning av
Avonova.

Under våren bjöd förvaltningen in medarbetarna till två olika verksamhetsdagar. Den första, "Individuell lön för
medarbetare", syftade till att få förståelse och insikt i vad en bra process kring lön och verksamhetsutveckling
betyder för möjligheterna att påverka arbete och löneutveckling. Den andra, "Smart kommunikation", var en
föreläsning om samarbete, motivation, arbetsglädje och inspiration. Under hösten har Vatten-Avlopp varit på
konferens med inriktning teambildning och verksamhetsanpassade studiebesök. Lidköping Elnät har varit på
studiebesök på Ringhals kärnkraftverk.
För att ge förtroendevalda i teknisk servicenämnd en god inblick i förvaltningens uppdrag och arbete har det
under året anordnats introduktionsdagar, studiebesök och en särskild utbildningsdag på temat dagvatten.
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Teknisk Service har redovisat internkontrollen i två delar för nämnden under året. Ett trettiotal kontrollpunkter har
ingått i internkontrollplanen och utav dem har ett tiotal redovisats i nämnden. Övriga har redovisats till
förvaltningschefen. Inga allvarliga brister har uppdagats men förbättringsområden har identifierats.
Underlag till förhandsreglering av intäktsram för Lidköping Elnät under tillsyningsperioden 2020-2023
färdigställdes och skickades in till Energimarknadsinspektionen i mars. Intäktsramen reglerar vad elnätsföretagen
får ta ut i avgifter av kunderna. Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramens nivå som meddelades
under hösten innebar en minskning av ramen jämfört med tidigare reglerperioder men minskningen bedöms inte
inskränka på möjligheten till intäkter enligt budget och plan. Teknisk servicenämnd har beslutat att inte överklaga
Energimarknadsinspektionens beslut om fastställande av intäktsram för perioden 2020-2023.
Flera av Teknisk Service enheter har blivit trångbodda och med särskilt fokus på anläggningssäkerheten som
krävs enligt säkerhetsskyddsförordningen har teknisk servicenämnd beslutat ge det kommunala bolaget
Näringslivsfastigheter AB i uppdrag att bygga lokaler på Grepen 6 för uthyrning till Lidköping Bredband samt att
Vatten-Avlopp får hyra ny lokal för dess verksamhet. Näringslivsfastigheter AB har fått i uppdrag att anpassa före
detta Micoreverkstaden efter Vatten-Avlopps behov. Lidköping Elnät har påbörjat en förstudie tillsammans med
Intern Service om nya lokaler. I samtliga fall har eller kommer externa säkerhetsanalyser att utföras.
INDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

KF
Medarbetarengageman
g, HME

82

Utfall 2019

Målvärde 2019

Bedömning

Trend

Kommentar:
Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.
KF Möjligheter till
kompetensutveckling för
medarbetarna (index 05)

3,7

Kommentar:
Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.
KF Sjukfrånvaro, %

4,5

6,0

Kommentar:
Sjukfrånvaro för november var 5,7 procent för kommunen som helhet och 4,5 för förvaltningen.
KF Andel
tillsvidareanställda med
en heltidstjänst i
grunden, %

99

85

Kommentar:
Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda var 92 procent i kommunen som helhet och 99 procent för förvaltningen.
Förvaltningen erbjuder heltid, men 1% har själv valt annan tjänstgöringsgrad.
KF Ledarskapsindex
(index 0-5)
Kommentar:
Ledarskapsindexet för kommunen som helhet var 4,0 i senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2018. Nästa medarbetarundersökning
kommer att göras 2020.
KF Budgetföljsamhet +/,%

-1,0

-4,8 (K) -2,3 (I)

1,0

Kommentar:
Teknisk service är en balansräkningsenhet som i normalfallet har en nollbudget. Budgetavvikelse på nettokostnader är ett mått som då inte
kan beräknas. Budgetföljsamheten för nämnden beräknas i stället för kostnader respektive intäkter var för sig och framgår i
verksamhetsberättelsen.
KF Internkontroll
genomförd, %

100

100

100

Kommentar:
Internkontroll utförd och rapporterad i nämnd.
KF Resultat
Kommunkompassen

549

Kommentar:
Det gjordes inte någon kommunkompass under 2019.
KF Miljöledning
sammanvägd indikator

2

2

Kommentar:
De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen eller nära att nå målen. Under 2019 har bra
arbete skett med miljömärkta livsmedel, energioptimering i lokaler, solenergi och införande av elbilar i Vård och Omsorgs verksamhet på
landsbygden. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på cirka 70 procent men takten mot fossilfritt går nu
mycket långsammare.
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NÄMNDSINDIKATORER
Titel

Ingångsvärde

TSN Andel
Elnätsförluster

3,2

Utfall 2019

Målvärde 2019

Bedömning

Trend

3,1

Kommentar:
Utfallet 2019 kommer enligt prognos hamna på 3,2 efter att tio av årets tolv månader är definitiva.
TSN Energiåtgång
per levererad m3
vatten, Lockörns
VV, kWh

0,46

0,42

0,48

TSN Energiåtgång
per levererad m3
vatten, Läckö VV,
kWh

1,60

1,78

1,60

TSN Energiåtgång
per m3
avloppsvatten,
Lidköpings ARV,
kWh

0,53

0,48

0,55

TSN Energiåtgång
per m3
avloppsvatten,
Spikens ARV, kWh

1,45

1,09

1,45

TSN Svinn
vattenledning

6,7

0,0

7,0

Kommentar:
Negativt värde -3,6. Orimlig och omöjlig siffra som behöver utredas.
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Ekonomi
Driftredovisning
Nettokostnad nämnd, mnkr
Utfall 2017
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

Utfall 2018

Utfall
2019

Budget 2019

Avv. mot
budget

228,2

245,9

259,7

265,7

-6,0

-224,3

-243,6

-258,4

-271,4

13,0

3,8

2,3

1,3

-5,7

7,0

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall
2019

Budget 2019

Avv. mot
budget

Nettokostnad per verksamhet, mnkr
Lidköping Elnät

-2,0

-2,2

1,5

5,7

4,2

Lidköping Bredband

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,1

Vatten-Avlopp 1)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Renhållningen

-1,8

-0,1

-2,7

0,0

2,7

Summa

-3,8

-2,3

-1,3

5,7

7,0

1) Vatten-Avlopps resultat uppgår till +-0 kronor 2019. I detta resultat ingår att Vatten-Avlopp
avsatt pengar i investeringsfond med budgeterat belopp 5,6 mnkr och utöver det även årets
överskott
2019, 4,3 mnkr.

Driftredovisning, kommentarer
Teknisk Service nämnd gör sammantaget ett överskott 1,3 mnkr. Nedan redovisas resultatet per enhet.
Lidköping Elnät har 2019 ett budgeterat underskott på 5,7 mnkr. Årets resultat visar för enheten ett underskott på
1,5 mnkr vilket innebär att resultatet avviker positivt med 4,2 mnkr. Det budgeterade underskottet avser dubbla
regionnätsavgifter under ett halvår 2019. Den nybyggda mottagningsstation på Kartåsen som Elnät byggt
förväntades tas i bruk under andra halvåret 2019. Arbetet med mottagningsstationen har gått över förväntan och
enheten har kunnat ta stationen i drift tre månader tidigare än beräknat. Förutom att regionnätsavgiften är det
stora bidraget till ett förbättrat resultat har nätintäkterna ökat jämfört med budget. Anledningen är ett större antal
anslutningar, samtidigt som enheten har mer kostnader i form av nätförluster. Där är den troligaste anledningen
större tillkommande transformering i form av nya intaget på den nya mottagningsstationen.
Lidköpings Bredband gör 2019 ett överskott med 78 tusen kronor. Anslutningsgraden har varit lägre än
budgeterat. Främsta anledningen är att kommersiella konkurrensen har varit större i tätort, och att flerfamiljshus
och lägenhetshus redan har anslutning till annan operatör. Detta medför minskade anslutningsintäkter och även
abonnemangsintäkter. Samtidigt har enheten lägre kostnader för försäljningsprovision per anslutning med samma
anledning som de uteblivna anslutningsintäkterna.
Vatten och Avlopp gör 2019 ett överskott med 4,2 mnkr. I detta resultat ingår bland annat att enheten gör en
budgeterad avsättning av medel till en fond för framtida nyinvesteringar med 5,6 mnkr. Denna investeringsfond
avser maskinell utrustning avseende rötkammare och gashantering som är en del av investering i det nya
avloppsreningsverket. Investeringsfonden kommer succesivt lösas upp i takt med de avskrivningar som
investeringen medför. Det sker med start den dagen verket tas i bruk. Nyttjandeperioden för denna del av
investeringen beräknas till 12 år.
Under 2019 har Vatten och Avlopp fakturerat mer brukningsavgifter än beräknat samtidigt som intäkterna för
tilläggsavgifter minskat. På kostnadssidan finns avvikelser i form av avskrivningar och räntor vilket är en följd av
senarelagda investeringar både 2018 och 2019.
En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter som får tas
ut av VA-kollektivet är endast de avgifter som täcker "nödvändiga kostnader" för de levererade tjänsterna. Detta
regleras i vattentjänstlagen. Enligt VA-lagstiftningen (gällande fr.o.m. 2007-01-01) skall ett uppkommit överskott
inom Vatten-Avlopp bokföras som en skuld (förutbetald intäkt) till VA-kollektivet för att sedan tillgodoräknas
detsamma inom en treårsperiod. Antingen i form av t.ex. sänkta taxor eller som underhållsåtgärder. Alltså kan
skulden lösas upp om ett underskott uppstår. Det finns ytterligare en möjlighet att ”betala tillbaka” till VAkollektivet. Det är att sätta av pengar till en investeringsfond för investeringar som är tänkta att genomföras inom
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en tioårsperiod, och som kommer hela VA-kollektivet tillgodo. Denna fond skall sedan lösas upp i den takt som
avskrivningar görs på samma investering.
Vatten-Avlopp kommer 2019 att ha en oförändrad skuld till VA-kollektivet (förutbetalda intäkter). Enheten kommer
sätta av det uppkomna överskottet 2019 till samma investeringsfond som tidigare nämnts.
Renhållningen gör ett positivt resultat med 2,7 mnkr 2019. Enheten har under sista halvåret 2019 mottagit mer
godkänt material till deponin och därmed ökat sina intäkter med 1,5 mnkr mer än budgeterat. Ökningen består av
material till sluttäckningen under tätskikt. Enheten har också haft minskade kostnader för avskrivningar och ränta
med anledning av senarelagda investeringar.

Investeringsredovisning
Investeringar enheter, mnkr
Årets investeringar
Enhet

Fleråriga projekt

Utfall
innev. år

Budget
innev. år

67,53

91,1

23,57

Lidköping Bredband

49,8

44,5

-5,3

Vatten och Avlopp

69,3

382,9

313,6

6,0

33,6

27,6

192,5

552,1

359,6

Lidköping Elnät

Renhållning
Summa Teknisk Service

Avv. mot
budget

Ack.
utfall

Budget inv.
objekt

Prognos
totalt inv.
utfall

Avv. mot
budget
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Investeringar per objekt Lidköping Elnät, mnkr
Årets investeringar
Objekt

Fleråriga projekt

Utfall
innev. år

Budget
innev. år

Avv. mot
budget

0,6

0,6

0,0

0,2

0,4

0,2

Mätvärdes-insamling

5,1

6,0

0,9

Serviser

1,7

2,0

0,3

Elkablar Örslösa-Friel

5,2

9,0

3,8

3,7

4,0

0,3

3,0

4,0

1,0

1,0

3,0

2,0

22,5

28,5

1,0
0,4

Ack.
utfall

Budget inv.
objekt

Prognos
totalt inv.
utfall

Avv. mot
budget

Lidköping Elnät
Inventarier
Dataserver, driftövervakning

Reinvestering landsbygd
Övriga objekt tätort
Exploaterings-område
Mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40kV
ledningar
Ny utrustning 40/10 kV Kartåsen 1:1
Maskin med lyftfunktion
Elkabel Stenhammar-Askeslätt
Elkablar Askeslätt-Majåker
Elkablar Kartåsen-Vinninga
Elkablar Ekestubben-Ängen

5,2

18,0

6,0

119,8

124,5

0,0

-1,0

23,1

19,1

0,7

0,3

4,7

2,6

-2,1

2,3

6,0

3,7

5,4

7,1

1,7

0,1

1,2

1,1

Stenhammar fördelningsstation

10,6

16,0

5,4

Summa Elnät

67,5

91,1

23,6

18,0

Investeringsredovisning, kommentarer Lidköping Elnät


Elkablar Örslösa-Friel har en positiv avvikelse på 3,8 mnkr. Projektet är försenat med anledning av bland
annat samförläggning med Lidköpings Bredband. Enheten beräknar att projektet kommer slutföras under år
2020-2021.



Anslag övriga objekt tätort återstår slutförandet som inte gjorts under 2019. Projekten kommer att slutföras år
2020. Positiv avvikelse med 1,0 mnkr.



Försenade detaljplaner och byggprocesser gör att Elnät har en positiv avvikelse i anslaget för
exploateringsområden med 2,0 mnkr. Här beräknar enheten att projekten kommer att slutföras under år
2020.



Anslag ”Mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40kV ledningar” och ”ny utrustning 40/10kV
Kartåsen 1:1” har ett tillsammans ett planerat överskott vid årets slut med 4,4 mnkr. Vilket motsvarar 2016,
2017 och 2018 års underskott på samma anslag.



Elnät har en negativ avvikelse i budgetanslaget ”Elkabel Stenhammar-Askeslätt” med 2,1 mnkr. Anledningen
avser oförutsedda händelser i form av svåra förhållanden vid borrning och markföroreningar.



Anslaget Elkablar Askeslätt-Majåker visar ett överskott med 3,7 mnkr. Projektet är försenat med anledning av
förändrad sträckning, samförläggning och markavtal. Projektet beräknas att slutföras år 2020.



Elkablar Ekestubben-Ängen visar ett överskott med 1,1 mnkr. Elnät har haft försenade materielleveranser
och därmed blir projektet försenat. Enheten räknar med att arbetet kommer slutföras under år 2020.



Projekt Stenhammar fördelningsstation har visat sig bli försenat med anledning av att upphandlingen fick
göras om på grund av otillräckligt anbudsgivande. Avvikelsen är positiv med 5,4 mnkr och väntas slutföras år
2020.
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Investeringar per objekt Lidköping Bredband, mnkr
Årets investeringar
Objekt

Fleråriga projekt

Utfall
innev. år

Budget
innev. år

Avv. mot
budget

10,5

3,4

-7,1

0,0

1,9

1,9

0,0

1,0

1,0

0,0

0,2

0,2

0,0

3,5

3,5

Ack.
utfall

Budget inv.
objekt

Prognos
totalt inv.
utfall

Avv. mot
budget

Lidköping Bredband
Anslutningar Företag
Anslutningar Kommunala verksamheter
Kanalisation Tätort
Kanalisation Landsbygd
Reinvestering nätstationer och utrustning
Exploaterings-områden
Anslutningar privatpersoner, tätort
Bredband på landsbygd ex i samband med föreningar

0,7

3,2

2,6

15,8

13,0

-2,8

19,6

8,2

-11,4

Inventarier

0,1

0,4

0,3

Fibernät, stamnät

3,1

9,7

6,6

49,8

44,5

-5,3

Summa Bredband

Investeringsredovisning, kommentarer Lidköping Bredband


Anslutningar företag avviker negativt mot budget med 7,1 mnkr. Anledningen är att projektet har blivit mer
omfattande och till viss del dyrare byggnation för att ansluta fastigheter och möjliggöra framtida anslutningar.



Efterfrågan av anslutningar i kommunala verksamheter har varit lägre än budgeterat. Budgetanslaget har en
positiv avvikelse med 1,9 mnkr.



Reinvestering av nätstationer har senarelagts beroende på resursbrist för projektledning och framskjuten
förväntan på uppkopplingshastigheter från kunder. Anslaget har en positiv avvikelse med 3,5 mnkr.



Den positiva avvikelsen med 2,6 mnkr för anslaget exploateringsområden beror på att utförandet av
projekten är senarelagda med anledning av försenad plan-och byggprocess.



Anslaget för anslutningar privatpersoner i tätort har överskridit sin budget med 2,8 mnkr. Anledningen är mer
omfattande och till viss del dyrare byggnation för att ansluta fastigheter och möjliggöra framtida anslutningar.



Budgetanslaget för Bredband på landsbygd i samband med föreningar har en negativ avvikelse med 11,4
mnkr. Här har projektet varit mer omfattande och byggnationen har visat sig blivit dyrare på grund av
utvidgad anslutningsmodell(till direktanslutning) som inte varit budgeterad.



Bredband har sett ett lägre behov av reinvestering och nyinvestering i stamnät för fiber jämfört med
uppskattningar i budget. Anslaget har en positiv avvikelse med 6,6 mnkr.
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Investeringar per objekt Vatten och Avlopp, mnkr
Årets investeringar
Objekt

Fleråriga projekt

Utfall
innev. år

Budget
innev. år

Avv. mot
budget

VA-verken ombyggnad

2,2

4,0

1,8

Digital vattenmätare

1,5

2,0

0,5

Inventarier

1,9

1,0

-0,9

Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.

4,9

39,5

34,6

33,2

97,4

64,2

Exploaterings-områden

3,9

14,0

10,1

Serviser

0,8

1,0

0,2

Nya verksamhetsområden

0,0

1,7

1,7

Ack.
utfall

Budget inv.
objekt

Prognos
totalt inv.
utfall

Avv. mot
budget

Vatten och Avlopp

VA-ledningar

VA-föreningar förstärkning ledningsnät

6,3

9,2

2,9

12,4

30,5

18,1

Avloppsreningsverk, ledn, pumpst

1,5

182,1

180,6

Dagvattenhantering

0,7

0,5

-0,2

69,3

382,9

313,6

Infrastruktur VA, Lidköping-Tun

Summa Vatten och Avlopp

22,5

54,0

54,0

51,9

575,0

575,0

Investeringsredovisning, kommentarer Vatten och Avlopp


Vatten-Avlopp har en total positiv avvikelse i investeringsredovisningen med 313,6 mnkr. Främsta
anledningen till avvikelsen är det nya reningsverksprojektet som har en positiv avvikelse med 180,6 mnkr.
Tillståndsansökan för verket och ny utsläppspunkt är tillbakadragen från länsstyrelsen för att göra en samlad
ansökan för både verket och ledningsdragning till mark och miljödomstolen. Ny samlad och komplett
tillståndsansökan är inskickad i december 2019. Huvudförhandlingarna kommer genomföras i mars månad
2020. Med anledning av denna förskjutning i tid finns risk att projektet fördyras. I dagsläget finns det ingen
beräkning på hur kostnadskalkylen skulle kunna förändras i detalj då förutsättningarna inte är klara.



Avvikelse finns även för budgetanslaget Yttre Va-anläggningar. Den positiva avvikelsen mot budget med 34,6
mnkr beror på förändrat utförande. I grundkalkylen skulle avloppspumpstation samt tryckstegringsstation
byggas som en enhet. Utförandet har vid detaljprojektering istället separerats till att byggas som två enheter
vid två olika tillfällen. Avloppspumpstationen beräknas inte behöva vara i drift förrän Tun-projektet är klart och
den delen av investeringen flyttas därför framåt i tiden.



Anledningen till att anslaget till VA-ledningar har en positiv avvikelse med 64,2 mnkr är att det finns en viss
förskjutning i tid på projektet avskärande ledningar. Detta beror på utdragen process av markavtal samt
oförutsedda händelser i samband med anläggningsarbete.



Exploateringsområden är senarelagt med anledning av försenad plan- och byggprocess, väntas slutföras år
2020. Enheten har en positiv avvikelse med 10,1 mnkr.



Anslaget till Nya verksamhetsområden är senarelagt med anledning av bristande resurs för projektering,
väntas slutföras år 2020. Positiv avvikelse med 1,7 mnkr.



VA-föreningar förstärkning ledningsnät har en positiv avvikelse med 2,9 mnkr. Projekten är försenade till stor
del med anledning av försenade markavtal, väntas slutföras år 2020.



Tun-projektet har utifrån den ursprungliga schablonmässiga fördelningen på olika investeringsår i grundkalkyl
nu förskjutits vid detaljprojektering, därav en positiv avvikelse med 18,1 mnkr.
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Investeringar per objekt Renhållningen, mnkr
Årets investeringar
Objekt

Fleråriga projekt

Utfall
innev. år

Budget
innev. år

Avv. mot
budget

Bilar och maskiner

2,0

9,2

7,2

Kartåsens avfallsanlägg-ning;

0,0

2,6

2,6

Inventarier inkl. containers och kärl

0,1

0,6

0,5

Deponigasutvinning

0,0

2,5

2,5

Garage på Kartåsens avfallsanl

0,8

2,9

2,1

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall

3,1

15,8

12,7

Summa Renhållningen

6,0

33,6

27,6

Ack.
utfall

Budget inv.
objekt

Prognos
totalt inv.
utfall

Avv. mot
budget

Renhållningen

Investeringsredovisning, kommentarer Renhållningen


Det nya insamlingssystemet har en positiv avvikelsen på 12,7 mnkr. Renhållningen har påbörjat projektet
2019 kommer lanseras under en treårsperiod. Avvikelsen för 2019 har inneburit senareläggning på grund av
utredning, testprojekt, ny taxekonstruktion och försenade leveranser av sopbilar.



Med samma anledning som ovan har även enheten en positiv avvikelse med 7,2 mnkr av inköp av nya
hämtningsfordon. Inköpen förväntas genomföras under år 2020.



Deponigasutvinningen har inte byggts under 2019 och har därmed en positiv avvikelse med 2,5 mnkr,
enheten avvaktar att sluttäckningsarbetet ska slutföras.



Det budgeterade garaget på Kartåsens avfallsanläggning är senarelagt. Anledningen till positiv avvikelse
med 2,1 mnkr är avbrutna upphandlingar där det har funnits otillräcklig konkurrens vid upphandlingsförfarandet. Renhållningen kommer slutföra projektet våren 2020.
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Nyckeltal och verksamhetsmått
Lidköping Bredband

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

10 321

10 387

10 587

325

167

28

varav fiber

5 196

6 020

6 125

varav TV

3 600

4 200

3 501

varav hushåll anslutn via fiberföreningar

1 200

1 200

933

316

320

192

1 760

2 380

1 729

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Totalt antal kontrakt
varav ADSL

Nedlagd fiberkabel i år, km
Totallängd fiberkabel, km

Lidköping Elnät
Regionnät
Kostnader, tkr
Energiuttag, MWh

22 608

24 639

26 828

397 686

425 593

422 710

9,78

8,6

8,5

43 096

36 491

39 061

3 544

4 874

* 6 124

12 950

15 199

14 264

Lokal inmatning
% i förhållande till total förbrukning
Energiuttag, MWh
Nätförluster
Kostnader, tkr
Energiuttag, MWh
Transport av högspänd energi
Intäkter, tkr
Energiuttag, MWh
Antal kunder

21 565

23 202

23 801

188 304

191 186

195 260

44

45

46

Transport av lågspänd energi
Intäkter, tkr

63 138

71 779

73 923

237 934

258 388

251 436

21 588

22 802

23 039

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

9 813

9 724

9 168

Matavfall, nytt verksamhetsmått*

3,5

17

118

Glas

874

824

*

Papper

715

639

*

Kartong

271

378

*

Metall

37

52

*

Plast

97

144

*

6

14

*

36 911

25 679

*

Energiuttag, MWh
Antal kunder

* Enligt elnät behöver denna siffra analyseras.
Renhållningen
Hushållsavfall, ton
Värmeverket
Återvinning, ton

Batterier
Verksamhetsavfall till Kartåsens
avfallsanläggning
Ton
Kartåsen

Matavfall bokslut 2019, avvikelse mot budget p.g.a. nytt system ej gått i den takt som förutsågs vid budget.* Utfall
beräknas finnas framme i mars 2020.
Vetten - Avlopp
Debiterad mängd renvatten, tm3

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

3 772

3 880

3 769
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Bilaga 1: Miljöredovisning Teknisk Service 2019
Måluppföljning 2019 kopplat till Lidköpings kommuns miljöplan
I miljöplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 finns viljeinriktningar och mål både för Lidköpings kommun som
geografiskt område och för kommunen som organisation. Planen är indelad i fyra ämnesområden samt en del kring
kommunen som föregångare.
Mål och viljeinriktningar med tydlig koppling till Teknisk Service är förkryssade. Under respektive kapitel finns en kort
beskrivning över förvaltningens arbete under året.
För de åtgärder där Teknisk Service föreslagits som ansvarig, eller där det är tydlig koppling till åtgärden, finns en
sammanfattade lägesbeskrivning.

Kommunens som föregångare
Arbete utifrån mål och viljeinriktningar – Kommunens som föregångare. De delar som i åtgärdskatalogen även finns under
något av de övriga fyra kapitlen, redovisas under var och en av dem.

Övergripande viljeinriktning för kommunens miljöarbete
☒ Åstadkomma ständiga förbättringar i samtliga verksamheter genom ledningssystemet.
Ett fördjupat arbete har påbörjats med att strukturera, systematisera och kvalitetssäkra miljöarbetet på Teknisk Service, i
enlighet med miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Det kommunövergripande ledningssystemet har varit en
utgångspunkt. De delar som berör Teknisk Service inom miljöledning har uppdaterats och kompletterats. Det sker
samordning med andra områden, exempelvis med arbetsmiljöarbete, kvalitet och informationssäkerhet. Målet är
lättillgängliga och enhetliga rutiner samt ett bra stöd för verksamheten för ett gemensamt kvalitetssäkrat arbetssätt.
Uppbyggnad av en miljöhandbok med rutiner och stödjande information på Intranätet har skett och arbetet kommer att
fortsätta under 2020.

Viljeinriktningar för utbildning och kommunikation
☒ Göra kommunens miljöarbete mer synligt och driva det i dialog med kommuninvånarna.
☒ Uppmuntra kommuninvånarna att leva mer hållbart genom att kommunicera och göra det enklare.
☒ Öka kommunanställdas nöjdhet med miljöarbetet avseende delaktighet, påverkansmöjligheter och information.
☒ Öka andelen resfria möten och användandet av digital teknik för videokonferenser.
Kommunikation, dialog samt inspiration och möjliggörande för att leva hållbart är en stor del i Teknisk Service arbete. Det
har under det senare året varit mycket fokus på utåtriktad verksamhet för att möta och ha dialog med såväl allmänhet som
företag. Några exempel:







Dialog med allmänheten vid bl.a. Bomässa, Spikens påskmarknad, vårmarknad, Jätteloppis, Framtidsverkstaden.
Möten med boenden i de olika områdena inför införandet av det nya insamlingssystemet samt möten med
fastighetsägare.
Del i utställningar på Vänermuseet. Hållbar avfallshantering samt i utställningen ”Bara vanligt vatten”.
Filmer: serien En Lisa på axeln (bland annat om återvinningsstation, vårstädning, matavfall) och serien Familjen
Lischén (bland annat om digitala vattenmätare, insamling av matfett).
Podden Hållbara Lisch med avsnitt om bland annat: vatten, el, Håll Lidköping rent, nytt avfallssystem).
Information via sociala media, uppdaterad hemsida, utskick, foldrar, brev till fastighetsägare.
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Sund livsmiljö
Viljeinriktningar för geografiska Lidköping
☒ Hantera farliga ämnen på ett miljöriktigt sätt.

☐ Minimera halten av hälsoskadliga ämnen i luften i Lidköping.

☒ Se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på råvatten oavsett om dess ursprung är ett grundvatten eller ytvatten.
☐ Möjliggöra att färdas på ett trafiksäkert, tryggt och miljömässigt bra sätt.
☐ Förbättra och prioritera möjligheten att färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik.
☒ Ersätta miljö- och hälsoskadliga ämnen med mindre skadliga ämnen.
☒ Förbättra systemen för att samla in och ta hand om allt farligt avfall.
☐ Arbeta aktivt för att radonhalten i bostäder inte ska överstiga riktvärdet 200 Bq år 2020.
☒ Satsa på att motverka nedskräpningen så att andelen kommuninvånare som är nöjda med renhållningen av parker och
allmänna platser ökar.
☐ Öka andelen areal åkermark som är certifierad för ekologisk produktion.

Mål för geografiska Lidköping
☒ Till 2025 ska vattenkvaliteten vara god i våra vattenområden med avseende på ekologisk och kemisk status.
☐ Till 2020 ska potentiellt förorenade markområden vara identifierade och de med stor risk utredda.
☐ Till 2050 har alla markområden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön blivit åtgärdade.

Viljeinriktningar för kommunen som organisation
☐ Se till att kommunens förskolor är kemikaliesmarta.
☒ Byta till mindre miljö- och hälsoskadliga kemikalier i våra verksamheter.

Mål för kommunen som organisation
☐ År 2020 ska andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (kronor) handlat av grossist vara
minst 40 procent för hela kommunen.
☒ Minska antalet olika kemikalier i kommunens verksamheter med 25 procent till 2020.

Sammanfattning av Teknisk Service aktiviteter och åtgärder 2019 – Sund livsmiljö
Teknisk Service har på flera sätt bidragit i detta område genom att förbättra systemen för att samla in och ta hand om
farligt avfall. Arbete har skett med revidering av kommunens rutin för hantering av farligt avfall. Ny tjänst införd under
hösten 2019 kring insamling av farligt avfall från kommunens verksamheter. Tjänsten planeras att återkomma två gånger
per år.
Löpande arbete har skett med minskad användning och utfasning av kemikalier i verksamheterna. Arbetsmiljöverket hade
under hösten inspektion med fokus på kemikalier på Kartåsen. Inspektionen var helt utan anmärkningar.
Bredbandsutbyggnaden underlättar för en hållbar livsstil och digitala kommunikationer. Teknisk Servicenämnd har lagt ett
förslag till Kommunfullmäktige om att utöka utbyggnaden av bredbandsnätet på landsbygden. Även fortsatt arbete med att
stärka VA och elnät i kommunen. Infrastruktursatsningen för vatten och avlopp mellan Lidköping och Tun, och som gett
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Tunborna kommunalt vatten samtidigt som det möjliggjort för enskilda avlopp att koppla på sig längs sträckan, har fortlöpt
under året. I projektet har även elnät och bredband samförlagts.
En utredning av extra råvattenintag, för att säkerställa framtida vattenförsörjning för tre kommuner har påbörjats.
Vatten-Avlopp har under året omarbetat och sammanställt de tre, sedan förra året, återkallade tillståndsansökningarna till
Länsstyrelsen för byggandet av det nya avloppsreningsverket Ängen. Den nya ansökan fanns klar i juni och skickades direkt
in till den högre instansen Mark- och miljödomstolen. Under hösten inkom krav på kompletteringar, vilka sändes in i början
på december. Mark- och miljödomstolen kungjorde tillståndsansökan den 19 december. Förhoppningen är nu att tillståndet
blir beviljat under våren 2020.
Ett konsortiummöte för alla partners i LIWE-LIFE projektet genomfördes under hösten i Lidköping. Inom LiweLife har det
även varit ett uppstartsmöte för modelleringsprojektet av det nya reningsverket tillsammans med RISE.
Under året beviljades medel från Naturvårdsverket för kartläggning av mikroplastflöden i Lidköpings tätort via spill och
dagvatten, samt kartläggning av transporterna av mikroplaster i Lidan uppströms och nedströms i tätorten. Projektet
startades i november och kommer att pågå till februari 2020. Mätningar kommer att göras på flera platser i Lidan, några
tillrinnande bäckar samt vid avloppsreningsverket. Samarbete sker med bland annat Örebro Universitet.
Under hösten påbörjades en uppdatering av förlaget till Vattenplan och planering för politisk antagande under våren
tillsammans med fastställande av vattenskyddsområde i Kinneviken. Förslaget till vattenskyddsområdet ska efter politisk
beredning i Lidköping och Götene sändas vidare till Länsstyrelsen.
Under året antogs en ny Renhållningsordning innehållande föreskrifter och avfallsplan. Arbete kring förebyggande av
nedskräpning har ett eget kapitel i avfallsplanen. Flertalet mål och åtgärder som tas upp främjar en sund och hållbar
livsmiljö i Lidköping.
Förvaltningen har varit delaktig i arbetet med förebyggande av nedskräpning genom kommunikativa insatser.

Föreslagna åtgärder med tydlig koppling till Teknisk Service
Ämnesområde: Sund Livsmiljö

Status

2

Bygga ut och förbättra VA-nätet för att minska risk för
näringsläckage och mikrobiologisk påverkan.

Ständigt pågående.

4

Fortsätta utbyggnaden av bredband för att underlätta för en
hållbar livsstil och bra digitala kommunikationer i
kommunen.

Pågår.

6

Genomföra informationskampanjer för att minska
miljöpåverkan, till exempel om båt- och fordonstvätt,
latrintömning, nedskräpning, invasiva arter, mikroplaster,
fett- och oljeavskiljare samt hushållskemikalier.

Miljöinformation förmedlas regelbundet via
Lischstil, kommunens hemsida. Även via korta
filmer och poddar m.m.

7

Integrera pedagogik och hållbarhetstänk i samband med
byggnation av det nya reningsverket.

Utloppet från det nya reningsverket planeras vara
ett vattendrag där såväl pedagogik och hållbarhet
kommer att vara centralt, utöver fortsatt
vattenrening.

8

Informera om vattnets kretslopp och hur
kommuninvånarnas beteende påverkar reningsverk och
recipienter.

Information förmedlas via Lischstil, vidare finns
information på kommunens hemsida. Del i
Vänermuseets utställning ”Bara vanligt vatten”.

9

Ta fram en strategi och organisation för att minska
nedskräpningen (KSV ansvarar för åtgärden).

Tillsett att kommunen är medlemmar i Håll Sverige
Rent. Det är ett medlemskap som delas med SB
och KSV. Strategi och organisation ej satt.
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Nedskräpning är även en del i den nya
Avfallsplanen, så fortsatt arbete i flera
förvaltningar förväntas.
15

Fastställa vattenskyddsområde för kommunens
vattentäkter.

Pågår.

21

Påskynda arbetet med utfasning av farliga kemikalier genom
att aktivt arbeta med riskbedömningar i kemikaliestödsystemet EcoOnline och substitutionsprincipen.

Pågår. Förvaltningen har fortsatt arbetet med
utökad riskbedömning av kemikalier.
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Utveckla samarbeten med högskolor/universitet och
näringslivet för att minska på miljöbelastningen genom
utveckling av teknik och arbetssätt samt uppbyggnad och
spridning av kunskap.

I arbetet med Ängens ARV har samverkan med
bland annat Linköpings Universitet och Högskolan i
Skövde kring teknikutveckling och spridande av
kunskap.

Minskad klimatpåverkan
Viljeinriktningar för geografiska Lidköping
☐ Bygga så hållbart och energieffektivt som möjligt.
☐ Satsa på förnybar el genom lokal elproduktion och/eller ”gröna elavtal”.
☐ Förbättra klimatskal hos befintliga bostäder och använda bästa möjliga teknik för att få ner elanvändningen.
☐ Satsa på alternativa drivmedel. Fossila bränslen ska fasas ut.
☐ Satsa på att öka andelen gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafikåkande.
☐ Främja gemensamhetslösningar som minskar behovet av egen bil.
☐ Planera nya bostadsområden så att det finns alternativ till resor med egen bil.
☐ Arbeta för minskade godstransporter på väg.
☐ Öka andelen klimatsmart och hälsosam mat.
☐ Minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan.
☒ Satsa på en cirkulär ekonomi, det vill säga fler system för att ”ägodela”, köpa begagnat, reparera, låna eller hyra
konsumtionsvaror.
☐ Minska antalet långväga flygresor genom att exempelvis synliggöra attraktivt semestrande på närmare håll.

Mål för geografiska Lidköping
☒ År 2020 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 40 procent jämfört med 1990.
☐ År 2045 ska Lidköping inte längre ha några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären.
☐ År 2020 ska användningen av köpt el per invånare ha minskat med 20 procent jämfört med 2008.
☒ År 2020 ska användningen av köpt energi för uppvärmning per invånare ha minskat med 20 procent jämfört med 2008.

27

☐ År 2050 ska energianvändningen per areaenhet i byggnader ha minskat med 50 procent jämfört med 1995.
☐ År 2020 ska utsläppen av växthusgaser från jordbruket ha minskat med 10 procent jämfört med 2010.
☐ År 2020 ska elanvändningen inom industrin ha minskat med 30 procent jämfört med 2008.
☐ År 2020 ska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen i transportsektorn ha minskat med 30 procent jämfört med 2010.
☐ År 2030 ska fordonsflottan i Lidköping vara oberoende av fossila bränslen.
☐ År 2020 används en stor del av den energipotential som finns inom jordbruket och inom skogsnäringen till produktion av
värme eller till drivmedel.
☐ År 2020 ska andelen som går, cyklar eller åker kollektivt för resor under 10 kilometer ha ökat med minst 30 procent
jämfört med 2014.
☐ År 2030 ska andelen förnybar energi ha ökat till minst 80 procent.

Viljeinriktningar för kommunen som organisation
☐ Fortsätta att renovera och energiförbättra de äldre befintliga byggnaderna.
☒ Optimera ytorna och nyproducera så hållbart det går utifrån både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
☒ Fortsätta utfasningen av de fossila drivmedlen som kommunens egna fordon använder.
☒ Optimera vår fordonsflotta, både antal fordon och storlek på dessa.
☒ Fortsätta det aktiva arbetet med att minska klimatpåverkan från såväl våra tjänsteresor som de kommunanställdas resor
till och från arbete.
☐ Fortsätta installera solceller på lämpliga kommunala fastigheter.
☒ Främja förnybar energiproduktion på alla sätt vi kan.
☐ Fortsätta att minska andelen livsmedel med hög klimatpåverkan.
☒ Minska matsvinnet i alla led som går påverka.

Mål för kommunen som organisation
☒ År 2020 ska energianvändningen per uppvärmd ytenhet i de bostäder och lokaler som förvaltas av kommunen, eller av
kommunala bolag, ha minskat med 30 procent jämfört med 1995.
☒ Elanvändningen i kommunens lokaler, räknat per ytenhet, ska ha minskat med 20 procent fram till 2020 jämfört med
2008.
☐ Fram till 2020 ska idrottsanläggningarna, betraktade som en enhet, vara 20 procent energieffektivare än 2010.
☒ År 2020 ska energianvändningen per gatulampa vara 30 procent mindre än 2008.
☐ År 2020 ska Lidköpings kommun äga anläggningar som producerar minst 600 MWh solenergi.
☒ År 2020 har kommunen en fossilbränslefri fordonsflotta.
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Sammanfattning av förvaltningens aktiviteter och åtgärder 2019 – Minskad klimatpåverkan
Idrifttagningen av Ekestubbens mottagningsstation under 2019 medför bland annat en tryggare elförsörjning, bättre
kapacitet och att kommunen står bättre rustad för framtidens behov. Löpande underhåll och förstärkning av elnätet har
pågått under året. Utbyte av transformatorstationer medför även minskade nätförluster.
Förvaltningen har på flera sätt bidragit till att skapa förutsättningar för andra att minska sin klimatpåverkan. En beställning
av ett nytt högspänningsabonnemang hos Elnät, och därigenom en utökad kapacitet i uttagspunkten, har möjliggjort
laddning av elbussar för stadstrafiken.
Kommunikativa insatser har skett genom att besvara frågor från kunder. Intresset kring installation av solceller har ökat och
under året har ett nittiotal solcellsanläggningar anmälts. Det har arrangerats en föreläsning om solel riktad till installatörer,
fastighetsägare, politiker och personal.
Arbetet har fortsatt med utbyte av elmätare för att möjliggöra aktiva val av konsumenten för minskad energiförbrukning.
Anpassning av verksamheten för att snabbt möjliggöra för installationer av solceller har också skett. Under året har 4800
elmätare ersatts med mätare som har timvis avläsning. Målet är att samtliga mätare ska var utbytta år 2025.
Löpande arbete enligt den långsiktiga planen för upprustning av gatubelysningsnätet har skett genom att utföra uppdrag
från Samhällsbyggnad. Utbyte av gatubelysningen till LED-armaturer och installation av smart styrning i nya områden
medför minskad elförbrukning.
Fortsatt arbete har skett kring hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi genom Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig
verksamhet. Miljönär-vänliga verksamheter är sådana som möjliggör för allmänheten att låna, laga och återanvända. Fyra
nya verksamheter har under året blivit utnämnda av kommunens jurygrupp. Vid årsskiftet fanns det i Lidköping totalt 16
märkta verksamheter. En stor del av kampanjen handlar om att sprida kunskap och inspiration till kommuninvånarna om
hur de kan bli ”miljönärer”. En Miljönärafton arrangerades under hösten för att sprida kunskap om hållbar konsumtion. De
miljönärmärkta verksamheterna uppmärksammades samt så gavs en föreläsning kring hållbart mode/hållbara textilier
utifrån flera års forskning av MISTRA Future Fashion.
Förvaltningen har en fossilfri fordonspark. Det finns gasfordon och elfordon och i enlighet med kommunens fordonspolicy
tankas samtliga dieseldrivna fordon med HVO (förnybart bränsle).

Föreslagna åtgärder med tydlig koppling till förvaltningen
Ämnesområde: Minskad klimatpåverkan

Status

4.

Samverka med näringslivet och föreningar kring
utbyggnad av laddinfrastruktur.

Elnät skapar förutsättningar genom nätförsörjning m.m.

9.

Öka användningen av elbilar och elcyklar.

Lidköping Elnät har en elbil.

12.

Fortsätta arbetet med hållbara transporter för de
kommunanställda.

Fordonspolicyn är känd och efterlevs i största möjliga
mån. Egna cyklar finns på förvaltningen.

15.

Arbeta för ökad användning av system för resfria
möten för kommunens anställda.

Skype-möten och deltagande på konferenser via webben
sker i den mån det lämpar sig.

Hållbar resursanvändning
Viljeinriktningar för geografiska Lidköping
☒ Låta avfallstrappan genomsyra vår resursanvändning.
☒ Främja insamling av organiskt avfall från verksamheter såsom storkök, restauranger och butiker för biologisk behandling
så att växtnäring och energi tas till vara.
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☒ Främja kretsloppslösningar och resurseffektivitet vid byggnation av nytt reningsverk.

Mål för geografiska Lidköping
☒ År 2020 ska andelen avfall som samlas in för återvinning, inklusive biologisk behandling, vara minst 45 procent.
☒ År 2020 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi
tas till vara.
☒ Senast 2025 ska fosforn i slammet från Lidköpings avloppsreningsverk tas tillvara och återföras som växtnäring till
produktiv mark utan att detta medför en exponering för föroreningar som riskerar att vara skadliga för människor eller
miljö.

Viljeinriktningar för kommunen som organisation
☒ Låta avfallstrappan genomsyra vår resursanvändning.
☒ Vara ett föredöme när det gäller avfallssortering och återvinning i verksamheterna.
☐ Minska matsvinnet i alla led som går att påverka.
☒ I första hand förbränna avfall för värmeutvinning när materialåtervinning inte är ett möjligt alternativ.

Sammanfattning av Teknisk Service aktiviteter och åtgärder 2019 – Hållbar
resursanvändning
Likt 2018 har det varit stort fokus på kommunikation för att främja hållbar utveckling och i synnerhet hållbar
resursanvändning. Förvaltningen har medverkat såväl vid arrangemang som bjudit in till egna informationsmöten.
Informationsfilmerna med familjen Lischén och En Lisa på axeln har haft stor genomslagskraft och uppmärksammats även
på nationell nivå. Exempelvis har de blivit omnämna på facktidningar, på Avfalls Sveriges nationella konferens samt genom
att Förpackning- och tidningsinsamlingen uppmanade att följa och dela avsnittet Återvinningstation från En Lisa på axeln.
Podcast-projektet Hållbara Lisch är ytterligare ett bidrag till en Hållbar livsstil och är även resultatet av ett
samverkansarbete med Samhällsbyggnads energi- och klimatrådgivare. Projektet delfinansierades av Energimyndigheten
och syftade till att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågor inom och utanför kommunens verksamheter.
Förslag till ny Renhållningsordning, innehållande avfallföreskrifter och avfallsplan för perioden 2019-2025, har varit på
remiss internt i kommunen samt varit ute på samråd. Renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige i september. I
avfallsplanen, som också är i linje med viljeinriktningarna i miljöplanen, markeras riktningen mot hållbar resursanvändning
och tydligare arbete enligt avfallstrappan/avfallshierarkin. Stort fokus är på hur frågan kommuniceras, men även på
praktiska lösningar. Under de kommande åren kommer mycket arbete genomföras kring dessa åtgärder.
Införande av hållbar och fastighetsnära insamling i delade kärl påbörjades under våren. Införandeperioden är tre år. Start
har varit i en- och tvåfamiljshus i Lidköpings tätort där cirka 3 300 av kommunens 19 000 kunder har nu fått det nya
systemet. Kärl 1, för matavfall och restavfall är obligatoriskt. Kärl 2, för plast- och pappersförpackningar är en valbar
tilläggstjänst, varav cirka 40 procent hittills har valt denna.
Mycket arbete har lagts ner på planering och kommunikation kring införandet det nya avfallssystemet, och arbetet kommer
att fortlöpa. Möten har skett med såväl privatpersoner, samfälligheter som större fastighetsägare. Införandet av det nya
avfallssystemet förväntas ge flera positiva effekter, bland annat minskad mängd matavfall och ökad källsortering, i takt med
att kunskap och medvetande kring avfall ökar.
Införande av nytt avfallsinsamlingssystem och revidering av avfallsplanen är viktiga steg för hållbar resursanvändning och
avancemang i avfallstrappan.
2018 startade det ICLD-finansierade Sustainable municipalities in concert 2.0, där bland annat Teknisk Service är
representerade från Lidköpings kommun. Projektet är ett samarbete med City of Lusaka i Zambia och syftar till att främja
utvecklingen av demokrati med temat hållbar avfallshantering. I mars var delegationen från Zambia för andra gången på
besök i Lidköping.
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Vid konferensen behandlades frågor såsom återvinningstrender internationellt, riskanalyser vid förändring och
kommunikation för förändrat beteende. Studiebesök gjordes bland annat på Kartåsens återvinningscentral.
Kartåsens återvinningscentral är omtyckt och välbesökt. Pantamera-Express som nu varit på plats sedan våren 2018 är
populär och över 3 miljoner burkar och flaskor har pantats i maskinen sedan start.
Samarbete med Intern Service har skett i arbetet med förbättrad källsortering i kommunens verksamheter. Främst genom
revidering av den kommunövergripande rutinen kring avfallshantering, framtagande av kommunikationsmaterial samt
upphandling av ett sortiment av källsorteringsmöbler.
Insamling av överblivet matlagningsfett från hushåll till återvinning har fortsatt under året. Över 12000 miljötrattar har
sammanlagt delats ut och under året har över 2,3 ton fett har samlats in. Ett uppskattat samarbete med flera
livsmedelsbutiker pågår.
Arbetet med att byta ut befintliga el- och vattenmätare till nya digitala mätare fortgår hos både Elnät och Vatten-Avlopp.
Teknisk Service deltar tillsammans med andra deltagare från kommunen, företag och Linköpings universitet i projektet
Industriell och urban symbios. Projektet syftar till att identifiera så kallade restströmmar av resurser som en verksamhet
eller ett företag inte behöver, och som kan komma till nytta hos någon annan. Det kan till exempel handla om energi eller
avfall som blir nytt råmaterial, där ett första fokus kommer ligga på Kartåsen med omnejd.
En optimerad slamhantering, ur såväl klimat- som näringsåterföringsaspekt, är fortsatt aktuellt i arbetet med nytt
reningsverk. VA-enheten deltar i ett internationellt arbete med länderna kring Östersjön för att skapa nya möjligheter kring
energieffektiva åtgärder och nya tekniker för slamhantering.

Föreslagna åtgärder med tydlig koppling till Teknisk Service
Ämnesområde: Hållbar resursanvändning

Status

1

Anordna kretsloppsaktiviteter.

Ej påbörjat.

2

Införa nytt insamlingssystem för hushållsavfall.

Införandet började i maj 2019 och kommer att ske
områdesvis i etapper i kommunen under tre år.

3

Förbättra källsorteringsmöjligheter i offentlig miljö.

Inkluderat som åtgärd i den nya avfallsplanen genom ParkGata.

4

Utbilda i hållbar resursanvändning.

Kommuniceras bl.a. via Lischstil, hemsidan, poddar, filmer.
I takt med att kampanjen ”Miljönär” intensifieras kommer
detta att bli än mer aktuellt.

5

Öka kommunikationen med kommuninvånarna kring
hållbar resursanvändning.

Har skett via Lischstil, filmer, poddar och hemsidan,
deltagande på mässor, events och annat för att
kommunicera miljö och hållbarhet med avstamp i våra
olika projekt. Större områden har varit nytt
insamlingssystem och miljötrattar.

8

Utveckla slamhanteringen från avloppsreningsverk för
att möjliggöra näringsåterföring till produktiv mark.

Arbete pågår i och med projekteringen av det nya
reningsverket.

Naturens tjänster
Viljeinriktningar för geografiska Lidköping
☒ Främja ekosystemtjänster i staden och på landsbygden.
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☒ Skapa en sammanhängande grön- och vattenstruktur.
☐ Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att det främjar biologisk mångfald i staden och på
landsbygden.
☐ Skapa attraktiva naturområden och vattenleder för friluftsliv, rekreation och avkoppling.
☐ Bedriva kommunens eget skogsbruk hållbart där sociala värden och naturvärden har högre prioritet än virkesproduktion
och ekonomisk avkastning.
☐ Verka för ett långsiktigt bevarande av och förbättrad tillgänglighet till värdefulla naturområden.
☐ Arbeta för en mer anpassad vattenreglering av Vänern som motverkar igenväxning av stränderna och skärgården.
☒ Undvika negativa störningar i känsliga naturområden.
☐ Planera för att det finns tillgängliga grön- eller vattenområden om minst 1 hektar som innehåller kvaliteter för rofylldhet,
naturupplevelser, lek och umgänge inom 300 meter från bostäder, förskolor och skolor i tätorterna.
☐ Öka antalet restaurerade områden med värdefulla naturtyper (till exempel våtmarker, sandstränder, rinnande
vattendrag, betesmarker och slåtterängar).

Viljeinriktningar för kommunen som organisation
☒ Planera för ett hållbart samhälle och skapa förutsättningar för att bygga långsiktigt hållbart.
☐ Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att det främjar den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänsterna i staden och på landsbygden.
☐ Bedriva kommunens eget skogsbruk hållbart där sociala värden och naturvärden har högre prioritet än virkesproduktion
och ekonomisk avkastning.
☐ Överväga kompensation när miljöer med viktiga ekosystemtjänster tas i anspråk för exploatering.

Sammanfattning av Teknisk Service aktiviteter och åtgärder 2019 – Naturens tjänster

Naturvårdsverket beviljade 2019 kommunen medel för att utreda utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från
trafikdagvatten, bland annat genom justering av avrinningsytor och växtbäddsrenovering. Projektet drivs av VA-enheten i
samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Regnbäddens primära syfte är att rena regnvattnet från framförallt
mikroplaster men även andra typer av tungmetaller och bakterier. Regnbädden vid torget kommer kunna fördröja
regnvatten på platsen vilket avlastar ledningsnätet samtidigt som den bidrar till stadsgrönska och biologisk mångfald.
”Undvika negativa störningar” finns exempelvis även med vid ledningsdragningar och dylikt. Detta är emellertid något som
ska skötas enligt de lagkrav som finns i Miljöbalken med tillhörande föreskrifter.

Föreslagna åtgärder med tydlig koppling till förvaltningen

1.

Ämnesområde: Naturens tjänster

Status

Ta fram en plan för restaurering och anläggande av
våtmarker i kommunen till förmån för
omhändertagande av dagvatten, vattenrening,
biologisk mångfald, friluftsliv och turism.*

I vattenplanen för Lidköpings kommun finns detta med
som en övrig åtgärd.
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10.

Arbeta med att förbättra förutsättningarna för
vattenlevande organismer i vattendragen samt
minska på exempelvis närings- och
partikelbelastningen. Exempel på åtgärder kan vara
restaurering av våtmarker, dagvattenhantering,
borttagande av vandringshinder med mera.

Förvaltningen har bidragit till detta arbete genom åtgärder
som har föranletts av vattenplanen för Lidköpings
kommun.
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