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Sammanfattning
Styrelsens verksamhet har under de första två tertialen 2020 fortsatt
att präglas av starkt utvecklingsfokus. Ett flertal insatser har
genomförts samtidigt som ledarskapet utvecklats och ett omfattande
arbete med att skapa bättre strukturer för planering och uppföljning
skett.
Perioden mars – augusti har starkt präglats av omställning till en
mer smittfri arbetsmiljö med anledning av pandemin.
Verksamheten är fortsatt certifierade enligt ISO gällande kvalitet,
miljö och arbetsmiljö.
Solcellsanläggningen vars bygge påbörjades 2019 har under året
färdigställts och är nu ansluten till elnätet.
Arbetsmiljöarbetet har under året varit intensivt. Riskinventering
har genomförts på samtliga hämtställen (knappt 20 000 stycken) och
övrigt verksamhet har riskbedömts gällande arbetsplatsen och den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Samtliga chefer har
utbildats i arbetsmiljö, ekonomi och gruppdynamik för att ha
förutsättningar att ta sitt fulla ansvar.
De tjänster som har utlysts har genererat ett stort antal kvalificerade
sökanden vilket är en god indikation på hur attraktivt Lunds
renhållningsverk är som arbetsplats.
Det ekonomiska utfallet per sista augusti uppgår till ett negativt
resultat om 3,1 miljoner kronor. Den största orsaken till resultatet är
att intäkterna per perioden uppgår till 5,1 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Kostnader som är högre än budgeterat är bl.a.
Coronakostnader (0,9 miljoner kronor), matavfallspåsar (0,8
miljoner kronor), behandlingsavgiften för avfall (0,3 miljoner
kronor), asfaltering av plattan i Dalby (0,2 miljoner kronor) och
ökade bränslekostnader (0,2 miljoner kronor).
Helårsprognosen för 2020 beräknas till 0,14 miljoner kronor.
Prognosen bygger framförallt på en förstärkt kostnadsmedvetenhet
men även en översyn på intäktssidan.
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Lunds vision och förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande
och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för
att tillsammans med andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas
och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där
olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft.
Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till
hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom
att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och
ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden.
Här och i världen.
Förhållningssätt:
Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen
utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer,
idéer och en stark demokrati.
Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa.
Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig
förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer
goda exempel.
Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför
förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och
drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika
uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

4(20)

Uppföljning per augusti

5(20)

Utvecklingsmål
Renhållningsverkets verksamhet präglas av nytänkande och
har en stark innovationskultur
Renhållningsverket har under året fortsatt att starta upp och
genomföra utvecklingsprojekt i kombination med det ständiga
förbättringsarbetet i vardagen.

Indikatorer
Indikatorerna visar att renhållningsverket har en verksamhet som
präglas av nytänkande och stark innovationskultur.
Indikator
Antal utvecklingsprojekt
Antal idéer inkomna i det digitala verktyget

Mål

Utfall
10
25

19
2

Antal utvecklingsprojekt
Under andra tertialet 2020 har sex projekt avslutats, tre projekt
startats upp samt nio projekt fortlöper. Jämfört med per april är det
alltså tre projekt som avslutats och fyra nya projekt är under
uppstart. Verksamheten har goda erfarenheter av att utveckla
verksamhet i projektform för att säkra maximal långsiktig nytta för
Lundaborna.
Avslutade projekt
- Grönt kort, som övergått i ordinarie linjeverksamhet
- Solcellsbyggnation
- Taggning av kärl
- Bytesrum
- Minska plast i butiken
- Integrationsprojekt
Fortsatt löpande projekt
- Brunnshög
- FixaTill
- Kommunintern avfallscoach (Översta steget)
- Scalibur
- Avfallsplan för Lunds kommun
- Renovering av matsal samt mötesrum
- Utredning avfallslösning Västerbro
- Plocket (internt Blocket)
- ”En Nyckel”
Uppstartade projekt
- Utredning alternativ lösning för farligt avfall
- Boendeplattform – renhållningstjänster
- Chatbot – kundtjänst
- Källsorteringskampanj

Uppföljning per augusti

Den rådande pandemin har gjort det nödvändigt att förskjuta
tidsplanen och aktiviteterna i några projekt. Det gäller framförallt
arbetet med avfallsplan, avfallscoachens arbete med översta steget
samt Fixa Till.
De nytillkomna projekten består av två digitaliseringsprojekt
(boendeplattform och chatbot) samt en utredning kring alternativa
lösningar för farligt avfall. Ännu ett projektuppslag är under
utredning. Det rör utveckling av fordonsdukarna med GPSpositionering.

Antal idéer inkomna i det digitala verktyget
Under augusti månad fick verksamheten tillgång till ett digitalt
verktyg för idéhantering, Idébanken.
Uppstarten har kommunicerats på intranätet, anslagstavlor och
arbetsplatsträffar. Syftet med verktyget är att underlätta för
medarbetare att komma med realiserbara utvecklingsförslag samt
att stärka den innovativa kulturen.

Aktiviteter och åtgärder
Ett flertal aktiviteter har genomförts på annat sätt än i projektform.
Bl.a. har ett antal arbetsmoment automatiserats och ett flertal
digitala utvecklingsinitiativ har genomförts och påbörjats.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT och digitalisering.


E-tjänst för dispensansökningar för näringsidkare pga. Covid19 pandemin.
Effekter: Mycket snabb handläggning av våra kunders
önskemål om uppehåll av sin tömning pga. verksamhetens
dramatiska minskning pga pandemin.



Samtliga nedladdningsbara blanketter på www.lund.se är på
gång att bli transformerade till e-tjänster.
Effekter: Underlättar både för invånare och
kundtjänstmedarbetare i och med att hela processen görs
digitalt, istället för via vanlig postgång.



Förbättring av sms-utskick inför tömning till
villhushållskunder med ännu tydligare tömningsdag, när röda
dagar infaller under kommande vecka, som även innehåller
länk till inkörningsschema och hämt-schema för digital
nedladdning.
Effekter: Kunder får mer precis information som minskar
antalet samtal till kundtjänst.



Systematik har lagts upp i verksamhetssystemet för att kunna
fånga kunders synpunkter i ett större sammanhang. Samtliga
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som är av vikt och och ger ett mervärde i form av beröm,
kritik eller insatser som verksamheten ombeds göra och som
inte är kopplade direkt till en berörd kund läggs in som
”Kundsynpunkt”.
Effekter: Dessa ”synpunkter” kan sedan analyseras för att
förbättra vårt arbete för att bli snabbare och mer effektiva i
vårt dagliga arbete. Dessutom kan dessa användas för
statistiska ändamål.


Möjlighet att digitalt signera dokument och avtal för invånare.
Effekter: Underlättar för kunder, verksamheten samt snabbar
på handläggningstiden för ärende.



Möjlighet för samtliga medarbetare på Lunds
Renhållningsverk att dela med sig av sina goda ideér genom
idébanken på inloggad.
Effekter: Förbättrad dokumenterad idéfångst. Kan också
utvecklas till ett forum där samtliga medarbetare,
tillsammans, förfinar och utvecklar varandras ideér genom
möjlighet till att kommentera andras ideér finns. Detta kan
också bidra till att kulturen blir mer innovativ vilket både
kommer att gagna oss och våra medborgare.



Automatkvittering av orders inkomna från våra fordon.
Effekter: De orders som chaufförer utför och kvitterar i
bilarna blir numera automatiskt kvitterade när de skickas in
till verksamhetssystemet. Detta medför att all den
behandlingstid som kundtjänst tidigare fick lägga i form av
kontroll och kvittering numera kan nyttjas på annat sätt.
Kontroll av riktighet görs nu maskinellt med hjälp av script.

Renhållningsverkets verksamhet har hög kvalitet där
möjligheter för medborgares inflytande utvecklas.
Ett stort utvecklingsarbete har initierats för att säkerställa en
säkerställd uppföljning och utveckling av de indikatorer som påvisar
verksamhetens leveranskvalitet.

Indikatorer
Indikatorerna behöver kvalitetssäkras för att möjliggöra en god
analys.
Indikator
NKI > 75 %
Antalet ärenden som besvarats inom utlovad tid i
kundtjänst.

Nöjd-Kund-Index (NKI)
Mätning planeras till hösten 2020.

Mål
76
80 %

Utfall
78 %
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Lunds kommun genomför SCB´s medborgarundersökning vartannat
år. Där framkommer bl.a. medborgarnas bedömning av renhållning
och sophämtning i kommunen på en skala 0-100, utifrån följande
frågor. Mätningen som genomfördes 2019 visar att Lundaborna är
mycket nöjda med sophämtning och renhållningen i kommunen.

Diagram: SCBs medborgarundersökning. Sammantaget resultat av frågor kopplade
till sophämtning och renhållning.

Antal ärenden som besvarats inom utlovad tid i kundtjänst, mål är
satt till att ärende ska besvaras inom 2 dagar.
Indikatorn tas fram genom att data hämtas ur verksamhetssystemet
och behandlat datum på ärendet matchas med inkommit datum.
Statistiken är baserad på avslutade ärenden.
Indikatorn ger en bild av huruvida servicelöftet hålls och kan lätt
jämföras över tid för att säkerställa att det är hög kvalitet på
tjänsterna.

Andel besvarade ärenden i tid
90%
80%

78%

70%

66%
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Diagram: antal ärenden som besvarats ”i tid” över en 2-årsperiod med mål.

Indikatorn ”andelen besvarade ärende i tid” visar ett utfallet för årets
åtta första månader med 78 %, en förbättring i jämförelse med före-

Uppföljning per augusti
gående år med 19 %. Utfallet under det andra tertialet visar på en
förbättring och utfallet ligger 2 % under årets mål.

Aktiviteter och åtgärder
Ett flertal åtgärder för bättre kvalitetsmätning har genomförts under
årets första åtta månader. Med hjälp av dessa har verksamheten
bättre kontroll över genomförda tjänster och kvaliteten på tjänster.
Kvalitetsmätningen visar att verksamheten har en låg nivå på
reklamationer av tjänster. Reklamationsnivån, årets första åtta
månader, låg på 0,007 %.
Utförda tjänster per verksamhet:
Container = 38 399 (220 per dag).
Kärlhämtning = 907 608 (5 200 st. per dag)
Sopning = 314 172 (1 800 per dag)
Totalt antal tjänster = 1 260 179
Totalt antal reklamationer = 904
Andel reklamationer per tjänst = 0,007 %

Den utförda tjänsten ”sopning” består framförallt av tjänster till
fastighetsägare i Lund men även av tjänster till Tekniska nämnden.
Andelen tjänster till Tekniska nämnden uppgår till 18,5 %.
Planerade åtgärder för 2020 är bl.a. att fortsätta kvalitetssäkra
verksamhetsuppföljningen. Ett exempel på konkret åtgärd är att
korrigera de felaktigheter som identifierat under taggningsprojektet,
ett digitaliseringsprojekt. Totalt har 800 avvikelser idag noterats.

Alla medborgare och verksamheter ska ha kunskap om hur
avfall ska hanteras.
Verksamheten använder sig främst av den digitala kanalen Lund.se
för att kommunicera vikten av att källsortera. Bl.a. finns en
sorteringsguide på sidan. Uppföljning av sidan ger viss indikation på
vilka ytterligare insatser som kan krävas.

Indikatorer
Indikatorn visar att en högre ambitionsnivå kan uppnås.
Indikator
Besökare på ”sorteringsguiden”

Mål
Utfall
160/mån 160/mån

Besökarantalet på sorteringsguiden varierar under perioden. I
genomsnittet har sidan haft 178 unika besökare under perioden
januari – aug 2020. Sidan har samma period haft i genomsnitt 221
sidvisningar per månad vilket visar att enskilda besökare besöker
sidan flera gånger per månad. Analysen visar en höjdpunkt över jul
och nyår, stabiliserar sig under våren för att sjunka i juli månad.
Besökarantalet stiger igen i augusti månad med 187 besökare.
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Diagram: Besökare ”sorteringsguiden” under perioden november 2016 – aug 2020

De plockanalyser som genomförts visar att vi behöver förstärka våra
insatser för att öka medborgares kunskap och vilja att sortera sina restprodukter på rätt sätt. Plockanalyserna genomförs årligen på 500 hushåll i
Lund.

Aktiviteter och åtgärder
Under sommaren har källsorteringskampanjen inletts. Detta genom
kommunikation på Lunds Instagram konto. Ett inlägg, en
sorteringsquiz, besöktes av fler än 1 000 personer och ca. 360
personer deltog aktivt i quizet. Kampanjen kommer att fortsätta
under hösten
Under slutet av oktober kommer en plockanalys på restavfall och
matavfall att genomföras. Den kommer att omfatta både villakunder
och kunder i flerfamiljshus. Resultatet kommer att analyseras för att
visa den utvecklingstrenden över flera år.

Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och
skydda miljön.
Ett flertal aktiviteter i det dagliga förbättringsarbetet pågår för att
minimera miljöpåverkan.

Indikatorer
Indikatorerna mäts årligen under hösten varför ingen djupare analys
genomförts för perioden.
Indikator

Mål

Utfall

Uppföljning per augusti
År 2020 är avfallstransporterna fossilfria
År 2020 har den totala mängden avfall minskat
genom årlig minskning med 2 % sedan 2013
År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i
restavfallet halverad för respektive material
jämfört med år 2015.
År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll
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Åtgärder och aktiviteter
Ett antal förbättringsaktiviteter fortgår för att minimera
transportarbetet.

Intern utveckling
Miljömål: Renhållningsverket skall bedriva sin verksamhet
med minsta möjliga miljöpåverkan
Indikatorer
Indikatorerna visar att verksamheten fortsätter att minimera dess
miljöpåverkan.
Indikator

Mål
Utfall
52 000 36 000

Antalet utskrifter ska fortsatt vara lågt.
Fordonsflottan ska fortsätta vara fossilfri.
Bio-diesel (HVO)

60

64

Gas

19

14

El

7

7

Renhållningsverket ska vara självförsörjande
gällande el från solcellerna.

85 %

74,9 %

Under det andra tertialet ökade antalet utskrifter. Under juli månad
syns en ökning av antal utskrifter. Analysen visar att det beror på att
det skrivarbyte som då genomfördes medförde en del problem
varför onödiga utskrifter då skedde. Det ledde också till att vi fortsatt
har två större skrivare för att minska risken för stopp. Detta kommer
att åtgärdas under hösten. Helårsmålet kommer troligen att nås.
Under första halvan av juni driftsattes de två sista solcellsanläggningar på garagetaken. Tertial två har varit en bra period med
mycket sol och låg förbrukning vilket leder till att vi producerat
170MWh el och endast förbrukat 98MWh under motsvarande
period. Under hela perioden har solcellerna producerat 206 MWh el.
Under samma period uppgår förbrukningen till 275 MWh.

Åtgärder och aktiviteter
Åtgärder som påverkar målet är framförallt redan nämnda åtgärder
för ruttoptimering med mera.
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Arbetsmiljömål: Renhållningsverket skall vara en attraktiv
arbetsplats och med god arbetsmiljö.
Under 2020 pågår en omfattande satsning på ledarskapet för att
skapa förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsplats. Förutom
ledarsatsningen genomförs även en översyn av lokalerna.

Indikatorer
Indikatorerna visar att det finns fortsatt förbättringsutrymme för att
uppnå målsättningarna. Utfall per 30 juni.
Indikator
Sjukfrånvaro skall vara lägre än 5 %
Personalomsättningen ska vara fortsatt
låg
Förändring av fördelning från
efterhjälpande till förebyggande och
hälsofrämjande insatser från
företagshälsovården

Mål
<5,5%
<5%
20% (EH)
60% (FB)
20% (HF)

Utfall
6,2 %
3%
20% EH
80% FB
0% HF

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-juli uppgick till 6,2 procent
oförändrat jämfört motsvarande period 2019. Förvaltningen har
dagligen följt sjukfrånvaron sedan mitten av mars och frånsett några
medarbetare som är långtidssjukskrivna har sjukfrånvaron varit
väldigt låg.
Långtidssjukfrånvaron inom driften är låg, endast 1,5 %. Det visar att
det långsiktiga arbetsmiljöarbetet samt ett proaktivt
rehabiliteringsarbete varit framgångsrikt.
Kvinnors sjukfrånvaro var under jan-juli 7,4 procent jämfört med 4,3
procent motsvarande period 2019. Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
har dock minskat till 41,4 procent jämfört med 58,3 procent 2019.
Den åldersuppdelade sjukfrånvaron har ökat i åldrarna yngre än 29
år och 30-49 år men minskat i åldern äldre än 50 år.
Förvaltningen följer kommunens rehabiliteringsprocess och högre
sjukfrånvaro beror på flera omständigheter som samverkar. Enstaka
sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken på en mindre
förvaltning som Lunds renhållningsverk.

Personalomsättningen ska vara fortsatt låg
Målet att personalomsättning ska vara fortsatt låg uppfylls då
personalomsättningen uppgick till 3 procent under januari-juli.

Förändring av fördelning från efterhjälpande till förebyggande och
hälsofrämjande insatser från Företagshälsovården
Målet förändring av fördelning från efterhjälpande till förebyggande
och hälsofrämjande insatser från Företagshälsovården fördelade sig
för andra kvartalet 2020 till 20 procent för efterhjälpande insatser,
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80 procent för förebyggande insatser och 0 procent för hälsofrämjande insatser. Mer fokus planeras att läggas på hälsofrämjande
åtgärder under resten av året.

Aktiviteter
Ett omfattande utvecklingspaket för chefer genomförs under året.
Under perioden har cheferna gått arbetsmiljöutbildning, ekonomiutbildning och genomfört IDI (Interpersonal dynamics inventory) för
att öka förmågan att arbeta med grupper. Under hösten kommer
chefer att utbildas i att leda möten med god dialog.
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har undersökts,
riskbedömts och följs nu upp i handlingsplaner. Fysisk arbetsmiljön
har riskbedömts och följs upp i handlingsplaner för administrativ
personal.
Vid ett besök från arbetsmiljöverket underkändes det omfattande
arbete med riskinventering som genomförts under hösten 2019 och
våren 2020. Detta medförde att det under sommaren genomförs en
komplettering av risker ute i verksamheterna enligt en framtagen
checklista. Ca 18 000 anläggningar undersöks av ordinarie personal.
Kartläggning och riskbedömning skall vara genomförd till den sista
september.
Matsalen och konferensrummen har under sommaren fräschats upp,
det gamla rökrummet har delvis rivits ner och förvandlats till en ny
uteplats. Under hösten kommer en översyn av kontorslokaler och
omklädningsrum att genomföras för att optimera lokalytor samt öka
trivsel och samhörighet.
Nya arbetssätt har prövats med anledning av restriktioner för att
begränsa smittspridning av Coronaviruset. Bland annat prövas olika
arbetssätt med färre fysiska möten och fler digitala möten. Arbetssätten visar att det organisatorisk fungerar väl att arbeta på distans.

Kvalitetsmål: Renhållningsverket bedriver sin verksamhet
med hög kvalitet på ett resurseffektivt sätt.
Indikatorer
Indikatorerna visar att målområdet behöver fortsatt fokus under
året.
Indikator
Ekonomi skall vara i balans.
Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt
egna kapital och ha en god likviditet.
Antal reklamationer hanterade ej
hanterade inom 7 dagar ska vara lågt.

Mål

Utfall
0,5
mnkr

-0,14

50
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Antal körda km/kärl.
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0,15

0,18

Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla
sitt egna kapital och ha en god likviditet.
Resultaträkning
Utfall
augusti

Budget
augusti

Avvikelse
augusti

Helårsbudg
et

Helårsprog
nos

Helårsavvikelse

113,9

119,1

-5,2

178,7

176,6

-2

-101,3

-102,2

0,9

-153,4

-151,9

1,5

-15,4

-16,2

0,8

-24,3

-24,3

0

-2,8

0,7

-3,6

1

0,5

-0,5

Finansiella
intäkter

0

0

0

0

0

0

Finansiella
kostnader

0

0

0

0

0

0

Interna
finansiella
kostnader

-0,3

-0,3

0

-0,5

-0,5

0

RESULTAT
EFTER
FINANSIELLA
POSTER

-3,1

0,4

-3,6

0,5

0

-0,5

RESULTAT

-3,1

0,4

-3,6

0,5

0

-0,5

(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETE
NS
NETTOKOSTNA
DER

Analys av resultatet
Förvaltningens resultat för perioden januari-augusti blev negativt
med - 3,1 miljoner kronor.
Omsättningen för året låg 5,1 miljoner kronor under budget varav
0,1 miljoner kronor avser avvikelse för Rögle deponi. Hittills i år har
3,1 miljoner kronor upparbetats i täckningen av Rögle deponi.
Enheterna Container har 3,0 lägre intäkter än budget. Enheten har
mindre uppdrag, intäktsbortfall för tömningar i Brunnshög och en 10
% felräkning i budget. Två-fack har negativ avvikelse med 0,4
miljoner kronor i jämförelse med budget. Ersättning för källsorterat
material avviker negativt med 1,9 miljoner kronor och var 1,8
miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år.
Gångbaneenheten har tappat ett större uppdrag som motsvarar 0,5
miljoner kronor på årsbasis. Fyrfacksavdelning har ökat
omsättningen med 1,0 miljoner kronor hittills i år jämfört med
planerat.
Personalkostnaden avviker negativt med 0,6 miljoner kronor i
jämförelse med budget och har ökat med 2,0 miljoner kronor i
jämförelse med föregående år. Reservering för lönerevision är gjord
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för perioden april-augusti. Kostnaden för övertid avviker negativt
med 1,1 miljoner kronor i jämförelse med budget.
Kostnaden för behandling av avfall har ökat med 0,3 miljoner kronor
jämfört med budget och 1,9 miljoner kronor i jämförelse med
föregående år. Ändring av SYSAV´s taxa för återvinningscentral och
brännbart material och förbränningsskatt har ökat kostnaden med
1,5 miljoner kronor för årets första åtta månader.
Avskrivningar för fordon och fastighet har minskat med 0,8 miljoner
kronor jämfört med planerat och kostnaden har ökat med drygt en
miljon kronor jämfört med föregående år.
Förvaltningen har nekats bidrag för solcellsanläggningen pga. att
anläggningen inte var ansluten till nätet vid årsskiftet 2019/2020.
Avskrivningen för solcellsanläggningen ökar därmed 0,1 miljoner
kronor per år under åtta år.
Fordonskostnader minskade med 0,7 miljoner kronor för den
ackumulerade perioden och kostnaden har även minskat jämfört
med samma period föregående år med 0,3 miljoner kronor.
Kostnaden för försäkring, hyra fordon, och fordonsskatt har minskat
i förhållandet till planerat i budget,. Bränslekostnaden har ökat
något, biodiesel har ökat med 0,4 miljoner kronor och biogas har
minskat med 0,2 miljoner kronor och kostnaden för service och
reservdelar följer plan.
Inköp av matavfallspåsar har ökat i jämförelse planering och avviker
negativt med 0,8 miljoner kronor. Prishöjning i samband med ny
upphandling har ökat kostnaden och utfallet blev högre än
budgetkalkylen. Fastigheten har reparerats för 0,7 miljoner kronor
hittills i år vilket är 50 % lägre än planerat. Reparationerna avser
målning, bygg och elarbeten i verkstad och garage.
Elkostnaden avviker negativt med 0,2 miljoner kronor i jämförelse
med budget. Kostnaden för konsult övrigt har ökat med 0,2 miljoner
kronor i jämförelse med budget. Konsultinsatser har gjorts i
utredning av Västerbro och revision av ISO-system. Externa
transporter avviker negativt med 0,2 miljoner kronor.
Under sommarperioden har det varit fler försäkringsärende med
skador på fordon och tvätthall. Kostnaden för självrisk och skador
avviker negativt med 0,2 miljoner kronor.

Jämförelse utfall, budget och föregående år exklusive Rögle
deponi
KONTO
Omsättning

Ackumulerat
Utfall Mkr

Ackumulerat
Budget mkr

Ackumulerat
Avvik.Mkr

Förg. årAvvik.Mkr

110,8

115,9

-5,2

-0,6
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Ackumulerat
Utfall Mkr

Ackumulerat
Budget mkr

Ackumulerat
Avvik.Mkr

Förg. årAvvik.Mkr

Personalkostnad

-44,1

-43,5

-0,6

-2,0

Behandlingsavgift avfall

-23,4

-23,1

-0,3

-1,9

Avskrivningar

-15,4

-16,2

0,8

-1,1

Fordonsbränsle

-5,2

-5,1

-0,1

0,0

Service,reparation och reservdelar fordon

-3,3

-3,4

0,0

-0,2

Pappersvaror

-2,5

-1,7

-0,8

-0,2

Transporter (ej person)

-0,8

-0,6

-0,2

0,2

Köp verksamhet,( kärltvätt,städning torg)

-0,7

-0,9

0,2

0,2

Reparation fastighet

-0,7

-1,5

0,7

-0,3

Fordonsförsäkring

-0,7

-0,9

0,2

0,1

Konsulter, övrigt

-0,6

-0,4

-0,2

-0,4

El förbrukningsavg

-0,4

-0,2

-0,2

0,1

Hyra leasing fordon

-0,3

-0,7

0,4

0,3

Självrisk, skador

-0,3

-0,1

-0,2

-0,2

Fordonsskatt

-0,3

-0,4

0,2

0,1

Utbildning

-0,2

-0,5

0,3

0,1

Annons och reklamkostnader

-0,2

-0,5

0,2

0,1

Datorer och läsplattor

-0,1

-0,3

0,2

0,1

0,0

-0,2

0,2

0,0

Ack.UTFALL

Helårs-prognos

0,0

-0,5

KONTO

Möbler och lokaltillbehör

Rapport pandemikostnader
FV

K

13 Renhållningsstyrelse

3 INTÄKTER

13 Renhållningsstyrelse

4 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT

-0,6

-0,6

13 Renhållningsstyrelse

5 MATERIAL, VAROR, INVENTARIER

-0,2

-0,2

13 Renhållningsstyrelse

6 TJÄNSTER,AVG,KÖP VERKS, BIDRAG

0,0

0,0

13 Renhållningsstyrelse

7 LOKALKOSTNADER, AVSKRIVN. M.M.

-0,1

0,1

Summa 13

-0,9

-1,4

Summa Nämnderna

-0,9

-1,4

Hittills i år har förvaltningen haft kostnader i samband med
pandemin med 0,9 miljoner kronor. Kostnaderna avser extra
personal som är placerade i driftenheterna för 0,6 miljoner kronor.
Kostnader för reservdelar i samband med att tillverkare stängde ned
fabriker uppgick till 0,2 miljoner kronor. En ozonmaskin har hyrts
för 0,1 miljoner kronor för att snabbare kunna sanera fordon.
Förvaltningen uppskattar att minskad fakturering i samband med
dispenser och mindre avfall uppgår till 0,5 miljoner kronor.

Prognos
En genomgång av prognosen är gjord efter stängning av rapporten
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och resultatet av genomgången visar att intäkterna för helåret
minskat med 3,7 miljoner kronor, någon återbokning från
reservering enligt självkostnadsprincipen är inte med i intäkterna.
Personalkostnaden har ökats i prognosen med 0,9 miljoner kronor
jämfört med budget. Dessa kostnader hänförs till ökad bemanning i
den initiala fasen av pandemin och ökade kostnader för övertid
jämfört med budget. Övriga större poster som är justerade är inköp
papperspåsar som är ökad med 1,2 miljoner kronor,
behandlingsavgifter som är minskad med 1,5 miljoner kronor och
annons, reklam är minskad med 0,4 miljoner kronor.
Kostnader som har uppkommit till följd av situationen med
coronavirus uppgick till 0,9 miljoner kronor hittills i år och
prognosen för helår beräknas uppgå till 1,4 miljoner kronor.

Åtgärder vid avvikelse
Prognosen har genomarbetats och ny prognos är lagd med positivt
resultat 0,1 miljoner kronor. Förvaltningen planerar att noggrannare
följa upp resultat och kontroll av kostnader för årets resterande fyra
månader för att nå målet med positivt resultat.

Investeringar
Investeringsredovisning
(Mnkr)

Utfall augusti

Helårsbudget

Helårsprognos

Helårsavvikelse

Inventarier,
fordon

-12,3

-31

-15,1

15,8

Byggnader,
anläggningar

-7,8

0

-27,9

-27,9

-20,1

-31

-43

-12

TOTALT

Analys av investeringar
Investeringar i fordon har hittills i gjorts för 8,8 miljoner kronor.
Investeringarna avser en tvåfacksbil, en fyrfacksbil, en minitraktor
till gångbaneavdelningen och utköp av en plockmaskin. Under
perioden har fordon sålts för 0,7 miljoner kronor. Investeringar i kärl
har gjorts för 1,7 miljoner kronor, underjordisk behållare för 0,7
miljoner kronor och container för 1,1 miljoner kronor. Investering i
sopsugssystemet har gjorts med 7,8 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar har ökats till 43 miljoner kronor och den
största avvikelsen är hänförd till försening av terminalbyggnaden för
sopsug.

Antal reklamationer ej hanterade inom 7 dagar ska vara lågt.
Antal reklamationer som inte har hanterats inom 7 dagar har ökat
från föregående år från 104 stycken till 167 stycken för årets första
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åtta månader. Årets mål 50 stycken är redan passerat och främst
beror det på att målet är satt efter beräknat utfall för föregående år
med 68 stycken och statistiken visar 161stycken för föregående år
när den har uppdaterats med ärende som är avslutade under 2020.
Statistiken visar endast avslutade ärenden.

Antal reklamationer ej behandlade inom 7 dgr
300

277

250
200

161

150
100
50
0
jan

feb

mar

apr

maj

jun

Summa > 7dgr ack 2019

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa > 7dgr ack 2020

Summa > 7dgr ack Mål
Diagram: Antal reklamationer ej hanterade inom 7 dagar

Antal körda km/kärl
Underlaget för indikatorn är en kombination av den nationella
fordonskontrollen och egna system.
Samtliga av våra kärltömmande fordons data över antal körda
kilometer är från och med augusti medräknade. Detta medför att
siffran ligger högre än för föregående år då fordonsflottan innehöll
många lånefordon där körsträckor ej fanns tillgängliga. Under 2020
består fordonsflottan i princip endast av egna fordon vilket ger en
rättvisande indikator som uppgår till 0,18 km/kärl.
Inflyttning har ökat antalet utställda och tömda kärl, och försöket
med fyrfack för ökad sortering har slagit väl ut. Dessa kunder har
gått från ett kärl för restavfall/matavfall till två stycken kärl med
sammantaget åtta fraktioner. Pandemin som minskade antalet kärl
som tömdes har dessutom återhämtat sig till viss del.

Åtgärder och aktiviteter
Beställning på ny slamtank är gjord och leverans beräknas ske under
hösten. Tanken är 7 kubik större vilket kommer att minska vårt
transportbehov.
Under sommaren förstördes tvättmaskinen i tvätthallen av ett eget
fordon. Utredning pågår för att se vilken ersättning försäkringen kan
erbjuda.

Uppföljning per augusti
Under hösten kommer en del av gångbanepersonalen att få en ny
schemaläggning. Detta förväntas resultera i ett bättre kvalitetsarbete
och en bättre arbetsmiljö för berörda medarbetare.
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Indikatorer
Indikator

Mål

Antal utvecklingsprojekt
Antal idéer inkomna i det digitala verktyget
NKI > 75 %
Antalet ärenden som besvarats inom utlovad
tid i kundtjänst.
Besökare på ”sorteringsguiden” per månad
År 2020 är avfallstransporterna fossilfria
År 2020 har den totala mängden avfall
minskat genom årlig minskning med 2 %
sedan 2013
År 2020 är mängden förpackningar och
tidningar i restavfallet halverad för respektive
material jämfört med år 2015.
År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet
noll
Antalet utskrifter ska fortsatt vara lågt.

Utfall
10
25
76
80 %

19
2
78 %

160
JA
2%

160
JA
-

2%

-

0

-

52 000

36 000

Fordonsflottan ska fortsätta vara fossilfri.
Bio-diesel (HVO)

60

64

Gas

19

14

El

7

7

Renhållningsverket ska vara självförsörjande
gällande el från solcellerna.

Sjukfrånvaro skall vara lägre än 5 %
Personalomsättningen ska vara fortsatt låg
Förändring av fördelning från efterhjälpande
till förebyggande och hälsofrämjande insatser
från företagshälsovården
Ekonomi skall vara i balans.
Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt
egna kapital och ha en god likviditet.
Antal reklamationer hanterade ej hanterade
inom 7 dagar ska vara lågt.
Antal körda km/kärl.

85 %

74,9 %

<5,
5%
<5%
20% (EH)
60% (FB)
20% (HF)

6,2 %
0
20% (EH)
80% (FB)
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0,5 mnkr

0,1

50

277

0,15

0,18

