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Sammanfattning
Styrelsens verksamhet har per september ett fortsatt starkt
utvecklingsfokus.
Under månaden har ekonomin analyserats för att hitta åtgärder för
att få ett resultat som är i balans med budgeterat resultat. Ett flertal
onödiga kostnader har identifierats.
Ett antal extraordinära poster har identifierats. Bl.a. medför
pandemin utökade kostnader på ca. 1,0 mnkr. och minskade intäkter
med ca 0,5 mnkr. Den genomförda upphandlingen av ger betydligt
högre kostnader än budgeterat. Under året har även en
förbränningsskatt på restavfall införts vilket ger högre kostnader än
budgeterat.

Utvecklingsmål
Renhållningsverkets verksamhet präglas av nytänkande och
har en stark innovationskultur
Indikatorer
Indikator
Antal utvecklingsprojekt
Antal idéer inkomna i det digitala verktyget

Mål

Utfall
19
5

10
25

Antal utvecklingsprojekt
Per september 2020 har sex projekt avslutats, fyra projekt startats
upp samt nio projekt fortlöper.

Antal idéer inkomna i det digitala verktyget
Antalet idéer inkomna i det digitala verktyget Idébanken under
september månad uppgår till 3 stycken. Totalt under året har fem
idéer inkommit.

Aktiviteter och åtgärder
Under september har kommunen genomfört en innovationsvecka.
Där har verksamheten varit representerad i tre av fem projekt.

Renhållningsverkets verksamhet har hög kvalitet där
möjligheter för medborgares inflytande utvecklas.
Indikatorer
Indikator
NKI > 75 %
Antalet ärenden som besvarats inom utlovad tid i
kundtjänst.

Mål
76
80 %

Utfall
74 %
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Nöjd-Kund-Index (NKI)
Mätning planeras till november 2020.

Antal ärenden som besvarats inom utlovad tid i kundtjänst, mål är
satt till att ärende ska besvaras inom 2 dagar.

Andel besvarade ärenden i tid
90%
80%

74%
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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
nio första månader med 74 %, en förbättring i jämförelse med föregående år med 19 %. Utfallet under året visar på en förbättring och
utfallet ligger 7 % under årets mål.

Aktiviteter och åtgärder
Ett aktivt utvecklingsarbete inom kundtjänst har startat efter
sommaren och löpt enligt plan under september månad.

Alla medborgare och verksamheter ska ha kunskap om hur
avfall ska hanteras.
Indikatorer
Indikator
Besökare på ”sorteringsguiden”

Besökarantalet ligger i linje med målet.

Aktiviteter och åtgärder
Källsorteringskampanjen pågår enligt plan.

Mål
Utfall
160/mån 160/mån
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Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och
skydda miljön.
Indikatorer
Indikatorerna mäts årligen under hösten varför ingen djupare analys
genomförts för perioden.
Indikator
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

Mål
JA
2%

Utfall
JA
-

2%

-

0

-

Åtgärder och aktiviteter
Ett antal förbättringsaktiviteter fortgår för att minimera
transportarbetet.

Intern utveckling
Miljömål: Renhållningsverket skall bedriva sin verksamhet
med minsta möjliga miljöpåverkan
Indikatorer
Indikator

Mål
Utfall
52 000 40 500

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 september är vi trots fortsatt dubbel uppsättning skrivare
nere på nivå under månads målsättning på 4 333st utskrifter.
Under september har våra solceller producerat 33,7MWh och från
årsskiftet ligger totalen på 241MWh. Elförbrukningen sedan början
på året(osäkert på avdrag för produktion) ligger på 281MWh.

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.
Indikatorer
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.

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

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,
80 procent för förebyggande insatser och 0 procent för hälsofrämjande insatser.

Aktiviteter
Riskinventeringen inom driften har under september månad
slutförts. De identifierade riskerna har riskbedömts av skyddsombud
och arbetsgivare tillsammans.

Kvalitetsmål: Renhållningsverket bedriver sin verksamhet
med hög kvalitet på ett resurseffektivt sätt.
Indikatorer
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.
Antal körda km/kärl.

Mål

Utfall
0,5
mnkr

-3,3

50

184

0,15

0,18
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Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla
sitt egna kapital och ha en god likviditet.
Resultaträkning
Utfall
september

Budget
september

Avvikelse
september

Helårs

Helårs

budget

prognos

Intäkter

129,5

134,0

-4,5

178,7

175,0

-3,7

Kostnader

-115,2

--114,2

-1,0

-153,4

-151,3

2,0

-17,3

-18,2

0,9

-24,3

-23,1

1,2

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

-3,0

1,5

-4,5

1,0

0,6

-0,5

Finansiella intäkter

0

0

0

0

0

0

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

0

Interna finansiella
kostnader

-0,3

-0,4

0

-0,5

-0,5

0

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

-3,3

1,1

-4,5

0,5

0,1

-0,5

RESULTAT

-3,3

01,1

-4,5

0,5

0,1

-0,5

(Mnkr)

Avskrivningar

Helårsavvikelse

Analys av resultatet
Förvaltningens resultat för perioden januari-september blev negativt
med - 3,3 miljoner kronor.
Omsättningen för året låg 4,5 miljoner kronor under budget. Projekt
där Rögle deponi ingår hade en högre omsättning under september
månad och avviker positivt i jämförelse med budget med 0,7
miljoner kronor. Hittills i år har 4,8 miljoner kronor upparbetats i
täckningen av Rögle deponi. Enheten container ökade sin omsättning
under september, under månaden har fakturering skett för tvätt av
underjordiska behållare. Hittills avviker omsättningen för enheten
negativt med 2,8 miljoner kronor. Enheten flerbostadshus omsatte
något lägre i september och avviker negativt med 2,6 miljoner
kronor, 2,0 miljoner kronor är budgetavvikelse för ersättning av
returmaterial. Enheten fyrfack avviker positivt i omsättningen med
1,1 miljoner kronor i jämförelse med budget.
Gångbaneenheten har en minskad omsättning under september och
avviker 0,8 miljoner negativt i jämförelse med budgeterad
omsättning. Enheten har tappat uppdrag mot servicenämnden till en
årsintäkt på 725 tkr.
Omsättning för servicegruppen varierar över månaderna och det är
främst inom slamdelen. Ackumulerat ligger intäkterna 0,1 miljoner
kronor lägre än budget.
I jämförelse med föregående år har container ökat omsättningen
med 0,8 miljoner kronor, flerbostadshus har minskat med 1,6
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miljoner kronor, fyrfack har ökat med 0,3 miljoner kronor,
gångbaneenheten har minskat med 0,3 miljoner kronor och
servicegruppen har ökat omsättningen med 0,4 miljoner kronor.
Förändring av tömning från kärl till underjordiska behållare och
hämtning med fyrfacksbil istället för tvåfacksbil kan förklara ökning
av omsättningen för container och fyrfack samtidigt som det skett
minskning för enheten flerbostadshus. Ersättningsnivåerna och
volymerna för källsorterat material har påverkat flerbostadshus med
2,0 miljoner kronor. Det är intäkter för returpapper,
kartong/wellpapp och elektronik som har minskat. Fakturering för
projekt har ökat med 1,3 miljoner kronor i jämförelse med
föregående år varav Rögle deponi motsvarar 1,1 miljoner kronor.
Personalkostnaden avviker negativt med 1,1 miljoner kronor i
jämförelse med budget och har ökat med 2,0 miljoner kronor i
jämförelse med föregående år. Reservering för lönerevision är gjord
för perioden april-september.
Kostnaden för behandling av avfall har ökat med 0,8 miljoner kronor
jämfört med budget och 2,4 miljoner kronor i jämförelse med
föregående år. Behandlingsavgift för återvinningscentralerna avviker
negativt jämfört med budget med 0,4 miljoner kronor. Ändring av
SYSAV´s taxa för återvinningscentral och brännbart material och
förbränningsskatt har ökat kostnaderna för behandlingsavgift.
Avskrivningar för fordon och fastighet har minskat med 0,9 miljoner
kronor jämfört med planerat i budgeten men kostnaden har ökat
med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Fordonskostnader minskade med 0, 4 miljoner kronor jämfört med
planerat i budget för den ackumulerade perioden och kostnaden har
även minskat jämfört med samma period föregående år med 0,1
miljoner kronor. Reparationer, service och reservdelar har ökat med
0,4 miljoner kronor, fordonsskatt har minskat med 0,2 miljoner
kronor, hyra/leasing fordon har minskat med 0,4 miljoner kronor
och försäkring fordon har minskat med 0,3 miljoner kronor jämfört
med budget. Omklassning av fordon har medfört av förvaltningen
har fått återbetalt fordonsskatt. Försäkringskostnaden har minskat
vid nytt avtal. Bränslekostnaden låg 0,1 miljoner kronor över budget
och i nivå med föregående år.
Inköp av matavfallspåsar har ökat i jämförelse planering och avviker
negativt med 0,9 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 44 % 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. Uppvärmning och
vattenkostnaden avviker positivt med 0,2 miljoner kronor. I
jämförelse med föregående år avviker uppvärmning, el och vatten
positivt med 0,2 miljoner kronor.
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Inköp av förbrukningsinventarier har minskat med 0,4 miljoner
kronor och förbrukningsmaterial med 0,3 miljoner kronor jämför
med planeringen i budget.
Inhyrda transporter har ökat under september månad och
ackumulerad budgetavvikelse uppgår till – 0,3 miljoner kronor.
Ökningen är hänfört till containerenheten.
Kostnader för utbildning och resor i samband med utbildningar har
minskat med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. En
pandemieffekt flertal av utbildningar och konferenser har
genomförts på distans. Annons och reklamkostnader har minskat
med 0,3 miljoner kronor jämfört med budget och 0,1 miljoner kronor
i jämförelse med föregående år.
Jämförelse utfall, budget och föregående år
KONTO

AckumuleratUtfall Mkr AckumuleratBudget mkr AckumuleratAvvik.Mkr

Förg.
årAvvik.Mkr

Omsättning

129,5

134,0

-4,5

1,1

Personalkostnad

-49,3

-48,2

-1,1

-2,0

Behandlingsavgift
avfall

-26,7

-26,0

-0,8

-2,4

Avskrivningar

-17,3

-18,2

0,9

-1,2

Fordonsbränsle

-5,8

-5,7

-0,1

0,1

Service,reparation
och reservdelar
fordon

-6,3

-6,0

-0,4

-0,5

Pappersvaror

-2,7

-1,9

-0,9

-0,3

-0,9

-0,7

-0,2

0,2

-0,9

-1,0

0

0,1

-4,3

-3,5

-0,8

-1,0

-0,7

-1,7

0,9

-0,2

Fordonsförsäkring

-0,7

-1,0

0,3

0,1

Konsulter, övrigt

-1,0

-0,7

-0,3

-0,6

-0,5

-0,3

-0,2

0,1

-0,4

-0,8

0,4

0,3

Självrisk, skador

-0,3

-0,1

-0,2

-0,2

Fordonsskatt

-0,3

-0,5

0,2

0,1

Utbildning

-0,3

-0,6

0,3

0,1

-0,3

-0,5

0,3

0,1

-0,1

-0,3

0,2

0,1

0,0

-0,2

0,2

0,0

Transporter (ej
person)
Köp verksamhet,(
kärltvätt,städning
torg)
Köp tjänster
(Rögle)
Reparation
fastighet

El
förbrukningsavg
Hyra leasing
fordon

Annons och
reklamkostnader
Datorer och
läsplattor
Möbler och
lokaltillbehör

Rapport pandemikostnader
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FV

K

Ack.UTFALL

Helårs-prognos

0,0

-0,5

13 Renhållningsstyrelse

3 INTÄKTER

13 Renhållningsstyrelse

4 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT

-0,6

-0,6

13 Renhållningsstyrelse

5 MATERIAL, VAROR, INVENTARIER

-0,3

-0,3

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

-1,5

Summa Nämnderna

-0,9

-1,5

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 0,3 miljoner kronor. En ozonmaskin har hyrts
för 0,1 miljoner kronor för att snabbare kunna sanera fordon.
Maskinen för sanering är återlämnad under innevarande månad.
Förvaltningen uppskattar att minskad fakturering i samband med
dispenser och mindre avfall uppgår till 0,5 miljoner kronor.

Prognos
Intäkterna i prognosen är 3,7 miljoner kronor lägre än budget.
Merparten är hänförbart till containerverksamheten och tömning
flerbostadshus. För containerverksamheten är till del beroende på
att normala utomhusarrangemang uteblivit under året på grund av
pandemin.
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.
Övriga större poster som är justerade är inköp papperspåsar som är
ökad med 1,2 miljoner kronor, självrisk och skadestånd är ökad med
0,8 miljoner kronor, kostnaden för avskrivningar är minskat med 1,2
miljoner kronor, behandlingsavgifter som är minskad med 1,5
miljoner kronor, inköp förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial minskat med 0,8 miljoner kronor,
fordonskostnader har minskats med 1,1 miljoner kronor,
utbildningskostnader är minskad med 0,5 miljoner kronor, övriga
tjänster är minskad med 0,6 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 1,5 miljoner kronor.
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Åtgärder vid avvikelse
Investeringar
Investeringsredovisning
Utfall
september

Helårsbudget

Helårsprognos

Helårsavvikelse

Inventarier,
fordon

-12,5

-31

-16,9

14,0

Byggnader,
anläggningar

-11,3

0

-25,0

-25,0

TOTALT

-23,8

-31

-41,9

-10,9

(Mnkr)

Analys av investeringar
Investeringar i fordon har hittills i gjorts för 8,8 miljoner kronor.
Investeringarna avser två tvåfacksbilar, 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 1,3 miljoner
kronor. Investering i sopsugssystemet har gjorts med 11,3 miljoner
kronor.
Prognosen för investeringar har justerats ned under månaden med
1,1 miljoner kronor och den största avvikelsen jämfört med budget
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 184 stycken för årets första
nio 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.
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Antal reklamationer ej behandlade inom 7
dgr
184

200

161

150
100
50
0
jan
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mar

maj

jun

2019

jul

aug

2020

sep

okt

nov

dec

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.
Kurvan håller sig på samma nivå för september som i augusti.
För att ytterligare sänka siffran måste ytterligare översyn av
uppbyggnaden av våra distrikt genomföras för att därigenom minska
insatsen per tömt kärl i fråga om körd sträcka.
Just nu har ses pappers- och kartong-distrikt över för att optimerar
dessa. Där syns en klar förbättringsmöjlighet som både ger högre
effektivitet men även bättre arbetsmiljö för de distrikt med lite
hårdare belastning.

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.
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.

