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 NÄMNDREDOVISNING 

1 SAMMANFATTNING  

2021 har Teknisk Service ett budgeterat överskott på 2,6mnkr, vilket var tänkt att kompensera för det 
budgeterade underskottet Lidköpings Elnät hade 2019. För årets resultat gör nämnden ett överskott på 23,7 
mnkr. De största avvikelserna mot budget på intäktssidan är högre intäkter på transitering på Lidköpings Elnät, 
Renhållningens källsorterade material och deponiavgifter samt intäkterna på VA brukningsavgifter. För nämndens 
kostnadsavvikelser så består de främst av mindre avskrivningar och räntor, detta på grund av uteblivna 
investeringar för tidigare och innevarande år. Det finns även kostnadsavvikelser som blivit på grund av Corona 
såsom uteblivna underhåll, konsulter, kurser och materialinköp. Ytterligare en kostnadsavvikelse är 
personalkostnader som blivit mindre än budgeterat. 

Investeringsbudgeten uppgår 2021 till 578 mnkr, nämnden har under verksamhetsåret haft utgifter för 100 mnkr 
och har därmed en avvikelse på 477 mnkr. De främsta anledningarna till avvikelsen är: 

 Nytt avloppsreningsverk (241 mnkr); Inväntar tillstånd från mark- och miljödomstolen, vilket bedöms 
komma först i början av 2022 

 VA-ledningar (63 mnkr); Påverkan av att vi inte kommit igång med det nya avloppsreningsverket, 
pandemin och otillräckliga resurser. 

 Yttre VA-anläggningar (39 mnkr); Har även här blivit ändrade förutsättningar i och med förseningen av 
avloppsreningsverket då pump- och tryckstegsstationer fått delas upp och skjutas upp. Detta då 
nyttjandebehovet senarelagts. 

 Ny verksamhetslokal Elnät (17 mnkr); Projektet är pausat och de kostnader som uppkommer är endast 
för renovering av befintlig lokal. 

Teknisk Service har en förbättrad eller neutral utveckling mot de sex målen som förvaltningen berörs av. 

Bolagiseringsutredningen kring hela eller delar av teknisk service har pågått under året. Förvaltningschefen valde 
under hösten valt lämna förvaltningen för att börja på en annan tjänst utanför kommunen. Tillförordnad chef är 
Elnätschef från och med första oktober 2021. Vidare kommer rekrytering av ny ansvarig chef att synkroniseras 
med processen kring organisationsförändringen. 

Arbetet kring planering och tillstånd för Ängens avloppsreningsverk har fortlöpt under året. Deldomen som 
överklagats var uppe för huvudförhandling vid mark- och miljööverdomstolen den 23 november och dom kommer 
att avges 18 februari 2022. 

Nu har 97,1 procent av kommunens företag och hushåll möjlighet till bredband genom att fiberanslutning är 
tillgängliggjord. 

Alla en- och tvåfamiljshus i tätorten har nu få det nya avfallssystemet samt nio av 20 distrikt på landsbygden. 
Under året har även införandet påbörjats i flerfamiljshus. Informationsinsatser kring avfallshantering och det nya 
nationella skyltsystemet för avfall har skett löpande under året. 

Elnät arbetar löpande med att anpassa nätet för bland annat laddinfrastruktur och solcellsproduktion. Stort fokus 
under året har varit för nya Kartåsens handels- och industriområde. Elnät har tagit fram en karta för lämpliga 
platser för publik laddning av elfordon, samt gett stöttning i arbetet med solparken på Hovby flygfält. Fortsatt 
arbete med vädersäkring av landsbyggdsnätet. 

Under året har det skett en ökad dialog med näringslivet jämfört med tidigare år. 

Förvaltningen har under senare delen av 2021 fått längre leveranstider av material och ser även att detta kommer 
fortsätta under 2022. Det har även blivit högre kostnader för viss utrustning till följd av pandemin. 

Tätare förekomst av extremväder på grund av klimatförändringarna bedöms vara en fortsatt utmaning för 
förvaltningens verksamheter. 
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2 STYRKORT 

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma 
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. 
Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant. 

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet 
under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. 
Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om 
kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. 

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller 
indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF). 

 

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 

Strategiska mål 

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping 
och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.  

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.  

Lidköping 2030 - 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. 

Kunden/brukaren i fokus 

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i  

Trend 

 

Kommentar: 

Det har fortsatt varit en positiv utveckling mot målet genom att förvaltningen har ett aktivt och löpande arbete med 
att skapa en god infrastruktur och att leverera tjänster av hög kvalitet för bredband, elnät, renhållning, samt vatten 
och avlopp. 

Genomförande av etapper längs Tunbanan för VA, elnät och bredband har fortgått och samförlängningar har 
utförts där det varit möjligt. 

Nu har 97,1 procent av kommunens företag och hushåll tillgång till bredband genom att fiberanslutning är 
möjliggjord. Målet med 520 anslutningar har uppnåtts då 523 anslutningar genomförts under året. 

Materialupphandling för material till Bredband är slutförd och med ett gott resultat, vilket gynnar både 
investeringsbudget och möjlighet att få ut full stödbidrag från PTS. 

Integreringen med Vinninga elnät har slutförts under åtet och det har fungerat bra. Därmed har 113 års 
partnerskap med Gullspångskraft (Ellevio) upphört. Från och med första juli matas Vinninganätet från 
Ekestubben, abonnemanget med Ellevio upphörde 31 augusti. 
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Elnät har genomfört förstärkningsarbete i nätet. Bland annat har det bytts ut mindre nätstationer i Lovene, Hålltorp 
och Kartåsen. Under våren färdigställdes en mindre utbyggnad av Järpås fördelningsstation. Elnät har även köpt 
in ett reservkraftaggregat. 

Lidköping/Hovby flygplats förfrågan kring arrende av mark för solcellsproduktion har visat stort intresse och Elnät 
har bistått med kunskap vid frågor. 

Arbetet kring planering och tillstånd för Ängens avloppsreningsverk har fortlöpt under året. Deldomen som 
överklagats var uppe för huvudförhandling vid mark- och miljööverdomstolen den 23 november och dom kommer 
att avges 18 februari 2022. 

Vattenskyddsområdet för Råda källor har uppdaterats och varit ute på samråd. Arbete pågår nu med 
färdigställande. Utredning kring salthalt i Råda källa har slutförts och resultatet bidrar till kunskap för att långsiktigt 
kunna nyttja källan på ett hållbart sätt. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Invånarantal (mål till 2030: 45 
000 invånare) 

40 328 40 460  

Kommentar: Antal invånare totalt den 31/12, 2021.  

 
KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län  

Trend 

 

Bedömningen är att förvaltningen mer än tidigare år bidragit till detta verksamhetsmål och att det nu är en positiv 
utveckling mot målet. 

Den del i näringslivsrankingen som förvaltningen framför allt kan påverka är området mobilnät och bredband, 
vilket i årets ranking var den del som Lidköping fick bäst betyg i. Företagarna i Lidköping gav betyget 4,13 av 6, 
vilket motsvarar ett bra betyg och är högre än medel i Sverige på 3,96. Toppkommunen inom området var 
Munkfors där företagarna gav betyget 5,10. 

Tjänsten 30/30 MBIT återinförs i taxan för bredband från 2022 utifrån inkomna synpunkter och missnöje kring det 
tidigare borttagandet. En enklare tjänst som är anpassad för mindre företag är även framtagen. 

Under våren genomfördes ett digitalt möte riktat till fastighetsägarna. Förvaltningen har även deltagit på en 
näringslivsfruktost, samt medverkat på ett möte som var riktat till tjänsteföretag och producerandeföretag på 
Kartåsen. Utöver detta har förvaltningen på flera olika sätt haft dialog med såväl VA- och bredbandsföreningar 
som enskilda företag. 

Tre representanter från förvaltningen deltar i den 
startade arbetsgruppen för bättre framtidstro i 
Lidköping ”Vi är stolta över Lidköping”. 

Förvaltningen bidrar också till målet och de 
politiska prioriteringarna rörande näringslivet 
genom kvalitetsarbete och digitalisering, vilket 
redovisas under kapitlet En organisation i 
framkant. Delar inom miljöområdet, exempelvis 
projektet "Miljönär" har bidragit till kontakter och 
samarbete med näringslivet.  
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Företagsklimat (NKI, Insikt) 74   

Kommentar: Resultatet för 2021 kommer i april 2022. 

KF Näringslivsranking (Svenskt 
näringsliv) 

253 269  

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet   

Trend 

 

Under året har Teknisk Service på många sätt bidragit till att kommunen är en föregångare inom miljöområdet och 
arbetat för att underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val. Bedömningen är en fortsatt positiv 
utveckling mot målet. En kortfattad redovisning av resultat följer nedan. Fördjupning finns i bilagan 
Miljöredovisning. 

Alla en- och tvåfamiljshus i tätorten har nu fått det 
nya avfallssystemet infört och på landsbygden är 
nio av 20 distrikt klara. På grund av pandemin har 
inga fysiska informationsmöten kunnat 
genomföras. Istället har information sänts ut 
tillsammans med hänvisningar till den digitala 
sorteringsguiden och inspelade 
informationsfilmer.  

Under våren skickades det ut information till 
flerbostadshusägare inför det kommande 
införandet. Möjligheten att göra intresseanmälan 
fanns och det nyttjades av fastighetsägare för 
cirka 1 250 lägenheter. Under året har införandet 
skett i cirka 700 lägenheter och arbetet kommer 
fortlöpa under 2022. 

Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamling och återvinning av returpapper. Renhållningen har 
tecknat avtal med entreprenör för dessa uppgifter under de kommande två åren. 

Kartåsen har haft besök av sin tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen). Resultaten från tillsynen gav att det är en väl 
fungerande verksamhet, med endast några få anmärkningar som nu är åtgärdade. Sluttäckning av den äldre 
deponin är nu färdigställd och har blivit slutbesiktigad. En karakterisering av lakvattnet har utförts under året och 
den kommer vara till grund i det fortsatta arbetet med utredning av framtida lakvattenhantering. 

På Kartåsens återvinningscentral har det under året fortsatt varit ett högt tryck av besökare. Vakter var anlitade 
fram till och med vecka 27 för att hjälpa till med inslussning under dagar med flest besökare. 

Det har fortsatt skett ett aktivt arbete med miljökommunikation. Exempelvis förbättrad sorteringsguide för avfall på 
kommunen nya webb, framtagande av informationsfilmer kring hantering av matavfall i köket och nytt skyltsystem 
för avfall samt löpande information på sociala media. Arbete har påbörjats med framtagande av 
informationsmaterial anpassat till hyresgäster. Jul- och sommarhälsning har även skickats ut till kunder med det 
nya avfallssystemet. 

Antalet mikroproducenter av el har fortsatt att öka. Elnät arbetar löpande med att anpassa nätet för bland annat 
laddinfrastruktur och solcellsproduktion. Det har även varit stort fokus på Kartåsens handels- och industriområde. 

Trots pandemin har utbytestakten till digitala elmätare gått enligt plan. Detta tack vare att det inte har varit några 
störningar i materielleveranser och att utbyten inriktats till mätarna som sitter utomhus i fasadskåp istället för inne 
i privata hem. Hittills är drygt 17 000 elmätare utbytta, vilket motsvarar 74 procent. 

Enheterna har utifrån sina kemikalieförteckningar identifierat kemikalier som innehåller utfasningsämnen (särskilt 
farliga ämnen för hälsa och miljö). Löpande arbete pågår med att fasa ut dessa kemikalier. Bredband och Vatten 
och Avlopp har nu likt Elnät miljöskåp för säker förvaring av farligt avfall inför hämtning av transportör. 

Märkningen av Miljönärvänliga verksamheter kunde under hösten återupptas. En informationskampanj 
genomfördes i samband med Europa minskar avfallet veckan, som 2021 hade temat Hållbara Samhällen. 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att 
kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 

   

Kommentar: Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada. 

KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv 

   

Kommentar: Fördröjning på 2 år (publicering 2021 avser 2019). 

KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, % 

35%   

Kommentar: Utfall för 2021 tillgängligt längre fram i vår. 

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens 
verksamhet, % 

   

Kommentar: För Teknisk Service är utfallet 100 %. 

TSN Andel digitala tim-mätare el, % 66% 74%  

En organisation i framkant 

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar 
tjänster med hög kvalitet och servicegrad  

Trend 

 

 

Det bedöms fortsatt vara en positiv utveckling mot målet. 

Under 2021 har det införts tätare och förbättrade uppföljningar kring aktiviteter utifrån de politiska målen i 
styrkortet. Nu följs investeringar upp månadsvis med en framtagen standardiserad redovisningsmall. Genom en 
övergripande årsplan följs även arbetet regelbundet upp kring bland annat underhållsåtgärder och åtgärder utifrån 
olika handlingsplaner. Driftskostnader, avvikelser och sjukfrånvaro följs upp via en månadsrapport i förvaltningens 
ledningsgrupp. 

I Nils Holgersson undersökningen jämförs årligen kostnader för bland annat avfallshämtning, el samt vatten och 
avlopp för flerbostadshus i Sveriges kommuner. 2021 års resultat ger att Lidköping Elnät har lägst 
månadskostnad i Skaraborg och näst lägst i länet. Månadskostnaderna för såväl avfallshantering som vatten och 
avlopp visar på en månadskostnad som är lägre än medel i landet. 

I den medborgarundersökning som kommunen deltog i under året, framkom att 90 procent av invånarna är 
positiva eller mycket positiva till kommunens hämtning av hushållsavfall. Detta ser förvaltningen som mycket bra 
med anledning av att avfallssystemet helt och hållet är omgjort. 

Teknisk Service har fortsatt haft en aktiv roll kring utveckling av arbetssätt samt utveckling av e-tjänster. Genom 
arbetet med den nya webben har information uppdaterats och tillgänglighetsanpassats. Förvaltningen har även 
bidragit i arbetet med en kommunövergripande standard för hur e-tjänster ska se ut och fungera. 

E-tjänsten för hur kunden kan hantera tjänster och abonnemang hos Renhållningen och Vatten och Avlopp har 
utvecklats under året. Det har även införts nya e-tjänster, exempelvis ”När kommer sopbilen?” samt kring 
oljeavskiljare och servisanmälan. Förvaltningen har även bistått i arbetet med utökad implementation av 
felanmälan och driftinformation i kommunens verksamheter, exempelvis inom det kommunövergripande 
trygghetsarbetet. 

Teams har införts på Teknisk Service, likt i övriga förvaltningar i kommunen och införande av Microsoft 365 har 
påbörjats. Nu finns viktiga grundstenar för den digitala arbetsplatsen. Dock återstår mycket arbete kring arbetssätt 
och nyttjande av funktionerna, samt så behöver det kompletteras med frågor kring informationssäkerhet och 
dataskydd. Pandemin har även drivit på en ökad digitalisering samt förändrade och förbättrade arbetssätt. 

Slutsatsen från förstudien kring införande av ledningssystem för tillgångar, ISO 55 000, var att ledningssystemet 
bör införas men inte nu, att internt arbete på Service och Teknisk Service behöver ske först, samt att det är av vikt 
att det kommunövergripande ”Vårt arbetssätt” förbättras så att det kan användas för påbyggnad av ett 
ledningssystem för tillgångar. På Teknisk Service har det startat upp ett arbete med processkartläggning av 
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planerade underhållsarbeten, definierade nivåer för åtgärdsbehov och gemensam mall för enheterna för långsiktig 
underhålls- och investeringsplan. 

Elnät har fått ett negativt trendbrott kring avbrotten. Under sommaren har det varit fler korta avbrott, jämfört med 
föregående år, framförallt på grund av åska. 

Elavbrottet i maj som drabbade centrala Lidköping under knappt en timma, orsakades av ett fel på ett avslut i 
huvudstationen i hamnen. Avbrottsorsakaden är ett konstaterat fabrikationsfel. 

Under början av februari medförde vädret att ismassa i vattenintaget begränsade tillgången till vatten. Problemet 
kunde lösas genom samarbete med räddningstjänsten. Utredning av nytt råvattenintag skulle stärka beredskapen 
och reservvattnet, samt långsiktigt säkerställa kvantitet och kvalitet av dricksvattnet. 

Som en följd av skyfallet i augusti har ett arbete skett med att identifiera särskilt utsatta områden utifrån ett 
dagvattensperspektiv och arbete pågår med framtagande av åtgärdsplan. 

Bredband fick under våren ett stort avbrott i samband med att GöLiSka IT:s reservkraft fallerade och komponenter 
gick sönder under ett elavbrott. Detta ledde till att cirka 5 500 kunder inte hade internetuppkoppling under ett antal 
timmar. 

Bredband har genomfört ett förbättringsarbete kring uppföljning av samtliga störningar och planerat underhåll. 
Bredband har även börjat följa upp och utvärdera även små avbrott (under gränsen för inrapportering till PTS). 
Under året har det varit 149 stycken för internet eller telefoni. De flesta felen har varit i kundens egen CPE 
utrustning, ofta vid åska. Vid enklare fel som vid transformatorbyte har detta skett utan kostnad för kund. 

Övriga händelser under året: 

 Möjlighet för veckohämtning av avfall (kärl 1 med mat- och restavfall) har införts. 

 Fortsatt arbete utifrån tidigare robusthetsbedömningar samt risk- och sårbarhetsanalyser. (Framstegen 
har förvaltningen valt att inte redovisa specifikt.) 

 Utbytestakten av vattenmätare har hittills i år varit mycket låg på grund av pandemin. 

 Byggnationen av ett labb på Lockörns vattenverk har färdigställts. 

 Bredband har möjliggjort att sensorer kan anslutas till ett LoRaWan-nät i kommunen. 

Arbetet med den kommunövergripande processen Planera och bygga samhälle och dess delprocesser 
rapporterades till nämnden i december. Det har under året även bildats en operativ styrgrupp med representanter 
från Service, Samhällsbyggnad och Teknisk Service som träffas regelbundet, samt strategiska möten varannan 
vecka med förvaltningscheferna på dessa tre förvaltningar samt från Kultur- och Fritid. 

Utifrån EU:s direktiv om lagstiftning (EU direktiv Ei 2020:2) som reglerar avgränsningar för nätägare, som snart 
förväntas antas i riksdagen, föreslog teknisk servicenämnden i februari 2021 att kommunstyrelsen skulle utreda 
en bolagisering av hela eller delar av Teknisk Service. Kommunstyrelsen gav i april uppdrag till 
kommundirektören att utreda bolagisering av hela eller delar av teknisk serviceförvaltningen. De upphandlade 
konsulterna presenterade i december resultatet av utredningen och en politisk dialog har startats. 

Enligt statistiken har en trend av stigande sjukfrånvaro på förvaltningen nu brutits och sjukfrånvaron har minskat 
med 0,7 procent, jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen har under många år varit 
under såväl kommunen som helhet som under kommunens målvärde på 5,8 procent. När siffrorna för 
sjukfrånvaro tolkas bör dock rådande pandemi, tas i åtanke. En stor del av medarbetarna på förvaltningen har 
möjlighet till hemarbete, vilket kan vara en anledning till lägre sjukfrånvaro trots rådande pandemi. 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, % 50% 67%  

Kommentar: Förvaltningen berörs av sex verksamhetsmål. Fyra stycken bedöms ha en positiv utveckling och 
två stycken bedöms ha en oförändrad utveckling. 

KF Budgetföljsamhet +/-, % -3,5 (I) 
 -8,8 (K) 

+6,4 (I) 
-0.7 (K) 

 

Kommentar: Teknisk Service är en balansräkningsverksamhet 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 den ekonomiska redovisningen. 

KF Medarbetarengagemang, HME 74   

Kommentar: Ingen medarbetarundersökning har skett för 2021, varför värde saknas. 

TSN NKI Nöjd kund analys, index 76.77   

Kommentar: Utfall för 2020 avser Bredband, Renhållning samt Vatten och Avlopp. Ingen ny undersökning gjord 
under 2021. Ny NKI är planerad för hela förvaltningen under 2022. 

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

20% 20%  

Kommentar: Beräknas som ett genomsnitt över fem år (rullande femårsmedelvärde). 

TSN Kablifiering minskning av luftburen elledning, km 20 >20  

Kommentar: Utfallet är >20, exakta siffror för 2021 kommer längre fram i vår. 

TSN Andel digitala vattenmätare, % 17% 20%  

Kommentar: Takten på mätarbytena har påverkats negativt av pandemin. 

 

Könsindelad Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Sjukfrånvaro, %  5.0% 4.3%  

Kommentar: Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Utfall för kommunen som 
helhet för 2021 var 6,7% 

KF Sjukfrånvaro, %  6.6% 9.2%  

Kommentar: Utfall för kommunen som helhet år 2021 var 7,4 %. 

KF Sjukfrånvaro, %  4.7% 3.4%  

Kommentar: Utfall för kommunen som helhet år 2021 var 4,0 %. 

 

KF Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning 

Trend 

 

 

Teknisk Service åtgärder som har bäring på de politiska prioriteringarna kring arbete med sammanhållen 
kundkontakt finns beskrivet under andra verksamhetsmål. Exempelvis: Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de 
tio bästa i Västra Götalands län samt Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster 
med hög kvalitet och servicegrad. 

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov  

Trend 

 

 

Bedömningen är en oförändrad utveckling mot målet.  

Satsningen kring att genomföra kompetenskartläggning är slutförd. Kompetenser finns inlagda i personalsystem 
och rutiner för uppdateringar av kompetenser är framtagna. Kompetensutveckling försvåras på grund av 
Coronapandemin och trots ansträngningar har förvaltningen svårt att komma ikapp med utbildningar. 
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Arbete med att färdigställa uppdragsbeskrivningar har under året fortgått. 

En CO-OP praktik avslutades i januari och en ny startade i juni på Elnät. På grund av pandemin har Elnät inte 
som brukligt kunnat ha några praktikanter från gymnasiet och Renhållningen har haft färre praktikanter än 
normalt. Ett tidigare nystartsjobb har fallit väl ut och har omvandlats till en tillsvidaretjänst. På grund av 
försiktighetsåtgärder kring pandemin har Vatten och Avlopp inte haft några praktikanter eller LIA elever, men en 
student genomför sitt examensarbete vid enheten. 

Förvaltningschef slutade under hösten och Elnätschef har fått ett tillförordnande. Renhållningschefen har aviserat 
pensionsavgång till våren och rekrytering av ny slutfördes i slutet av året. På Vatten och Avlopp har tjänsten som 
chef ledningsnät varit vakant under drygt halva av året, men rekrytering slutfördes i december. 

I början av året slutade verksamhetsutvecklaren och tjänsten ersattes av en redovisningsekonom. Digital 
utvecklare samt miljö- och kvalitetutvecklare vid staben har även slutat. Personalomsättning på staben riskerar att 
förvaltningsövergripande arbete med digital utveckling, verksamhetsutveckling och miljö- och kvalitetsarbete kan 
tappa fart. Tills beslut om bolagisering kommer det delvis vara tillfälliga lösningar. Övrig personalomsättning som 
varit på enheterna har kunnat ersättas av ny personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Möjligheter till 
kompetensutveckling för 
medarbetarna (index 0-5) 

3.6   

Kommentar: Ingen medarbetarundersökning har skett under 2021. 
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3 EKONOMI 

3.1 Driftredovisning 

Nettokostnad, nämnd 
mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avv. mot budget Utfall 2020 Utfall 2019 

Intäkter 317,4 298,4 19,0 266,3 259,5 

Kostnader -293,7 -295,8 2,1 -258,9 -258,2 

Nettokostnad 23,7 2,6 21,1 7,4 1,3 

Nettokostnad per verksamhet 
mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avv. mot budget Utfall 2020 Utfall 2019 

Lidköping Bredband -3,8 0,0 3,8 -0,4 -0,1 

Lidköping Elnät -14,7 -2,6 12,1 -6,5 1,4 

Renhållningen -5,1 0,0 5,1 -0,5 -2,7 

Vatten-Avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TS Stab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0   

Summa -23,7 -2,6 21,1 -7,4 -1,4 

Kommentarer driftredovisning 

Lidköping Bredband 

Lidköping Bredband gör 2021ett positivt resultat på 3,8 mnkr. Jämfört med budget avviker intäkterna negativt. 
Den största anledningen är att de budgeterade abonnemangsintäkterna inte når upp till budget då den nya taxan 
först fick full effekt från första juli. Samtidigt har kostnaderna minskat på avskrivningar, driftkostnader och 
personalraden. Enheten budgeterade för tidigare års uteblivna investeringar vilket gör att halva resultatet är 
uteblivna avskrivningar och räntor. Enheten har gjort viss personalreducering vilket också påverkat till det positiva 
resultatet. Under året har enheten flyttat in i sina nya lokaler vilket och dess driftkostnader blev inte riktigt så 
mycket man budgeterat med. 

Lidköping Elnät 

Lidköping Elnät gör 2021 ett överskott med 14,7 mnkr, varav 2,6 mnkr av överskottet låg i budget och är tänkt att 
kompenseras för det budgeterade underskottet 2019. Enheten hade då till viss del ökade kostnader för dubbla 
regionnätsavgifter till två regionnätsägare under en del av det året. Avvikelsen från budget visar på intäktssidan 
ett plus på transiteringsintäkterna där abonnenternas förbrukning ökat och ligger på ca 5 % bättre än ett normalår. 
På kostnadssidan hittar man de största budgetavvikelserna. I driftbudgeten fanns budgeterade kostnader för den 
nya verksamhetslokalen som skjutits på med tanke på kommande eventuella bolagisering. Det fanns också 
budgetpost för extra konsulter i och med den eventuella bolagiseringen. Då utredning fortfarande pågår så har 
den budgetposten inte fallit ut 2021. Enheten har coronaeffekt på minskade personalkostnader, och mindre 
personal att tillgå har inneburit att enheten inte kunnat göra alla underhåll som det var tänkt. Vilket i sin tur gjort 
att man inte behövt göra så stora materialinköp som man budgeterat för. Mindre utfall på kurser är också en effekt 
av corona. Uteblivna investeringar har även påverkat räntor och avskrivningar till ett positivt resultat. Detta år har 
coronaeffekten varit minskade kostnader men Lidköpings Elnät har fått signaler från deras leverantörer om risk för 
prishöjningar och materialbrist på metall och plast vilket kan komma att påverka leveranserna framöver. Vilket kan 
komma att påverka budgeten för 2022 negativt. Enheten har uppdaterat RSA (risk och sårbarhetsanalys) som nu 
är kompletterad med IT och informationssäkerhet. 

Renhållningen 

Renhållningen gör 2021 ett överskott på 5,1 mnkr. Enheten har en taxeökning med 1 900 tkr. Renhållningen 
valde att sänka beslutad höjning med 4,7 procent, men kom inte upp till det budgeterade hämtningsintäkterna. 
Ändrat upplägg för taxan gjorde det svårare att, första året, förutse vart det skulle landa. Gällande intäkterna på 
källsorterat och deponi blev det ett bättre resultat än budgeterat. Avseende källsorterat material ökade 
mängderna plus att priserna varit gynnsamma. Deponiavgifter står för den största positiva budgetavvikelsen och 
beror på att vi här lyckats fått in mer material. De positiva effekterna på intäktssidan innebär även högre 
kostnader på, bland annat avfallsskatt. På hämtningssidan har även kostnader för utsläppsrätter tillkommit vilket 
gör att kostnaderna ökar trots att vi minskat mängderna på materialet som går till avfallsförbränning. På totalen 
står hämtningen för ca en fjärdedel och deponin för tre fjärdedelar av det positiva resultatet. På kostnadssidan har 
Renhållningen även minskade kostnader på avskrivningar då förseningar av investeringar påverkat dessa. 
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Vatten och Avlopp 

Vatten-Avlopp gör 2021 ett nollresultat vid årets slut. I detta finns ökande intäkter där taxehöjningen och en 
volymökning är främsta anledningen till detta. Taxan är höjd men investeringarna med nya avloppsreningsverket 
har inte aktiverats som planerat. Förseningen påverkar kostnaderna genom minskade avskrivningar och mindre 
räntekostnader samt den administrativa budgeten där det gjorts färre utredningar än tänkt. 

Coronarestriktionerna gör även att vi i vissa verksamheter inte kan släppa in entreprenörer i byggnader och under 
året har vi endast gjort de mest nödvändiga reparationer och underhåll som verksamheten krävt och tyvärr inte de 
extra som det fanns budgeterat för. Detta minskar kostnaderna på driften i år. Där enheten gått över budgeten på 
kostnadssidan är på avloppsverken där det ökade underhållet på den äldre anläggningen har blivit kostsamt samt 
dagvattnet där sensommarens skyfall påverkat budgeten kraftigt. Man har behövt gräva ut dammar och fram för 
allt har nu VA fått göra en stor avsättning på 11 mnkr i regresskrav som beräknas komma under 2022 och några 
år fram. 

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. För år 2021 blev det, i och med de stora regresskraven, ett 
underskott på 1,6 mnkr som innebär att enheten löser upp delar av förra årets kortfristiga skuld till 
abonnentkollektivet. 

Det finns ytterligare en möjlighet att ”betala tillbaka” till VA-kollektivet. Det är att sätta av pengar till en 
investeringsfond för investeringar som är tänkta att genomföras inom en tioårsperiod, och som kommer hela VA-
kollektivet tillgodo. Denna fond skall sedan lösas upp i den takt som avskrivningar görs på samma investering. 
Uppkommit överskott/överuttag redovisas som en förutbetald intäkt och minskar därmed årets intäkter, för att 
sedan återföras som intäkt det år som ett underskott uppstår. I budgeten för 2021 ingår avsättning till 
investeringsfond med 2 700 tkr, vilket Vatten-Avlopp kommer att avsätta. Denna investeringsfond avser maskinell 
utrustning avseende rötkammare och gashantering som är en del av investeringarna i det nya 
avloppsreningsverket. Investeringsfonden kommer succesivt att 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. 

3.2 Investeringsredovisning 

Investeringar per objekt 
mnkr Årets investeringar, 2021   

Enhet Utfall Budget Avv. mot budget 

Lidköping Bredband 13,4 35,2 21,8 

Lidköping Elnät 30,3 80,3 50,0 

Renhållningen 9,0 27,0 17,9 

Vatten-Avlopp 47,7 435,3 387,6 

Summa 100,5 577,8 477,3 
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mnkr Årets 
investeringar 

2021 

  Fleråriga 
objekt 

   

Objekt Bredband Utfall Budget 
innev. år 

Avv. mot 
budget 

Ack. utfall Budget inv. 
objekt 

Prognos tot. 
Inv. utfall 

Avv. mot 
budget 

Anslutningar Företag 0,7 2,0 1, 3     

Nätstationer och 
utrustning 

1,3 4,0 2,7     

Exploateringsområden 0,6 7,1 6,4     

Anslutningar 
privatpersoner, tätort 
och kommunala 

1,9 3,5 1,6     

Bredband på 
landsbygd, föreningar 

7,2 14,8 7,5     

Inventarier, maskiner, 
fordon 

0,3 0,6 0,3     

Fibernät, stamnät 0,7 2,5 1,8     

Utrustning ny 
verksamhetslokal 

0,7 0,8 0,1     

Summa 13,4 35,2 21,8     

 

mnkr Årets 
investeringar 

2021 

  Fleråriga 
objekt 

   

Objekt Elnät Utfall Budget 
innev. 

år 

Avv. mot 
budget 

Ack. utfall Budget inv. 
objekt 

Prognos tot. 
Inv. utfall 

Avv. mot 
budget 

Inventarier/maskiner/fordon 0,5 0,8 0,3,     

Digital mätvärdesinsamling 2,6 3,5 0,9     

Serviser 2,3 2,5 0,2     

Elkablar        

Örslösa-Friel 5,0 16,4 11,4 16,0 27,0 27,0 0,0 

Reinvestering landsbygd 6,3 7,2 0,9     

Övriga objekt tätort 4,5 6,5 1,9     

Exploaterings-område 2,8 10,1 7,2     

Elkablar Kartåsen-Vinninga 0,9 1,2 0,3 7,3 7,6 7,3 -0,3 

Elkabel Tomtehagen-
Majåker 40kV 

1,1 6,0 4,9 5,5 12,0 5,5 -6,5 

Järpås fördelningsstation 1,1 1,1 0     

Elanläggningar 2,2 2,0 -0,2     

Reservkraft 0,7 1,0 0,3     

Elkablar Kartåsen-Filsbäck 
10kV 

0 5,0 5,0     

Nybyggnad 
verksamhetslokal 

0,3 17,0 16,7 0,3 21,0 19,0 -2,0 

Summa 30,3 80,3 50,0 29,1 67,6 58,8 -8,8 
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mnkr Årets 
investering

ar 2021 

  Fleråriga 
objekt 

   

Objekt 
Renhållningen 

Utfall Budget innev. år Avv. mot 
budget 

Ack. utfall Budget inv. 
objekt 

Prognos tot. 
Inv. utfall 

Avv. mot 
budget 

Bilar och 
maskiner 

2,3 8,8 6,5     

Kartåsens 
avfallsanläggning 

3,3 6,5 3,2     

Inventarier inkl. 
containers och 
kärl 

0,7 1,4 0,7     

Deponigasutvinni
ng 

0 2,5 2,5     

Nytt 
insamlingssystem 
för hushållsavfall 

2,7 7,8 5,0 11,0 15,8 13,8 -2,0 

Summa 9,0 27,0 17,9 11,0 15,8 13,8 -2,0 

 

mnkr Årets 
investeringar

, 2021 

  Fleråriga 
objekt 

   

Objekt Vatten-Avlopp Utfall Budget 
innev. år 

Avv. mot 
budget 

Ack. utfall Budget inv. 
objekt 

Prognos tot. 
Inv. utfall 

Avv. mot 
budget 

VA-verken ombyggnad 1,3 6,0 4,7     

Digital vattenmätare 0 3,3 3,3     

Yttre VA-anläggningar, 
pumpstationer mm. 

0,1 39,1 39,0     

VA-ledningar 12,7 76,0 63,3     

Exploaterings-
områden 

23,1 26,3 3,2     

Serviser 0,9 1,5 0,6     

Nya 
verksamhetsområden 

0,1 1,8 1,7     

VA-föreningar 
förstärkning 
ledningsnät 

0,1 3,5 3,4     

Infrastruktur VA, 
Lidköping-Tun 

9,5 25,1 15,6 39,1 54,0 62,5 8,5 

Avloppsreningsverk, 
ledn, pumpst 

0 241,2 241,2 53,3 575,0 575,0 0,0 

Inventarier 0 2,5 2,5     

Överföringsledningar 
VA, exploateringsomr 

0 9,0 9,0     

Summa 47,7 435,3 387,6 92,4 629,0 637,5 8,5 

Kommentarer investeringsredovisning 

Bredband 

Reinvesteringar nätstationer och utrustning - Omvärderad livslängd på tidigare redan gjorda investeringar samt 
inte hunnit med att byta alla swichar som var planerat har gjort att enheten inte kommer upp till budget. 

Exploateringsområden – Tidsplaner kommer från samhällsbyggnad och förra årets ombudgeterade medel har inte 
behövts användas. 

Anslutningar privatpersoner, tätort och kommunala - Lägre utgifter då anslutningarna kunnat göras på ett mer 
kostnadseffektivt sätt. 

Bredband på landsbygd ex i samband med föreningar – På grund av att enhetens grävupphandling för grävarbete 
i projektet blev överklagad till förvaltningsrätten försenades de projekt där Bredband är grävande part med drygt 3 
månader. Det tillsammans med omprioritering av inköpta resurser gör att det förväntas slutföras under 2022. 
Meterpriset på landsbygden har även blivit bättre än beräknat. 

Fibernät, stamnät - Budgetanslaget finns för att binda ihop två områden, eller skapa och förstärka nätet. Vilket är 
svårt att bedöma från år till år. Delar av Etapp EF Tunbanan har i år blivit stoppade på grund av ett markavtal. 
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Lidköping Elnät 

Under våren har enheten färdigställt en mindre byggnad av Järpås fördelningsstation. Elnät har också lagt fortsatt 
arbete på att byta alla enhetens elmätare, hittills är 17 131st (73 %) utbytt. Under pandemin byts inga mätare som 
sitter inne i privata hem, utan Elnät fokuserar på de som sitter utomhus i fasadskåp. Ett reservaggregat har köpts 
in. 

Objekt Elkablar Örslösa-Friel – Försenat projekt med anledning av bla samförläggning vilket påverkat utfallet 
2021 samt att de ombudgeterade medlen från 2020 inte kunnat utnyttjas. 

Reinvestering landsbygd - Försenade projekt med anledning av ogynnsamma förläggningsförutsättningar, 
delprojekten kommer att färdigställas under år 2022. 

Övriga objekt tätort - Försenade projekt med anledning av senarelagd utbyggnad av exploateringsområden, 
delprojekten väntas slutföras år 2022. 

Exploateringsområde - Här har elnät fått sin tidsplan av samhällsbyggnad och styr den inte själva. Försenade 
detaljplaner och byggprocesser har påverkat och projekten beräknas att slutföras år 2022. 

Elkabel Tomtehagen-Majåker 40kV – Klar, projektet blir billigare än kalkylerat beroende på att mer gjorts i egen 
regi och ändrad sträckning. 

Elkablar Kartåsen- Vinninga- Klar. 

Elanläggningar – Klar. Sammankopplingen med Vinninga EDF är fullföljd och från och med 1/7 matas även 
Vinninganätet från Ekestubben. Abonnemanget hos Ellevio är nu uppsagt efter ett samarbete som funnits i 113 
år. 

Elkablar Kartåsen-Filsbäck 10kV - Försenat projekt som fått helt nya förutsättningar än vad som var tänkt från 
början och kommer att startas först 2022. 

Ny verksamhetslokal – Projektet är pausat och kostnaderna är endast för renovering av befintlig lokal. 

Renhållningen 

Bilar och maskiner - Avvikelsen har uppkommit på grund av förseningar med insamlingssystemet vilket gjort att 
behovet av nya sopbilar inte uppkommit så snart som man tidigare uppskattat. 

Kartåsens avfallsanläggning – Till och ombyggnad av personal- och administrationsbyggnad senarelagd på grund 
av avbrutna upphandlingar med anledning av otillräcklig konkurrens vid upphandlingsförfarande. Projektet väntas 
slutföras år 2022. Mellantätning för kapacitetsökning senarelagt med anledning av resursbrist för projektledning 
med anledning av införande av nytt insamlingssystem. Projektet väntas slutföras år 2022. 

Inventarier inkl. containers och kärl – Avveckling av kommunens containerverksamhet och försäljning av befintligt 
fordon minskar behov av reinvestering i stora behållare (containers). 

Del av: Nytt insamlingssystem för hushållsavfall - Projektet kräver inte längre två tjänster som jobbar med 
installeringen samt att installeringen har dragit ut på tiden vilket innebär att renhållningen inte kommer göra slut 
på hela årets budget. 

Vatten-Avlopp 

VA-verken ombyggnad - Vatten-Avlopp avvaktar vissa investeringar med anledning av rådande läge med Corona, 
där verken stängts för entreprenörer på grund av smittorisk. 

Digitala vattenmätare - Med samma anledning som ovan avvaktas inköp av mätare. De byten som görs är på 
företag och enstaka föreningar. 

Yttre VA-anläggningar, pumpstationer – Förseningen av Ängens ARV har ändrat förutsättningarna på detta 
anslag då pump- och tryckstegringsstation har fått delas upp och skjutas upp, då nyttjandebehovet för dessa 
senarelagts. Även här har pandemin spelat roll samt sensommarens skyfall som gjort att resurserna inte räckt till. 
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VA-ledningar - Avvikelsen beror även här till största delen på förseningen av Ängens ARV, pandemin och 
otillräckliga resurser. 

Exploatering- Utbyggnadstakten och dess tidsplan får vi av samhällsbyggnad, vilken vi är helt beroende av. En 
del har blivit senarelagda på grund av en försenad plan och byggprocess. Många resurser har lagt sin tid här. 

VA-föreningar förstärkning ledningsnät – Inget uppkommit behov. 

Infrastruktur VA, Lidköping–Tun - är ett projekt som blivit förskjutit på grund av samma utdragna 
markavtalsprocess som VA-ledningar men delprojektet räknas att bli klart under 2022. Den fleråriga budgeten kan 
komma att överskridas då det varit en kostnadsförändring över tid. 

Nytt avloppsreningsverk. Inväntar fortfarande tillstånd från mark och miljödomstolen. Med anledning av denna 
förskjutning kan det finnas viss risk för att projektet fördyras. I dagsläget finns ingen beräkning på hur 
kostnadskalkylen skulle kunna förändras i detalj då förutsättningarna inte är klara. 

Inventarier och maskiner – Tidsbrist och en försenad upphandling har påverkat detta anslag och inköpen planeras 
till 2022. 

Överföringsledningar VA – exploateringsområden. Här finns det inga kända behov i dagsläget. 

3.3 Volymer 

Volymutveckling 

 
 

Lidköping Bredband Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Incidentrapportering. Antal oplanerade avbrott eller fel i 
stadsnätet 

Tid som störningen eller avbrottet pågått ≥ 1 timme: 
≥ 150 000 aktiva anslutningar eller ≥ 15 000 km² 
sammanhängande berört område eller ≥ 50 % 
kapacitetsbortfall 

0 0 0 0 - 

Tid som störningen eller avbrottet pågått ≥ 2 timmar: 
≥ 30 000 aktiva anslutningar eller ≥ 5 000 km² 
sammanhängande berört område eller ≥ 30 % 
kapacitetsbortfall 

0 0 0 0 - 

Tid som störningen eller avbrottet pågått ≥ 6 timmar: 
≥ 5 000 aktiva anslutningar eller ≥ 2 500 km² 
sammanhängande berört område eller ≥ 20 % 
kapacitetsbortfall 

1 1 0 0 - 

Tid som störningen eller avbrottet pågått ≥ 24 timmar: 
≥ 2 000 aktiva anslutningar eller ≥ 1 000 km² 
sammanhängande berört område eller ≥ 10 % 
kapacitetsbortfall 

0 2 1 3 - 

Antal planerade avbrott i stadsnätet 35 50 17 - - 
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Lidköping Elnät Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Regionnät      

Kostnader, tkr 23 849 23 222 22 316 26 828 24 640 

Lokal inmatning (produktion sol, värme, 
vind- och vattenkraft) 

     

Energiuttag, MWh 42 221 40 000 50 530 39 061 36 491 

Produktion, antal anslutna anläggningar, värme, 
vind- och vattenkraft (över 63A) 

18 18 18 18 19 

Produktion, antal anslutna anläggningar, sol 
(över 63A) 

32 21 21 16 12 

Mikroproduktion, antal anslutna anläggningar 
(upp till 63A) 

491 450 342 212 123 

Nätförluster      

Kostnader, tkr 5768 5 500 6 260 6 124 4 874 

Transport av energi      

Intäkter, tkr 107 075 105 324 98 916 97 724 94 922 

Elavbrott      

Antal oaviserade elavbrott 0 till 3 minuter 41 24 9 14 11 

Antal oaviserade elavbrott 3 minuter till 12 
timmar 

55 51 37 46 57 

Antal oaviserade elavbrott längre än 12 timmar 0 0 0 0 0 

Antal planerade aviserade elavbrott 64 53 54 53 39 

Avbrottsersättning för elavbrott längre än 12 
timmar, tkr 

0 0 0 0 0 

Kunder, antal 23 766 23 100 23 487 23 085 22 847 

 

Renhållningen Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Restavfall, ton (f d Hushållsavfall)      

Restavfall till förbränningsanläggning 6 953 8 000 7 789 9 168 9 724 

Återvinning, ton      

Matavfall 1 132 1 500 700 118 17 

Pappersförpackningar - 1 000 590 342 378 

Plastförpackningar - 400 273 167 144 

Verksamhetsavfall till Kartåsens 
avfallsanläggning, ton 

     

Kartåsen, ton 33 634 27 000 28 838 29 764 25 679 
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Vatten - Avlopp Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Vattenavbrott      

Oaviserade vattenavbrott, antal 21 20 9 - - 

Planerade aviserade vattenavbrott, antal 17 27 25 - - 

 

Kommentarer volymutveckling 

Bredband: Omvärderad livslängd av utrustning har medfört lägre förnyelsegrad och därmed färre planerade 

avbrott. 

Elnät: Negativt trendbrott, fler korta avbrott än tidigare år, beror framförallt på vädret med mer åska. 

Renhållningen: Utfall för återvinning av förpackningar ges av förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) under 

våren. 

3.4 Verksamhetsmått 

Uppföljning verksamhetsmått 

Lidköping Bredband Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Bredbandstäckning, % tillgång till bredband, fiberanslutning 
tillgängliggjord 

    

Hushåll, tätort 97,8 97,8 97,8 97,8 

Företag, tätort 99,0 99,0 99,0 99,0 

Hushåll, landsbygd 95,1 96,8 91,1 90,6 

Företag, landsbygd 95,1 97,3 91,6 91,1 

Hushåll, totalt 97,1 97,8 96,8 96,7 

Företag, totalt 97,1 97,4 96,4 96,3 

 

Lidköping Elnät Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Elnätsförluster, % 3,3 3,2 3,2 3,2 

Lokal inmatning (sol, värme, vind- och vattenkraft)     

Andel i förhållande till total förbrukning, % 8,9 10,5 11,4 8,5 

 

Vatten - Avlopp Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Svinn vattenledning, % - 7,0 - - 

 

Kommentarer uppföljning verksamhetsmått 

Vatten Avlopp: Det sker ett fortsatt arbete med att kvalitetssäkra statistiken för svinn vattenledning. Fler digitala 

mätare medför bättre faktiskt underlag. 
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3.5 Konsekvenser Coronapandemin 

Teknisk Service har lämnat möjlighet till anstånd för föreningar och företag, detta har nästan uteslutande nyttjas 
av Lidköping Elnäts kunder. Alla anstånd är återbetalda. 

För Bredbands del avstannade en del installationer under en kortare period, Corona har även medfört visa 
förseningar på grund av smittade entreprenörer. 

Corona medförde ett ökat tryck på Kartåsens avfallsanläggning, vilket resulterade i att väktare anlitades till och 
med vecka 27 på Kartåsens avfallsanläggning. Detta kostade 272 382 kr exkl. moms. 

Elnät har undvikt mätarbyten inne i privata hem och istället riktat fokus mot mätarna som sitter utomhus i 
fasadskåp. Det har överlag varit längre ställtider på leveranser av material. 

Stor påverkan på mätarbytena, det har enbart genomförts byten som varit akuta, nybyggnationer, va-föreningar 
och företag/industri mätare. Vissa investeringar har blivit framskjutna, framförallt gällande verken, för att begränsa 
den externa kontakten som kan medföra ökad risk för coronavirussmitta i verksamheten. 
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4 Bilaga: Miljöredovisning Teknisk Service 2021 

Måluppföljning 2021 kopplat till Lidköpings kommuns miljöplan 

I miljöplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 finns viljeinriktningar och mål samt förslag på 
åtgärder. Planen är indelad i fyra ämnesområden samt en del kring kommunen som föregångare. Dessa 
delar i miljöplanen utgör grunden för Teknisk Service miljöredovisning.  

Under respektive kapitel finns en kort beskrivning av de åtgärder som genomförts inom Teknisk Service 
givet år. För de förslag på åtgärder där Teknisk Service föreslagits som ansvarig, finns en 
sammanfattade lägesbeskrivning av förvaltningens arbete. 

Slutligen redovisas miljöplanens mål och viljeinriktningar, med markeringar där det bedöms att Teknisk 
Service har bidragit i arbetet.  

Kommunen som föregångare 

Teknisk Service har fortsatt arbetat med att systematisera och kvalitetssäkra miljöarbetet på 
förvaltningen. De delar som berör Teknisk Service inom miljöledning har uppdaterats och 
kompletterats och det har skett löpande samordning med andra områden, exempelvis med arbetsmiljö 
och kvalitet. Målet är lättillgängliga men enhetliga rutiner, samt bra stöd för verksamheten för ett 
gemensamt kvalitetssäkrat arbetssätt. Framtagandet av stödjande information på intranätet har även 
fortgått.  Förvaltningen har också stöttat andra förvaltningar med framtagande av miljörutiner. 

Kommunikation, inspiration och möjliggörande för att leva hållbart är en stor del i Teknisk Service 
arbete. Coronapandemin har medfört att kommunikationsinsatserna under året framför allt har varit 
digitala, exempelvis via olika sociala media. Detta till skillnad från tidigare år då utåtriktad verksamhet 
vid exempelvis evenemang varit i stort fokus. Flertalet inlägg har gjorts via kommunens officiella 
Facebooksida samt Lischstil. Via Instagram har det även gått att följa Vatten-Avlopp i deras 
verksamhet, vidare går det även att följa arbetet med det nya reningsverket och tillhörande projekt 
via bloggen Ängens ARV. 

Renhållningen var snabba med att implementera det nya nationella skyltsystemet för avfall genom 
bland annat omskyltning av Kartåsens återvinningscentral och gjorde anknytande 
kommunikationsinsatser till detta. Detta uppmärksammades nationellt genom medverkan på ett 
webbinarium för Avfall Sverige, där drygt 100 deltagare från olika kommuner och organisationer 
deltog. 

Sund livsmiljö 

 Arbete pågår kring kommunens vattenförsörjning, exempelvis genom utredning kring 
råvattenintag och reservvatten, samt genom underlag för reviderad vattendom för Blänkås. 

 Utredning av Råda grundvattentäkt med avseende på saltinträngning har slutförts under året. 
Resultatet bidrar till kunskap för allt för att se till att täkten nyttjas på ett hållbart sätt och inte 
äventyrar kvaliteten och möjligt nyttjande för kommande generationer. Ett examensarbete pågår 
även som en del i detta. 

 Vattenskyddsområdet för Råda källor har uppdaterats och varit ute på samråd. Arbete pågår nu 
med färdigställande.   

 Arbetet med ett nytt modernt reningsverk som kan minska utsläppen, är energieffektivt och 
möjliggör resursåtervinning pågår. Dock har tillståndsprocessen försenat arbetet. Deldomen som 
överklagats var uppe för huvudförhandling vid mark- och miljööverdomstolen den 23 november. 
Dom förväntas i början av 2022. 
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 Det sker löpande mätningar av bland annat läkemedelsrester i avloppsvattnet. Vatten-Avlopp 
deltar aktivt i olika nätverk kring bland annat mikroplastrening och rening av läkemedelsrester. 
Dessutom är Vatten-Avlopp en av få verksamheter som är med i Svenskt Vattens beställargrupp, 
vilket medför att enheten får en hög kompetens samt kan bidra i utvecklingen. Att vara i framkant 
bidrar även till ökade möjligheter att söka och beviljas olika bidrag.  
Exempel på nya pågående projekt är ett utvecklingsprojekt kring rening av bräddat vatten vid 
pumpstationer och ett AI-projekt kring sammanhållande styrning av pumpstationer i nätet för 
optimerad hantering av regnvatten. 

 Det löpande arbete som sker med utbyggnad och förstärkning av vatten- och avloppsnät bidrar till 
en sund livsmiljö då det innebär hållbart och miljöriktigt omhändertagande. 

 Bredbandsutbyggnaden underlättar för en hållbar livsstil och digitala kommunikationer. Vid 
årsskiftet hade 97 procent av kommunens hushåll och företag tillgång till bredband, genom att 
fiberanslutning är tillgängliggjord.  

 Karakterisering av lakvattnet från Kartåsen har genomförts under året och kommer vara ett 
underlag för det fortsatta arbetet kring lakvattenutredning. 

 Förvaltningen har fortsatt stöttat de kommunala verksamheterna genom erbjudande av tjänst 
kring hämtning av farligt avfall två gånger per år. För insamling av farligt avfall för allmänheten 
finns Samlaren på fyra platser samt insamlingspunkten för kosmetiskt avfall från privatpersoner i 
en butik. Detta utöver att de kan lämna sitt farliga avfall på Kartåsens återvinningscentral. 

 Enheterna har utifrån sina respektive kemikalieförteckningar identifierat kemikalier som 
innehåller så kallade utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen (särskilt farliga 
ämnen för hälsa och miljö). Löpande arbete pågår med att fasa ut dessa kemikalier. Arbetet medför 
även ökad kunskap kring kemikaliehantering i verksamheten. 

 Utöver Elnät har även Bredband och Vatten-Avlopp tecknat ett abonnemang gällande tjänst för 
förvaring och hämtning det farliga avfall som uppstår i verksamheterna. 

 Kopplat till samarbetsprojektet Sustainable municipalities in concert genomfördes i september en 
kommunikationskampanj för minskad nedskräpning, med fokus på fimpar. Teknisk Service deltog 
i planeringen av och framtagande av material till kampanjen som kallades Fimpa rätt. Under en 
veckas tid i september gjordes utåtriktade insatser på olika platser i Lidköping och arbetsgruppen 
kastade på så vis ljus på frågan. 

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 arbete. Exempel är utbyggnad längs 
Tunbanan. 

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

Löpande arbete. Bredbandstäckningen (dvs 
fiberanslutning är möjliggjord) är nu 97 procent. 

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 sociala 
media ex kommunens Facebook och Lischstil samt 
Instagram och kommunens hemsida, genom inlägg och 
filmer. I september månad genomfördes kampanjen 
Fimpa rätt där TS deltagit i planeringen. 

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. 

Arbetet med det nya reningsverket går att följa via en 
blogg. 

15 Fastställa vattenskyddsområde för kommunens 
vattentäkter. 

Arbete pågår med vattenskyddsområde för Råda. 
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21 Påskynda arbetet med utfasning av farliga kemikalier 
genom att aktivt arbeta med riskbedömningar i 
kemikalie-stödsystemet EcoOnline och 
substitutionsprincipen. 

Förvaltningen har under året fokuserat på identifiering 
och utbyte av kemikalier som innehåller prioriterade 
riskminskningsämnen och utfasningsämnen. Löpande 
arbete sker med riskbedömningar.  

23 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 sker en rad samarbeten, såväl 
med samarbetspartners i LIWE LIFE projektet och andra. 
Bland annat Lunds Tekniska högskola, Kompetenz 
Zentrum Wasser Berlin, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Linköpings Universitet, Örebro Universitet.  

 

Minskad klimatpåverkan 

 Lidköping Elnät arbetar på många sätt med att främja en hållbar samhällsutveckling och minskad 
klimatpåverkan genom att underhålla, förstärka och anpassa elnätet för bland annat 
laddinfrastruktur och solcellsproduktion. 

 Lidköping Elnät kan se att intresset för installation av solceller ökar. Vid årsskiftet fanns det 491 
anläggningar för mikroproduktion, det är en ökning med 44 procent sedan 2020. 

 Arbete pågår med utbyte av elmätare, så att kunderna bland annat ska kunna styra och mäta sin 
elanvändning samt möjliggöra för mikroproduktion av el. Under året har 1 742 elmätare ersatts 
med mätare som har timvis avläsning. Andelen utbytta mätare är nu 74 procent och målet är att 
samtliga mätare ska var utbytta år 2025. 

 Lidköping Elnät har tagit fram en karta med lämpliga platser publik laddning, som en del i arbetet 
med laddinfrastruktur som leds av Lidköpings Energi. 

 Lidköping Elnät har bistått i arbetet för att möjliggöra en större solpark vid Hovby flygplats.  
 Förvaltningen har en nästan helt fossilfri fordonspark, förutom vissa specialfordon som 

exempelvis bandvagn. 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 Teknisk Service 
 

Ämnesområde: Minskad klimatpåverkan Status 

4 Samverka med näringslivet och föreningar kring 
utbyggnad av ladd infrastruktur. 

Elnät skapar förutsättningar genom nätförsörjning m.m. 
samt i deltar i EU - projektet SMaRT som leds av 
Destination Läckö-Kinnekulle med syfte att utveckla 
hållbar mobilitet för besöksnäringen på landsbygden.  

9 Öka användningen av elbilar och elcyklar. Andelen elbilar på förvaltningen ökar. Exempelvis har 
Lidköping Elnät utökat elbilsflottan till tre elfordon och 
Lidköping Bredband beställt tre elbilar som ska ersätta 
bensin och dieseldrivna fordon. 

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

Skype-möten och deltagande på konferenser via webben 
har blivit väl inarbetat till stor del på grund av pandemin. 
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Hållbar resursanvändning 

 Införande av det nya avfallssystemet har fortlöpt. 
Möjlighet för veckohämtning av avfall (kärl 1 
med mat- och restavfall) har införts under året. 

 Samtliga en- och tvåfamiljshus i tätorten har nu 
fått det nya avfallssystemet infört och på 
landsbygden var nio av tjugo distrikt klara i 
december 2021.  

 Kärl 1, för matavfall och restavfall är 
obligatoriskt. Kärl 2, för plast- och 
pappersförpackningar är en valbar tilläggstjänst, 
varav 41 procent i tätorten och 25 procent på 
landsbygden hittills har valt denna. 

 Arbete med förberedelse för införande i flerfamiljshus har påbörjats under året. Under våren 
skickades det ut information till flerbostadshusägare inför det kommande införandet. 
Möjligheten att göra intresseanmälan fanns och det nyttjades av fastighetsägare för cirka 1 250 
lägenheter. Under året har införandet skett i cirka 700 lägenheter och arbetet kommer fortlöpa 
under 2022. 

 Mängden restavfall från hushållen uppgick år 2021 till 6 953 ton, vilket är en minskning med 843 
ton sedan året innan. Den insamlade mängden matavfall var 1 132 ton år 2021 jämfört med 702 
ton år 2020.  

 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.  

 Kartåsens återvinningscentral är omtyckt och välbesökt. Inlämnandet till Återbruket har fortsatt 
ökat under året. Pantamera Express som har varit på plats sedan våren 2018 är populär och drygt 
9 miljoner burkar och flaskor har pantats i maskinen sedan start. Under 2021 var antalet 3,3 
miljoner och det är en ökning med 29 procent sedan året innan.  

 Lidköpingsborna har fortsatt varit duktiga på att återvinna matfett. Under året samlades det in 
6,1 ton matfett. Totalt sedan projektstarten hösten 2018 har nu 19 ton matfett samlats in via de 
sju insamlingsplatserna i kommunen. 

 Den första årliga uppföljningen av kommunens avfallsplan har gjorts med avseende på år 2020. 
En samlad redogörelse av de olika förvaltningarnas arbete och uppföljning av nyckeltal visade att 
mycket arbete görs i förvaltningarna, men att mycket arbete återstår för att kunna uppnå 
planens mål senast 2025. 

 Från och med januari 2022 får landets kommuner ansvar för insamling och återvinning av 
returpapper. Renhållningen har inför detta åtagande tecknat avtal med entreprenör för 
hanteringen av dessa uppgifter under de kommande två åren.  

 Sluttäckning av den gamla delen av deponin på Kartåsen har färdigställts under året. 
 Arbete med digitalisering och e-tjänster är något som utöver ökad tillgänglighet bidrar till 

minskad miljöbelastning i form av utskrifter och dylikt. På kommunens startsida ligger bland 
annat sorteringsguiden och en ny e-tjänst, När kommer sopbilen?, lätta att hitta och använda för 
kommunens invånare.  
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 I samverkan med projektet F/ACT Movement1, som fokuserar på hållbart mode, gjordes det på 
vårkanten en serie inlägg på kommunens Facebook kring att återbruka, laga och vårda. Detta 
knyter an till det arbete som bedrivs inom Teknisk Service och är kopplat till Miljönär.  

 Kampanjen Miljönär, som handlar om att lyfta fram 
hållbar konsumtion, avfallsminimering och cirkulär 
ekonomi, har efter ett uppehåll under pandemin åter 
tagit fart. Under Europa minskar avfallet-veckan i 
november var det fokus på Miljönär genom flertalet 
digitala kommunikationsinsatser. Årets tema var 
Hållbara samhällen och på kommunens Facebook, 
hemsida, infartskyltar och i NLT spreds budskapet om 
att laga, låna och återanvända och på så vis bidra till 
ett hållbart samhälle.  

 Inom kampanjen Miljönär har två nya Miljönär-vänliga verksamheter fått sina diplom och 
jurygruppen var på studiebesök hos dessa verksamheter i december.  I vanlig ordning gjordes en 
publicering om detta på kommunens Facebooksida.  

 Förvaltningen har deltagit vid planering och genomförande av den digitala slutkonferensen för 
projektet Sustainable municipalities in concert, som ägde rum 6-8 december. Då fokus för 
projektet har varit hållbar avfallshantering har Teknisk Service varit en given part i detta arbete. 
Slutkonferensen förtydligade hur mycket som hänt sedan projektstart, både i Lusaka City och här 
i Lidköping. Vid konferensen deltog såväl tjänstepersoner och politiker från Lidköping och Lusaka, 
som representanter från näringsliv och akademi. Utöver hållbar avfallshantering diskuterades 
industriell symbios, hållbar återvinning och användning av plast med mera. 

 Arbete med hållbar resursanvändning har skett internt på enheterna. Från och med februari 
2022, då Elnät kommer att införa separat insamling av matavfall, har samtliga enheter full 
källsortering för personalen i verksamheterna.  

 Lidköping Bredband har möjliggjort att sensorer kan anslutas till ett LoRaWAN-nät i kommunen. 
Kommunens förvaltningar och bolag kommer att kunna nyttja tjänster i detta nät och kan på 
olika sätt utveckla och förbättra sin verksamhet. Det finns många fördelar och möjligheter till 
effektiviseringar, kostnadsbesparingar, minskad miljöpåverkan, trafik och ökad service för 
invånare, företagare och besökare.  

 En riskanpassad omvärdering av livslängd samt omfördelning av utrustning hos Lidköping 
Bredband har medfört en cirka 30 procent längre livslängd. 

 Arbetet med att byta ut befintliga vattenmätare till nya digitala mätare fortgår inom Vatten-
Avlopp och nu är 20 procent av mätarna utbytta. Dock har utbytestakten under året varit något 
lägre på grund av pandemin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

 

 

1 F/ACT Movement är ett projekt där kommuner, företag och konsumenter samarbetar med varandra för att hitta 
nya spännande lösningar för att göra modeindustrin mer hållbar. 
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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 pågår.  

3 Förbättra källsorteringsmöjligheter i offentlig miljö. Inkluderat som åtgärd i den nya avfallsplanen. 

4 Utbilda i hållbar resursanvändning. Ej direkta utbildningar, fokus på kommunikation. Se vidare 
under nummer 5. 

5 Öka kommunikationen med kommuninvånarna kring 
hållbar resursanvändning. 

Miljökommunikation är prioriterat på Teknisk Service. 
Information och inspiration kring hållbar resursanvändning 
genomförs via olika projekt och kommunikationsinsatser 
har under året skett framför allt via olika digitala kanaler. 

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

Arbete pågår i och med planeringen av det nya 
reningsverket och tillhörande forskningsprojekt.  

Bland annat deltar VA tillsammans med flera 
forskningsinstitut och kommuner i ett projekt kring 
omvandling av slam från avloppsvatten till slambiokol, för 
att kunna återföra fosfor och kol till marken. 

 

Naturens tjänster 

 Det sker löpande ett strategiskt arbete med dagvattenhantering i tätorten, genom lokal 
hantering och gröna lösningar för att få såväl god reningseffekt som kostnadseffektivitet. 

 Det sista av den gamla delen av deponin på Kartåsen, som sluttäcktes under året, kommer att sås 
med frön för ängsblommor, som en del i att främja och öka den biologiska mångfalden. 

Föreslagna åtgärder med tydlig koppling till Teknisk Service 
 

Ämnesområde: Naturens tjänster Status 

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. 

Löpande arbete med dagvattenhantering och 
provtagningar. 

 

  



25 

Mål och viljeinriktningar 

Nedan följer en förteckning över Miljöplanens mål och viljeinriktningar. Där det bedöms att 
Teknisk Service bidragit i arbetet finns en markering. 

Kommunen som föregångare 

Övergripande viljeinriktning för kommunens miljöarbete 

☒ Åstadkomma ständiga förbättringar i samtliga verksamheter genom ledningssystemet. 

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. 

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. 
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Viljeinriktningar för kommunen som organisation 

☐ Se till att kommunens förskolor är kemikaliesmarta. 

☒ Byta till mindre miljö- och hälsoskadliga kemikalier i våra verksamheter. 

☐ Ställa krav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier vid upphandling och avrop enligt avtal. 

☐ Skapa rutiner som gör det enklare att avropa miljöanpassade varor. 

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. 

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. 
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☐ År 2050 ska energianvändningen per area enhet 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 installera solceller på lämpliga kommunala fastigheter. 

☒ Främja förnybar energiproduktion på alla sätt vi kan. 

☒ Optimera och energieffektivisera reningsprocesserna inom vatten- samt avloppsreningsverken. 

☒ 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 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. 



28 

☒ År 2020 har kommunen en fossilbränslefri fordonsflotta. 

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. 

☒ 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. 

 

Naturens tjänster 

Viljeinriktningar för geografiska Lidköping 

☒ Främja ekosystemtjänster i staden och på landsbygden. 

☒ 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. 
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☐ 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. 

☐ Synliggöra ekosystemtjänsterna i översiktsplaner, detaljplaner, vägplaner och andra fall där det är 
relevant. 

☐ Undvika exploatering av områden med höga ekologiska och sociala värden eller med högt 
odlingsvärde.  

 

 

 

 

 


