
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målområde för verksamhetsrapport 

Samhälle 

Nämndens mål 

 

Kontorschefen har ordet 
I dag överlåter jag till verksamheterna att dels kommentera målområdet, dels berätta för er hur 
sommaren har varit, vad har varit bra och var har vi våra utvecklingsområden. Själv tänkte jag 
reflektera om vårt gemensamma uppdrag som en summering av min tid som kontorschef 
under den här mandatperioden. Nämndens och då i förlängningen verksamheternas arbete 
styrs till stor del av lagstiftning att vi ska göra och ofta även hur vi ska göra är redan reglerat i 
lagtext. Sen styrs vi av ett flertal myndigheter som visar riktning utifrån såklart lagstiftning, men 
de kommer även med riktlinjer och andra styrande och vägledande skrifter.  
 
När det jag just talat om gett våra verksamheter en bas att stå på kommer den politiska 
riktningen på lokal nivå till. Var vill majoriteten att vi lägger fokus, vilka frågor är extra viktiga, 
det beskrivs i kommunens Flerårsplan som sedan för vår del bryts ned i Teknik- och 
fritidsnämndens Verksamhetsplan. Ja, ni hör ju, det är ett spännande och komplext arbete att 
få ihop delarna. Vi ska säkerställa att vi följer lagstiftning och riktlinjer samtidigt som vi ska 
säkerställa att den politiska viljan och riktningen finns med och syns i det som våra 
verksamheter utför i sitt dagliga arbete.  
 
Under de dryga två år som jag haft förmånen att få leda kontorets arbete har jag sett många 
viktiga beslut fattas, både av nämnd och på kontorsnivå. Jag upplever att vi har en gemensam 
bild av vad som ska åstadkommas och vårt arbete är ett lagarbete. Politiken och medarbetarna 
på Teknik- och servicekontoret ska göra jobbet tillsammans. Verksamheterna omvandlar 
politisk vilja till praktisk handling och politiken ger verksamheterna förutsättning att leverera 
tjänster av god kvalité. Som jag ser det så har vi lyckats i det här arbetet, vi har en god dialog. 
Jag som ytterst ansvarig känner att vi har ett politiskt stöd för vårt uppdrag och jag ser att 
verksamheterna levererar det som vi är satta att leverera.  
 
Tack alla för gott samarbete! 
 
 
 

 



Administrativa enheten 
Sommaren har gått bra! Vi hade god planering inför sommaren och det har fungerat väl där vi 
har täckt upp bra för varandra. Eftersom vi är en liten enhet får man ibland ta kollegors frågor 
som man inte är insatt i men det är så våra förutsättningar ser ut och med olika kreativa idéer 
löser det sig ändå till sist. En del saker som inte är akuta har fått vänta tills ansvarig person är 
tillbaka. 
 
Att ha den täckning vi har för varandra är en förutsättning för att vi alla ska få vara helt 
bortkopplade under semestern och vara utvilade när vi kommer tillbaka till jobbet. Nu är vi 
redo för en händelserik höst! 
 
Vi tycker oss se en försiktigt positiv trend vad gäller användning av cyklarna till tjänsteresor. 
Det är ju målet och det är jättekul att se att fler och fler bokar dem! Fordonsenheten har även 
underlättat med namn på cyklarna. Det är lättare att koppla ihop sin bokning och nyckel med 
rätt cykel i garaget när de heter så fint som Elvis, Eloise, Elliot, Elvira med vänner (se bild). 
  
 

 

 
 
 

 



Vi har även nyligen köpt in snygga svarta 
hjälmar samt hängt hjälmarna mer synligt för 
att öka användningen av dem. 
 
Under sommaren har det uppstått en del 
skador och reparationer på bilar. Detta är ett 
område som vi ser behöver förbättras och 
fordonsenheten jobbar under året i samarbete 
med andra enheter och kontor för att minska 
dessa skador.  
 
För att bidra till den hållbara cirkulära måltiden 
ser vår enhet till att beställa vegetariskt på 
konferenser eller gemensamma luncher, vi 
försöker uppfylla vår del i det Måltidspolitiska 
programmet.  
 
Snart är den Europeiska mobilitetsveckan här! 
Europeiska Mobilitetsveckan (European 
Mobility Week) är ett europeiskt initiativ, varje 
år 16-22 september, för att underlätta och 
uppmuntra till hållbara resor och transporter. 
Kommunen deltar i år igen och kommer att 
genomföra ett antal aktiviteter under veckan. 

Syftet är att öka fokus på hållbarhet, hälsa, tillgänglighet och hjälpa våra invånare att förändra 
sina vanor till det bättre. Målet är att våra invånare ska gå, cykla och åka kollektivt mer. 
 
Vårt program är i princip färdigt och den stora händelsen under veckan är Hälsodagen den 18 
september. Där samarbetar vi på Teknik- och servicekontoret med lokala föreningar, 
Sörmlandstrafiken och Bergkvara buss, Polisen med flera. Vi är ett stort gäng som kommer att 
finnas på plats på Västervikstorget och runt i Västerviken för att möta våra medborgare, 
samtala, köra tävlingar och ha dialog med dem vi finns till för. På webbsidan kan ni läsa resten 
av programmet samt andra aktiviteter vi genomför under veckan: Mobilitetsveckan - Strängnäs 
kommun (strangnas.se) 
 
Kom gärna och möt oss i Västerviken söndagen den 18 september! 

 

Fritidsenheten 

Fritidsenheten har det senaste året haft en stor samverkan med måltidsservice då vi ser att vi 

tillsammans har gemensamma nämnare för att skapa ett hälsosammare liv för kommunens 

invånare. Kost, motion och sömn är de variabler som oftast lyfts upp. Samverkan har främst 

varit att vi tillsammans träffat utbildningskontoret och mötena har lett fram att vi under hösten 

ska starta ett frukostprojekt på de skolor som vi sett har störst behov, Paulinska och Karinslund. 

Vi har också diskuterat hur ”Fritidsbanken skola” ska kunna anammas och där är tanken att vi 

på Fritidsenheten ska komma ut till skolor med idrottsutrustning som elever sedan får prova på 

och detta i samverkan med kommunens föreningar.  

Våra badhus har också anpassat sitt utbud så att de matvaror och drycker som är till försäljning 
speglar kommunens mål och följer det måltidspolitiska programmet. 
 
Under sommaren ställer vi om på Fritidsenheten så våra uteverksamheter kommer i fokus och 
då främst våra badplatser. I stället för att ha simlektioner för skolornas elever plockas det skräp 
på våra badplatser så vi kan hålla våra badplatser tämligen rena. En hel del grönytearbete krävs 
också för att inte baden ska växa igen. Flexibilitet och lojalitet krävs här av våra medarbetare 
för att täcka de behov som finns. 

https://www.strangnas.se/trafik-och-resor/mobilitetsveckan
https://www.strangnas.se/trafik-och-resor/mobilitetsveckan


 
Fritidsbankens bodar utökades under 2022 då vi haft fyra bodar i kommunen, 2 i Strängnäs, en i 
Mariefred och en i Åker. Vi har fått oerhört mycket positiv feedback för våra bodar och den 
verksamhet som bedrivs vilket naturligtvis stärker oss i vårt arbete. Nytt för i år var att vi även 
samverkade med Gata & Park vilket gjorde att våra ferieungdomar fick alternera mellan att 
arbeta i Fritidsbanken och att rensa ogräs och plocka skräp. För att leda ungdomarna som drivit 
Fritidsbanken har vi alltid haft två handledare i tjänst och bodarna i Strängnäs har varit öppna 7 
dagar per vecka. Förra året hade vi över 16000 utlån av idrottsartiklar (bäst i Sverige) och detta 
år kommer vi att ha ännu högre siffror! 
 
I år har vi även provat på att ha Thomasbadet öppet två dagar per vecka vilket även det gått 
över förväntan och vissa dagar har vi haft upp till 100 kunder. 

Måltidsservice 
När det gäller sommaren och semesterperioden har vi ännu inte hunnit utvärdera den då 
många av våra medarbetare fortfarande är lediga. Men verksamheten har fungerat, 
matgästerna har fått mat och service och en grupp ferieungdomar har haft möjlighet att göra 
sina kanske första vacklande försök att lönearbeta hos oss i våra sommaröppna kök. Tack till de 
ungdomar som tog chansen och arbetade hos oss!  
 
Nämndmålet om hållbara cirkulära måltider är grovt förenklat den övergripande och egentligen 
enda nödvändiga målformuleringen för vår verksamhet. Här ryms så väl ekonomisk klokhet, 
social hållbarhet i form av medarbetare som trivs och verksamheter som får är anpassad till 
behoven och miljömässig hållbarhet i den mängd ekologiska livsmedel vi köper varje dag. Några 
av de aktiviteter som är som mest aktuella hos oss just nu, är 
 

 Förberedelser inför Hälsodagen den 18 september då vi visar upp exempel på utemat 
lagad på murrikka. Vi kommer att bjuda på lokalproducerade råvaror och inspirera till 
utemat som ett perfekt komplement till utomhusaktiviteter och idrott.  

 Offentliga Måltidens dag den 20 oktober, en dag då vi hoppas att såväl förtroendevalda 
som kollegor vill hjälpa oss uppmärksamma hur viktig offentlig måltid är. Mer 
information kommer om detta under hösten.  

 På grund av läget inom livsmedelsbranchen till följd av pandemi, krig och 
klimatförändringar är vi mycket intresserade av hur priser och tillgång till olika råvaror 
förändras. Måltidsservices grupp med arbetsledare samt upphandlingsansvariga Karin 
och Peter jobbar just nu med en rad förslag och idéer om vilka åtgärder vi behöver 
vidta för att minska effekterna på budget och verksamhet. Arbetsledarna är här 
ovärderliga då de känner sina gäster och har hög kompetens inom matlagning och det 
praktiska arbetet i köken. Klart är att vi kommer att påverkas negativt särskilt i budget, 
frågan är bara hur mycket.  

 Arbetet med att öka andelen lokala råvaror fortsätter. Vi får under hösten nästa 
omgång ”adoptionskossor”, vi fortsätter med viltköttsinköp och är extra glada för det 
tillskott vildsvinskött vi fick ta del av efter den länsövergripande aktiviteten 
”Vildsvinsnatta”. För det tackar vi bland annat Jägarförbundet och Länsstyrelsen för 
projektledning och samordning.  

 Utbildning är A och O för glada och engagerade medarbetare och ökad måluppfyllnad. 
Hösten är fullmatad med olika utbildningar för våra medarbetare. Några exempel är 
TUC-utbildning (yrkeshögskola) för arbetsledare inom storkök, en 2-årig utbildning som 
3 av våra medarbetare nu genomför, Diet for a green planet, en 1-årig utbildning för 
ökad kunskap om miljö, klimat och mat och Mitt hållbara ledarskap, en utbildning som 
en av cheferna går inom ramen för Ledarna. Vi har även korta internutbildningar i form 
av metodik-workshops i kök om spannmål, fisk eller bakning, HLR i samverkan med 
Räddningstjänsten, kurs om att använda baljväxter och sist men inte minst det 
genomgående temat för hösten, Service och värdskap, en förutsättning för att lyckas 
med hela denna stora gröna omställning som vi befinner oss i.  



 
Mitt i allt detta gläds vi åt en ny bekantskap i ledningsgruppen, nya enhetschefen Nina Hedlund 
som nu är på plats. Det pågår också en rekrytering just nu med mål att hitta en kostutbildad 
måltidsutvecklare som kan bidra till verksamhetsutveckling och stöd till cheferna, allt för att de 
ska kunna lägga maximalt med tid på medarbetare och matgäster. Det är också mycket 
glädjande och energigivande att vi har så fina samarbeten både inom och utanför kontoret, jag 
vill särskilt uppmärksamma Fritidsenheten, styrgruppen för måltider i skola och förskola och 
samverkan med vår kommundietist som har övergripande ansvar för utveckling av 
äldremåltiderna.  

 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har tyvärr inte kommit så långt med anpassning till hållbara, cirkulära 
måltider. Vid möten där det bjuds på smörgåsar väljs dock köttpålägg bort och internt används 
vatten i stället för läsk till personalen i samband med insatser. Verksamheten kan också vara 
delaktig vid transport av mat från Måltidsservice om det skulle uppstå krissituationer. 
 
Sommaren har varit tämligen lugn för räddningstjänsten när det gäller larm. Fram till 15 augusti 
har verksamheten hittills under året haft totalt 355 larm vilket är 30 fler än motsvarande period 
2021 då vi hade 325 larm varav vanligaste larmorsaken är automatlarm som har varit 127 
stycken. 
 
Vi har i slutet av sommaren haft några nya fall av Covid-19 både bland heltids- och RIB-
personal. Som tur är har det inte blivit några större sjukskrivningar och beredskapen på heltid 
har kunnat hållas. Vi har dock vid flera tillfällen varit tvungna att sänka numerären på 
beredskap för RIB-personal på grund av personalbrist.  
 
Tillsynsverksamheten är i gång på normal nivå efter pandemirestriktionerna men den externa 
utbildningsverksamheten har ännu inte nått upp till den nivå som har planerats/budgeterats. 
Det beror delvis på omsättning av personal och att rutinerna inte är helt klarlagda. 
Förhoppningsvis kommer vi under hösten att komma tillbaka till den planerade verksamheten. 
 

Två nya KIA Niro 
personbilar av typen 
laddhybrid (el/bensin) 
levererades i juni och 
de ersätter två äldre 
helt fossildrivna bilar. 
Under augusti kommer 
de nya bilarna att 
förses med reflexdekor 
för att tydliggöra 
identiteten hos 
räddningstjänsten. 
Eftersom dessa fordon 
går mestadels korta 
sträckor kommer de 
att drivas 
huvudsakligen på el 
men vid längre körning 
går de över på bensin 
vilket ger långräckvidd.  
 
 
 



En laddbox med två 
uttag har installerats i 
carporten vid 
Strängnäs 
brandstation för att 
kunna ladda både de 
nya egna fordonen 
men även besökande 
eldrivna fordon. 

 
 
 
 
 

 
En ny tankcontainer för lastväxlarbilar levererades i början av augusti. Det är den fjärde 
tankcontainern i organisationen och ett extra tillskott. Den kommer att samnyttjas mellan 
räddningstjänsten och driftenheten hos Stadsmiljö och fritid. Tanken rymmer 10 000 liter 
vatten och är tänkt för både brandvattenförsörjning, dricksvattentransport vid störning i 
vattenförsörjningen, vattning av gator vid sandupptagning samt vattning av träd och buskage. 
För att fungera för alla dessa uppdrag kan en extra spridningsramp anslutas längst bak på 
containern (ej med på 
bilden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

En mobil tankningsanläggning 
för diesel levererades i början 
av sommaren. Den består av en 
tank som rymmer 440 liter, en 
elektrisk pump med 
flödesmätare och en slangvinda 
med pistolmunstycke. 
Anläggningen kan ställas på en 
pickup eller en släpkärra och är i 
första hand tänkt för att i fält 
kunna tanka brandfordon som 
är insatta vid långvariga 
insatser. Vi kan förstås även 
hjälpa andra räddningstjänster 
eller andra enheter i kommunen 
med bränsle om det krisar. 
 
 

Runt brandstationstomten i Strängnäs finns ett 
motionsspår som är 815 meter långt och används av 
både heltids- och RIB-personal. Under sommaren har 
spåret i egen regi förbättrats med ett rejält lager ny 
flis för att ge bättre löpkomfort vid fysisk träning. 
Ytterligare flis har tagits hem och kommer att läggas 
på efterhand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det pågår ett omfattande rekryteringsarbete för att anställa ny personal i verksamheten. Den 
nya fordonsreparatören började i augusti och när detta skrivs pågår intervjuer för tjänsterna 
som enhetschef (tidigare stf räddningschef) och brandinspektör. Arbetet med rekrytering av 
flera nya brandmän, både till skiftorganisationen på heltid och till RIB-organisationen har 
påbörjats och beräknas kunna avslutas i september. Personalfrågorna tar just nu mycket kraft i 
organisationen och stödinsatser till verksamheten från både kontorsledning och HR-avdelning 
kommer att genomföras under hösten. 
 

Stadsmiljö  
Denna sommar startade tufft med en hel del broproblem som gjorde att vi var tvungna att ta 
ett snabbt beslut genom att minska antalet öppningar. Kommunikationen gick ut till 
alla berörda såsom Trafikverket, gästhamnarna, Mälarens båtportförbund, lokala båtklubbar, 
brovakten i Hjulstabron, Rederi Mälarstaden, Sjöräddningen, etcetera. 
Skyltar sattes upp på Tosteröbron och Stallarholmsbron och andra strategiska platser. 
Kommunen fick många positiva inlägg från framför allt biltrafiken på Tosterö men även 
förståelse från båtturismen. 
 



 
Redan efter 2 veckor så anlände den nya motorn som driver svängspannet och tillsammans 
med konsulter på styrsystem och vår egen hängivna personal kunde den nästan 200kg tunga 
motorn baxas in under bron i maskinrummet och byta ut den gamla motorn. 
Efter intrimning och testkörningar så har bron gått klanderfritt utan stopp och vi har succesivt 
ökat antal öppningar som idag ligger på 8 öppningar. 
Vi kommer efter säsongen utvärdera och återkomma med förslag på öppningsintervaller. 
 
Vi har under sommaren sett en minskning av båttrafik men om det beror på att Tosteröbron 
har haft begränsat antal öppningar eller de höga bränslepriserna som nu råder är svårt att säga. 
Dock har även Mariefred sett en nedgång av båtgäster. 
 
Efter brostrulet i början av sommaren så har det varit en bra sommar med lite strul. 
 
Även i år har vi haft stor hjälp av ferieungdomar som arbetat med kombinerat Fritidsbanken 
och skräpplockning/ogräsrensning. 
Det är en stor hjälp då ordinarie personal har semester. I Åker och Mariefred har de lokala 
idrottsklubbarna hjälpt till med Fritidsbanken.  
 
Arbetet med framdragning av sjövatten till växthuset på Tosterön fortsätter. De smarta är att vi 
använder delar av befintligt schakt när SEVAB gräver nya ledningar längs Frejastråket för att få 
matarledningen från Mälaren till växthuset. Ett sätt att spara skattepengar men också främja 
samarbete med andra aktörer. 
 
I växthuset kan vi i framtiden odla växter och grönsaker som säkert kan hamna på matbordet i 
kommunen. Annan växtlighet som används i stadsmiljön kan övervintra där i orangeriet. 

1

 



VA och återvinning 
Att arbeta med hållbara cirkulära måltider är ett av de tre målområdena i den nya avfallsplanen 
vars samrådsmöte kommer att genomföras den 18/8. Ett av delmålen handlar exempelvis om 
att ta fram en kommunikationsplan för att tipsa och uppmuntra hushållen om hur de kan 
minska sitt eget matsvinn. På teknik- och servicekontoret tas nu även en förstudie fram kring 
de flöden av organiskt material som finns i kommunen, hur den resursen på bästa sätt kan tas 
tillvara men framför allt hur vi kan göra för att det inte ens ska bli ett avfall. Exempel på 
organiskt material är matavfall, trädgårdsavfall, avloppsvatten och slam. 
  
En annan viktig del av en hållbar måltid som avfallsplanen tar sikte på är de förpackningar som 
de flesta måltider innebär. Arbetet handlar dels om att hitta sätt att förebygga att avfallet ens 
uppstår genom att undersöka hur engångsförpackningar kan bytas ut mot 
flergångsförpackningar, dels om att se till att det skräp som skapas när maten har blivit 
uppäten hamnar på rätt plats. Det vanligaste skräpet i naturen, efter fimpar och snus, är 
nämligen skräp relaterat till snabbmat, godis, glass och dricka. Som ett led i arbetet med 
nedskräpning har Strängnäs kommun under sommaren blivit medlemmar i organisationen Håll 
Sverige Rent vilket vi tror kommer vara till stor hjälp i kampen mot skräpet. Den 17 september 
är det Håll Sverige Rent-dagen och kommunen kommer på olika sätt uppmuntra och stötta 
invånarna i kommunen med att plocka skräp.  

 
  
Sist men inte minst har Teknik- och servicekontoret även fått en återbrukshylla (men alla är 
välkomna att ta och lämna saker i den) där det går att byta böcker, sticklingar och andra saker 
som man tror att någon annan kan ha nytta av. Kika gärna för att se om du hittar något kul och 
ställ gärna dit grejer du inte längre använder, hyllan står vid trapphuset på gränsen mellan TSK 
och SBK! 

 

Larslunda 
Upphandling av ny simhall har påbörjats, de första entreprenaderna lades ut på Tendsign som 
är kommunens öppna webbsystem för upphandling i juli och anbud ska vara inlämnat senast 7 
september. 
Det har inkommit en hel del frågor från företag som hämtat ut handlingar så det verkar vara ett 
stort intresse av att lämna anbud. 
  
Arkeologiska utgrävningarna är avslutade och slutrapport inväntas. 
Beslut om detaljplanen för Larslunda IP tas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid 
sammanträde i augusti därefter väntar en tid innan planen vinner laga kraft. Bygglov för 
simhallen har beviljats under förutsättning att nya detaljplanen antas. 
 



Byggväg från Fårhusvägen kommer anläggas under september eller början av oktober.  

 

Nyckeltal 

Perspektiv invånare 

Uppdateras till delårsrapport 1. 

Perspektiv Samhälle 

Uppdateras i samband med delårsrapporter samt årsrapport. 

Nyckeltal Samhälle 

Resultat 

2019

Resultat 

2020 

Resultat 

2021-08

Resultat 

2021

Resultat 

2022-04

Andel kommunala genomfartsleder med 

godkänd asfaltsbeläggning (klass 3-5) - - 92,3% 93,1% 90,6%

Andel kommunala matargator med godkänd 

asfaltsbeläggning (klass 3-5) - - 73,1% 78,0% 72,0%

Andel kommunala lokalgator med godkänd 

asfaltsbeläggning (klass 3-5) - - 81,7% 82,9% 81,1%

Asfaltskuld, kostnaden för att bygga bort viktiga 

klass 1 och klass 2 gator, mkr - - 32,0 26,3 50,1

Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder - 11 12 14 -

Antal genomförda trygghetsåtgärder - 10 10 14 -

Andel fordon på fordonsenheten som kan 

framföras på fossilfria drivmedel i % - 43,0% 51,0% 52,1% 60,0%

Andel körda mil på förnybara drivmedel på 

fordonsenheten i % - 16,0% 34,0% 37,8% 53,0%

Andel ekologiska livsmedelsinköp ska vara 50 % 

av totala kostnaden för inköpta livsmedel, 

ackumulerat utfall 47,0% 47,7% 48,2% 50,2% 50,0%

Mätning av CO2-ekvivalenter per kilo inköpta 

livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat 

utfall 1,9 1,7 1,7 1,5 1,9

Mätning av andel kött av total andel inköpta 

livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat 

utfall 8,6% 7,6% - 7,9% 8,0%



Uppdateras till delårsrapport 1 samt årsrapport. 

Perspektiv Medarbetare 

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten. 

Tillsvidareanställd månadsavlönad  

Antal årsarbetare 

enl. ÖK 

2022-01-01

Antal årsarbetare 

enl. ÖK 

2022-04-30

3 - Teknik- och fritidsnämnden 164,7 165,2

31 - Teknik- och servicekontoret 5,0 5,0

32 - Administrativa enheten TSK 7,6 6,8

33 - Stadsmiljö och fritid 54,0 54,0

34 - Räddningstjänst 27,0 28,0

35 - Måltidsservice 71,1 71,5

Nyckeltal medarbetare maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mar-22 apr-22 maj-22

Frisknärvaro per månad % 92,7 93,6 96,2 95,2 94,7 94,2 94,2 94,0 91,2 93,2 94,3 95,2 95,3

Sjukfrånvaro per månad % 7,3 6,4 3,8 4,8 5,3 5,8 5,8 6,0 8,8 6,8 5,7 4,8 4,7

Sjukfrånvaro per månad %, 

dag 1-14 3,7 2,5 0,6 1,3 2,5 2,9 2,7 3,6 5,4 4,4 2,8 1,9 2,0
Sjukfrånvaro snitt senast 

12 mån % 7,3 7,2 7,1 7,0 6,7 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,3 5,9 5,7
Frisknärvaro ackumulerat 

innevarande år % 92,2 92,5 93,0 93,3 93,4 93,5 93,6 93,6 91,2 92,2 92,9 93,5 93,8

Sjukfrånvaro ackumulerat 

innevarande år % 7,8 7,5 7,0 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 8,8 7,8 7,1 6,5 6,2
Sjukfrånvaro ackumulerat 

innevarande år %, dag 1-

14 3,5 3,3 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 5,4 4,9 4,2 3,6 3,3



Uppdateras månadsvis med en månads eftersläpning. 

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten. 

Uppdateras till delårsrapport 2 samt årsrapporten. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 103 59 85 53 44 18 36 23 100 94 95 50

2020 51 66 172 122 64 63 58 52 174 135 108 50

2021 97 102 118 150 153 74 31 56 112 111 114 133

2022 246 157 79 75
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Antal frånvarodagar (sjukdag 1-14) Teknik- och servicekontoret



Uppdateras till årsrapporten

Perspektiv Ekonomi  

Uppdateras i samband med månadsrapporter, delårsrapporter samt årsrapporten. 

Uppdateras kvartalsvis med eftersläpning. Nytt ekonomisystem har medfört att rapporten inte 
har tagits fram för kvartal 1 2022 

 

Nyckeltal Ekonomi

Resultat 

2019

Resultat 

2020 

Resultat 

2021

Resultat 

2022-04

Resultat 

2022-05

Prognos 

2022

Budget i balans, avvikelse mindre än 

1% av omslutningen, hela TFN -0,1% 3,5% 1,3% -2,9% -4,5% -0,6%

Budget i balans, avvikelse mindre än 

1% av omslutningen, verksamheter 

exkl. balanserat resultat -1,1% 0,6% 0,3% 0,2% -3,4% 0,3%

Budget i balans, avvikelse mindre än 

1% av omslutningen, verksamheter 

inkl. balanserat resultat 16,9% 51,6% 18,6% -46,2% -21,3% -15,6%

Köpsumma på avtal av total 

köpsumma 87% 88,0% 89,0% - - -


