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Allmänt om verksamheten
Bergslagens kommunalteknik – en del av din vardag
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar
över.
Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Bergslagens kommunaltekniks kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Bergslagens kommunaltekniks verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Trafik



Park och Skogsförvaltning



Idrotts-och fritidsanläggningar



Lokalvård

Avgiftsfinansierade verksamheter


Återvinning



Vatten och avlopp

Organisation
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Politiska mål
Ekonomi och hög effektivitet
o

En ekonomi i balans och långsiktigt hållbara lösningar avseende underhåll, energi, miljö
och säkerhet.

o

Vi ska möjliggöra olika driftsformer.

Kundperspektiv
o

BKT kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang av våra
medlemskommuner, dess invånare och våra kunder.

o

Förtroendeskapande åtgärder såsom dialog, information och tillgänglighet är våra
ledord.

o

Vi eftersträvar att kunderna är nöjda med förbundets tjänster och service.

Attraktiv arbetsgivare
o

BKT är som arbetsgivare: samarbetsinriktade, utvecklande och kompetensgivande.

Uppdrag och verksamhetsidé
Vision
Bergslagens kommunalteknik ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, och vara den
naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför
tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på medborgarnytta och god
miljö.

Uppdrag och verksamhetsidé
BKT ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att
verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och
lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe.

Värdegrund
BKT:s värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska
skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga
arbete.
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Bergslagens kommunaltekniks finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och
etablerade normer.

Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott.
Underskottet kommer under år 2017 att regleras i enlighet med förbundsordningen.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2016 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett
negativ resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Vatten och avlopp respektive Återvinning –
redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid
redovisa ett nollresultat.

Verksamhetsmässigt perspektiv
I Bergslagens kommunaltekniks övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig ekonomi.
Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets
övergripande mål.
Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Som exempel kan nämnas:



Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.
Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I Bergslagens kommunaltekniks Verksamhetsplan 2017-2019 nämns fler aktiviteter som ska
utföras för att målen ska uppnås.
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Årets resultat
Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Årets resultat
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt
Eget kapital
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt

2016
359 038

2015
298 170

2014
269 185

2013
275 183

2012
275 869

2011
252 941

0
-596
-596

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

0
-2 634
-2 634

0
-373
-373

0
-596
-596

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

0
-3 150
-3 150

0
-1 150
-1 150

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 596 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 209 tkr.

Investeringsverksamhet
BKT har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon,
maskiner och inventarier.
BKT utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning resp process
utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning till resp medlemskommun.
Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan BKT:s investeringsplan.
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Väsentliga händelser och framtida utveckling
Övergripande





Projekt för att skapa gemensamt servicecenter BKT – BMB och namnbyte till Samhällsbyggnad Bergslagen. Från årsskiftet kommer förbundet att vara kommunernas väghållningsmyndighet. Verksamheterna Trafik och Naturvård kommer att överföras till förbundet. Kommer även att företräda kommunerna avseende infrastruktur och kommunikation (kollektivtrafik).
Praktikenheten har ökat antal sysselsatta personer, även från yrkeshögskoleutbildningar. Fler än hälften har under året haft arbete internt/externt.
Arbete med samordning av verksamheterna har under året skett inom planerings- och
produktionsavdelningarna.

Gata/Trafik



Extra medel för åtgärder av engångskaraktär.
Stor asfalteringsvolym som belastat garantifond för återställning gata.

Park/Skog


I samtliga kommuner har riskträd åtgärdats.

Idrott



Energibesparande åtgärder.
Föreningsträffar har genomförts.

Lokalvård




Nya städobjekt har tillkommit.
Personalen i Hällefors har tillsvidareanställts.
Prov med användning av avjoniserat vatten vid städning, en kemikaliefri städning.

Återvinning



Prov med komprimator för brännbart avfall vilket minskar transporterna.
Plockanalys av hushållsavfall som visade att i kärlen för brännbart avfall var andelen
förpackningsmaterial hög.

Vatten och avlopp




I projekt Vätternvatten har underlag för beslut om bolagsbildning 2017 utarbetats.
Föreläggande från BMB har utfärdats angående markbäddar och infiltrationsanläggningar som inte klarar lagkrav avseende reningseffekt.
Utbyggnads- och sambyggnadsplan är framtagen för vatten- och spillvattenledningar.
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Sammanfattning
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Gemensamt

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat

54 139

55 831

22 268

54 139

0

55 831

0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

70 789 70 359
16 761 17 182
15 245 15 164
41 149 41 836
143 944 144 540

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa
Totalt
Varav interna

22 268

0

430
-421
82
-687
-596

44 695 44 695
17 113 17 113
14 407 14 407
40 802 40 802
117 017 117 017

0
0
0
0
0

80 149 79 143
15 602 17 212
17 518 17 043
38 424 38 991
151 693 152 389

1 006
-1 610
475
-567
-696

60 430 58 696
115 056 116 580
175 485 175 275

1 733
-1 524
209

59 429 59 429
110 981 110 981
170 410 170 410

0
0
0

57 785 57 052
110 679 110 165
168 464 167 217

733
514
1 247

373 568 373 954
100 891 100 891

-387

343 258 343 258

0

342 425 341 874
81 855 81 855

551

Verksamheten inom BKT har under året i stort sett genomförts enligt fastställd verksamhetsplan
med tillhörande aktiviteter och handlingsplan utifrån kvalitetsuppföljning 2015.
Det ekonomiska resultatet år 2016 för Bergslagens kommunalteknik visar ett negativt utfall på
387 tkr. Resultatet är 938 tkr sämre än föregående år, trots en resultatförbättrande återbetalning av avtalspremier med 967 tkr. De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt
resultat på 596 tkr vilket är 100 tkr bättre än föregående års resultat. Processerna Gata/Trafik
och Idrott visar plusresultat medan Park/Skog och Lokalvård visar minusresultat.
De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett positivt resultat på 209 tkr, vilket dock är
1 038 tkr sämre än föregånde års resultat. Process Återvinning visar ett plusresultat på 1 733 tkr
medan VA-processerna visar ett minusresultat på 1 524 tkr.
Nationellt pekar trenden på gemensamma organisationer för samhällsbyggande - plan, bygg,
exploatering, miljö- och kommunalteknik - eftersom dessa verksamhetsområden i många frågor
hänger samman. Ambitionen är att skapa enkelhet och ha en god service gentemot medborgarna
i samhällsbyggnadsfrågor. En rapport avseende översyn av samverkan inom KNÖL-området
överlämnades till kommunerna i slutet av 2015. Utredningen hade till syfte att optimera samverkan och öka kundfokus, specifikt gällande utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Beslut
om förändringar togs i kommunernas fullmäktige under juni månad. Revidering av förbundsordningen har därför gjorts och är antagen i resp kommun och kommer att gäller från januari
2017. Revideringen avser bl.a. namnbyte till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förbundet
utgör from årsskiftet kommunernas väghållningsmyndighet och Direktionen är därmed
kommunernas trafiknämnd. Förutom verksamheten Trafik kommer verksamheten Naturvård
att överföras till förbundet. Förbundet kommer även att företräde kommunerna avseende det
strategiska arbetet gällande verksamheten Infrastruktur och kommunikation (kollektivtrafik).
Förbundet ska tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (f.d. Bergslagens
miljö- och byggnadsförvaltning) organisera och bemanna ett gemensamt servicecenter. Ett
projekt avseende ett gemensamt servicecenter har pågått under 2016, Lindesbergs kommun har
varit projektägare och projektledaren kom från förbundet. Servicecenters uppdrag är att vara en
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ingång till förbundets och förvaltningens samtliga verksamheter. Arbetet med att utveckla etjänster och SMS-tjänster pågår.
Förbundets servicecenter ingår numera i Länsstyrelsens informationsnätverk vid kris.
I det framtida uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att
utveckla samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbundsordningen förstärktes också
avseende dialogen mellan medlemskommunerna och förbundet och dialogplanen kommer
precis som tidigare att tas fram i samråd med respektive kommun.
Planerings- och budgetprocessen för 2017-2019 har genomförts. Budgetram antogs av
Direktionen under våren och beslutet skickades till kommunerna. Dialoger enligt fastställd
dialogplan är genomförd i alla kommuner.
Volymförändringar under löpande år behandlas i samband med budgetprocessen i respektive
kommun. Till samtliga investeringsäskanden har en konsekvensbeskrivning upprättats.
Förbundets processorienterade matrisorganisation, med syfte att optimera samverkan och därmed öka kundnyttan, har vid årsskiftet varit verksam i 1,5 år. Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som svarar för planering och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter.
Under våren organiserades kansliet i en stabsfunktion innehållande förbundssekreterare, personalhandläggare, kvalitetssamordnare/verksamhetscontroller, ekonomienhet och servicecenter.
Lönerevisionen 2016 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med betoning på insatser för kundnytta samt ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser för
samordningsvinster.
Av 19 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen inte uppfyllda.
Handlingsplanen från ledningens genomgång har integrerats med dokumentet Mål och Aktiviter
kopplat till verksamhetsplanen. Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens
genomgång) har gjorts under våren avseende verksamhetsåret 2015. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksamhetsplanering är ett område som BKT behöver arbeta vidare med för
att ta fram nyckeltal kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag
för beslutsfattande. En viss utveckling av prognoserna avseende avvikelser från budget har
gjorts, handlingsplaner upprättats för Park/Skog- och Lokalvårdsprocesserna för att komma
tillrätta med negativa avvikelser från budget.
Inom projekt Insikt Bergslagen startade under våren funktionen företagslots fullt ut. Företagslots innebär att vägleda företagare i kontakt med kommun eller andra offentliga aktörer.
Förberedelser för att digitalisera nämndadministrationen pågår och beräknas vara i drift 2017.
En dokumenthanteringsplan är antagen av Direktionen i syfte att skapa god ordning avseende
allmänna handlingar.
Behovet av rekryteringar har varit stort under året. Flera lyckade rekryteringar har genomförts,
dock har förbundet haft problem med att rekrytera arbetsledare.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl a säkerställa
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har underåret
74 personer varit sysselsatta, varav 5 var praktikanter från yrkeshögskoleutbildningar.
BKT har under våren deltagit på arbetsmarknadsmässor och andra event.
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Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning systematiserats. En
projektenhet inom Planeringsavdelningen har bildats innehållande resurser avseende projektering, projektledning samt objektupphandlingar. Under våren utökades drift- och investeringsvolymen ytterligare då Lindesbergs kommun beviljade extra medel för åtgärder av engångskaraktär efter att kommunen erhållit extra statsbidrag.
Förbundets kemikalieanvändning säkerställs numera via ett webbaserat kemikalieanvändningssystem.

Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen
Avdelningarna har varit verksamma i 1,5 år, med uppdrag att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen
har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har utvecklats.
Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner kommer att utvecklas ytterligare. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar
och utveckla en lärande organisation.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörjningsplanen är under uppdatering.
Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdelningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de
kvalitetssystem som finns.

Process Gata/Trafik
Insatserna för halkbekämpning under våren var stora och medförde att sandupptagningen tog
lång tid. Ett system har testats där vinterväghållningen registreras utifrån GPS-koordinater.
Kostnader för återställning efter fibergrävningar i Lindesberg har diskuteras med sökande av
grävtillstånd.
Processen har upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och
broar.
Arbetet med inventering och dokumentation av belysning fortsätter.
Processen har aktivt medverkat i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
Bergslagens miljö- och byggförvaltning.
Processen har haft ett stort antal investeringsobjekt att genomföra under året. Bland annat kan
korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan i Lindesberg där en cirkulationsplats har färdigställts och
pågående arbete för om-och nybyggnation av resecentrum i Hällefors nämnas.

Process Park/Skog
I samtliga kommuner har under våren många riskträd åtgärdats av ny upphandlad entreprenör,
och gallrings- och röjningsåtgärder har utförts i tätortsnära skogar i Nora och Hällefors. Diskussioner med entreprenören om efterlevnaden av avtalet har diskuterats vid ett flertal tillfällen.
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Sommarblommor har delvis skadats av Kålfjärilen. Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt
handlingsplanen.
Praktikenheten har genomfört insatser som höjt skötselstandard, bl a röjningar, skötsel av lekplatser, målning av räcken och stolpar.
Processen medverkar aktivt i fysisk planering som detaljplaner, översiktsplaner och grönplaner
tillsammans med medlemskommunerna och Bergslagens miljö- och byggförvaltning.

Processen har genomfört ett antal investeringsobjekt under året bl.a. kan byggnationen av lekplats på Klotstigen i Nora nämnas.
Process Idrott
Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder har fortsatt, såsom byte av armaturer till
LED-belysning på elljusspår.
Robotgräsklippare har testats i verksamheten.
Föreningsträffar genomförs för att öka dialog och stämma av kundnöjdhet.

Process Lokalvård
Nya städobjekt har tillkommit under året och lagts in i det elektroniska städprogrammet där
kostnader och städtider går att se.
Processen har under året provat att använda avjoniserat vatten vid städning, vilket innebär en
kemikaliefri städning. Avdelningen kommer även i fortsättningen att bedriva aktiv omvärldsbevakning för att fånga upp det senaste inom metoder, hjälpmedel etc. Strävan mot att använda
fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter.
Personalen certifieras enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).
Avdelningen arbetar vidare med servicesamtalen som är en förutsättning för att maximera
kundnyttan inom givna budgetramar. Personalen i Hällefors har tillsvidareanställts.
Introduktionsmaterial för nya vikarier och praktikanter har tagits fram.

Process Återvinning
Under februari genomfördes en plockanalys av hushållsavfallet. I kärlen för brännbart avfall var
andelen förpackningsmaterial hög,
Avtalet för insamling av hushållsavfall har inte i alla delar uppfyllts, förbundet utfärdade ett vite
för leveransförseningar. Därefter har problemet upphört.
Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg har fortsatt enligt sluttäckningsplanerna. På grund av luktproblem får endast rötat slam lagras på deponin i Skäret.
Uder hösten skickade förbundet in en tillståndsansökan avseende användning av fines - restprodukter - för sluttäckning av S:a Måle i syfte att påskynda arbete med sluttäckning av deponin.
Inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier pågår och beräknas bli klar
under 2017.

Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC fortsätter, intäkten skänks till barncancerfonden.
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Prov har genomförts med komprimator för brännbart avfall, åtgärden minskar transporterna.
Samarbetet med avfallsambassadörer inom Process Lokalvård fortsätter.
ÅVC:n i Lindesberg bör få en mer central placering, norra delen av centrala Lindesberg är föreslagen placering, och bör bli aktuellt när S.a Måle är sluttäckt.
Regeringen har under året meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska
skötas av kommunerna och detta ger förutsättningar för fastighetsnära insamling. Ett förslag på
hur detta ska utformas i praktiken har tagits fram, men inga beslut har fattats.
Ett projekt som avser lokal rening av lakvatten från deponierna planeras.

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät
Arbetet med reservvatten till de större vattenverken är påbörjat. Projekt Vätternvatten kan
komma att bli huvudvattenförsörjning till Lindesberg och Nora. Planen är att fatta beslut om att
bilda bolag 2017 i syfte att påbörja processen med tillståndsansökningar.
BMB har genomfört revision av vattenverksamheten där HACCP - egenkontrollen granskades.
Faroanalysen utvecklas för respektive verk.
För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer, exempelvis via
ultraviolettljus.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
Arbetet med att minimera förekomsten av inläckage i spillvattenledningarna fortsätter.
BMB genomför inventering av enskilda avlopp i kommunerna, vilket medför att vattenverksamhetsområden kommer att utökas framöver.
En vattenförsörjningsplan är planerad att bli klar under året och har till syfte att säkerställa
vattenförsörjningen på lång sikt.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. För närvarande pågår en försöksperiod med nya processen.
För Nora reningsverk påbörjas utvärderingen av den framtagna förstudien.
Till Fjällbo reningsverk har inkommande belastning minskat.
Ett antal markbäddar och infiltrationsanläggningar klarar inte lagkraven avseende reningseffekt,
en tidplan för åtgärder kopplat till budgetäskanden i respektive kommun har tagits fram under
våren. Förelägganden har utfärdats av BMB som överklagats av förbundet.
Även föreläggande från Länsstyrelsen har utfärdats bl.a. avseende vattenförsörjningen av Silvergruvan.
En utbyggnads- och sambyggnadsplan är framtagen för både vatten- och avloppsledningar.
I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område
med betydande översvämningsrisker. Kommunerna efterfrågar en klimatanpassningsplan.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras.
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Uppföljning visar på ovanligt mycket vattenläckor i samtliga kommuner.
Processerna har genomfört ett stort antal investeringsobjekt under 2016 bl.a. kan Bångbro byte
av huvudspillvattenledning och utbyggnad av vatten och avlopp Östra stranden i Nora nämnas.

Framtid
Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Av detta skäl är förbundet representerat
i bl.a. SKL:s FoU-grupp avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och i Svenskt Vatten. En orsak
till intresset är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att
rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området.
Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar Samhällsbyggnadsförbundet vidare med den
stomme som redan finns upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Syftet är att klara
myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar.
Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.
Stora framtida investeringsvolymer inom VA-verksamheten är att ha med i beräkningen inför
framtiden. Förbundet arbetar med en beräkningsmodell som tydliggör behoven, bl.a. medför
miljökraven och klimatförändringar att investerings- och underhållsbehovet ökar väsentligt i
framtiden.
Ambitionen är att praktiksamordningen inom förbundet i samarbete med kommunernas AMEenheter ska ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området
samt att skapa mervärden inom kommunerna avseende skötsel av gemensamma ytor. Bedömningen är att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal
praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden. Detta med syfte
att säkerställa framtida rekryteringsbehov.
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Verksamhetsmål – Gemensamma
Verksamhetsmål
Av kommuninvånarna ska 75% uppleva att de
fått ett bemötande i kontakten med BKT som
känneteckans av tillgänglighet, förtroende,
öppenhet, respekt och engagemang.
Av framtagna utvecklingsplaner satta vid
medarbetarsamtalen ska 80% vara uppfyllda.
Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5
procentenheter jämfört med 2015.

Utvärdering
Res/Tendens
Mätning av Nöjd-Kund-Index visar ett värde på
69%.

Under året har arbete med mer strategiska
utbildningsplaner genomförts. Vid
utvärderingen var 78% uppfyllda.
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3
procentenheter.

Öka andelen ramavtal med 20% under 2016 för Jämfört med föregående år har antalet
att underlätta projekt i entreprenadform.
ramavtal ökat med 8%. Arbetet med att skapa
fler ramavtal har fortgått under året och med
kontinuitet och god planering har de mest
frekventa områdena kunnat täckas av
ramavtal.
Högre nyttjandegrad på den egna fordons- och Arbetet för att öka nyttjandegraden av egna
maskinparken.
fordons- och maskinparken pågår.
Öka resursutnyttjandet över kommungränserna Ökat resursutnyttjande mellan processerna
och mellan de olika processerna.
genom införandet av miljögrupp och bildandet
av en projektenhet på planeringsavdelningen.
Inom produktionsavdelningen har arbetsledarna ökat samarbetet. Samarbetet mellan
processerna VA och Gata/Trafik har fördjupats
bla angående grävtillstånd. Även samarbetet
mellan personalgrupperna har utvecklats vid
bla frånvaro och arbetstoppar.
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Personal
Bergslagens kommunalteknik har 190 tillsvidareanställda 31 december 2016. I nedanstående
tabell redovisas årsarbetare. I den redovisningen ingår förutom tillsvidareanställda även
vikarier och visstidsanställda.

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda
Övriga sociala kostnader
Totalt

2016

2015

2014

114
105
219

100
92
192

91
89
180

394
71 353
71 747

391
66 645
67 036

459
61 142
61 601

4 599
22 992
27 591

4 392
21 172
25 564

3 589
18 388
21 977

Personalförsörjning
Under 2016 slutade totalt 19 personer sina tillsvidareanställningar vid BKT och samtidigt har 37
tillsvidareanställningar tillsatts.

Annan
Annan
arbetsPension
orsak
givare

Avslutade
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
Produktionsavdelning
- Process Gata/Trafik
- Process Park/Skog
-Process Idrott
- Process Lokalvård
- Process Återvinning
-Process VA

2
1
16
3
2
1
7
1
2

2
1
3
1
3

1
1
3
1
2

1
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avd/
process

Tillsatta
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
- Process Återvinning
- Process VA
Produktionsavdelning
- Process Gata/Trafik
- Process Park/Skog
-Process Idrott
- Process Lokalvård
-Process VA

2
7

2
1
4

28
4
2
1
15
6
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Åldersstruktur
Åldersfördelning per sista december 2016 (månadsavlönade).

Ålder
-29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 -

Antal pers
32
40
42
56
54

Procent
14%
18%
19%
25%
24%

Könsfördelningen inom BKT totalt är relativt jämn – 56 procent kvinnor och 44 procent män.
Processer som skiljer sig markant är bla process Lokalvård med 95 procent kvinnor och 5
procent män och processerna Gata, Park och Idrott med 16 procent kvinnor och 84 procent män.

Övertid
Övertidstimmarna ökade med 623 timmar under året jämfört med föregående år. Samtliga verksamheter visar på ökad övertid utom totalen för Gata/Trafik, ParkSkog och Idrott. I nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.

Avdelning/Process
Stab
Planeringsavdelning
Produktionsvdelning
därav
- Arbetsledning
- Gata/Trafik
- Park/Skog
- Idrott
- Lokalvård
- Återvinning
- Vatten och avlopp
Totalt

2016
61
621
4 479
127
214
116
654
1 217
190
1 961
5 161

2015
49
447

2014
0
13

1 252

1 364

995
129
1 666
4 538

1 588
135
1 789
4 889

Arbetstidsfrågor
Männens sysselsättningsgrad visar att 99 procent arbetar heltid mot 65 procent av kvinnorna.
Kvinnornas sysselsättningsgrad är oförändrad medan männens har ökat med 1 procent jämfört
med föregående år.
Störst andel deltidsarbetare finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden är 89 procent
vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Jämställdhet
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas i samverkan enligt samverkansavtalet, vilket
reviderades förra året. Vid rekryteringar strävas efter att attrahera sökanden ur ett köns- och
mångfaldsperspektiv. Vid granskning av de 23 tjänster som annonserats externt under året
konstateras att det finns tre tjänster där endast män representeras i ansökningarna, dessa är
drift- och underhållsarbetare och reparatör. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande.
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Lönebildning och löneutveckling
I lönerevisionsarbetet blev utfallet för de tillsvidareanställda tjänstemännen 2,3 % och för
kommunals medlemmar 2,2 %.

Sjukfrånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaron för 2016. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid
Samtliga anställda
Andel långtidssjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Personal 29 år och yngre
Personal 30-49 år
Personal 50 år och äldre

2016
6,1%
39,5%
7,4%
4,5%
5,4%
6,8%
5,8%

2015
6,4%
49,5%
7,6%
5,1%
3,0%
10,1%
5,1%

2014
7,5%
50,7%
10,1%
4,5%
5,3%
10,4%
6,4%

2013
5,3%
40,6%
6,5%
3,9%
1,3%
6,2%
5,4%

Den totala sjukfrånvaron under året har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har minskat med 10 procentenheter jämfört med förra året och utgör ca 40% av den totala sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
8,0%
7,0%

7,5%
5,9%

6,0%
5,0%

7,1%

7,0%

6,3%

6,4%
6,1%

5,3%

BKT

4,0%

Snit tvärde
kommuner

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014

2015

2016

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har minskat
både för kvinnor och för män sedan föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med
0,2 procentenheter medan männens sjukfrånvaro minskat med 0,6 procentenheter. Differensen
mellan könen är nu 2,9 procentenheter och har därmed ökat det senaste året.
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Den högsta sjukfrånvaron är bland kvinnorna i åldersgruppen 30-49 år med en korttidssjukfrånvaro på 8,7% . Denna grupp stod även för den högsta frånvaron vid sjukskrivning mer än 60
dagar, 59,9%.
Vid granskning av den åldersindelade sjukfrånvaron kan det konstateras att åldersgruppen 3049 år har minskat sin totala sjukfrånvaro med 3,3 procentenheter jämfört med föregående år.
Gruppen under 29 år har ökat sin sjukfrånvaro med 2,4 procentenheter och gruppen 50 år och
äldre har ökat med 0,7 procentenheter.

Sjukfrånvaro olika åldersgrupper
12,0%

10,4%

10,1%

10,0%
8,0%
6,2%
6,0%

5,4%

5,3%

5,1%

4,0%
2,0%

6,8%

6,4%

5,8%

5,4%

3,0%
1,3%

0,0%
2013

2014
<=29 år

2015
30-49 år

2016

50 år<=

Övrigt
Under året genomfördes utbildning för chefer- och arbetsledare i löne- och medarbetarsamtal,
rehabilitering och hälsa kopplat till kön samt våld och hot. Vidare har även ett seminarium erbjudits samma grupp gällande social- och organisatorisk arbetsmiljö samt Diskrimineringslagen, nyheter och ändringar.
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Via företagshälsovården har under våren ett fortsatt stöd erhållits, vid behov, i förändringsarbetet med anledning av omorganisationen.
Alla medarbetare erbjöds under året pensionsinformation.
Under året, vid en arbetsledarträff, har arbetsmiljöingenjören från företagshälsovården föredragit de arbetsmiljöföreskrifter som tillkommit eller förändrats under året.
Hälsosamtal via företagshälsovården har funnits kvar som ett förebyggande alternativ även
under 2016. Hälsosamtalet kan även användas som komplement till det samtal närmaste chef
har med medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro.
Det finns möjlighet att erhålla en friskvårdspeng vid utövande av olika friskvårdsaktiviteter.
Under året har friskvårdspengen använts av 55 medarbetare, vilket kan jämföras med 2015 och
2014 och då det användes av 52 respektive 60. Av årets 55 medarbetare är fördelning 20 män
och 35 kvinnor.
Även i år har medarbetare som utför arbetsuppgifter där risk för fästingbett föreligger erbjudits
TBE vaccination. Alla medarbetare har även erbjudits möjlighet till influensavaccin.
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Direktion och Revision
Bergslagens kommunalteknik styrs av en politisk ledning - direktionen - vars representanter
utses av medlemskommunernas fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verksamhetsbeslut efter dialog med respektive kommun. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan
BKT och medlemskommunerna, avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och
revision.
Direktionen har under året haft 11 sammanträden.
Verksamhet
Direktion
Revision
Totalt

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
0
549
-549
0
401
-401
0
949
-949

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
0
590
-590
0
435
-435
0
1 025
-1 025

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
0
607
-607
0
271
-271
0
878
-878

Ordförande har ordet
Verksamheten under det gångna året har i stort fungerat enligt fastställd verksamhetsplan.
Rekryteringsbehovet har varit stort och förbundet har, med något undantag, lyckats nyanställa.
Rekryteringsfrågorna har stor betydelse för att kunna upprätthålla rätt kompetens inom förbundet och det är därför viktigt med egen personalutveckling och att uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare.
Allt större krav från våra medborgare kan märkas på kundservice och på ökad kvalitet. Från
kommunerna ökar kraven på en hög effektivitet vilket gör att samverkansfrågorna inom våra
fyra medlemskommuner blir allt viktigare.
Planeringen för ett gemensamt servicecenter BMB-BKT har utförts under året för att kunna ge
snabba svar på enkla frågor. Men också för att ta emot synpunkter och klagomål och lämna ut
blanketter som efterfrågas.
En ny förbundsordning är antagen i samtliga kommuners fullmäktigeförsamlingar vilket innebär
att naturvård, trafik och infrastrukturfrågor överförs till förbundet från och med januari 2017.
Förbundets uppdrag att genomföra kommunernas investeringar inom förbundets verksamhetsområden har förtydligats och medfört att antalet investeringsobjekt har ökat väsentligt under
året. Lindesbergs kommun beviljade under året extra medel för åtgärder av engångskaraktär
efter att kommunen erhållit extra statsbidrag. Detta innebar en extra belastning på planering,
upphandling och genomförande.
Planeringen för ett namnbyte från januari 2017 till Samhällsbyggnad Bergslagen har pågått
under året.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl a säkerställa
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har underåret
74 personer varit sysselsatta, varav några var praktikanter från yrkeshögskoleutbildningar.
Min uppfattning är att våra kommuner i norra Örebro län är i behov av fortsatt samverkan för
att klara kompetensförsörjning och ekonomi i en värld med stora krav på service från våra
medborgare.
Hans-Olof Hake
Ordförande
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Direktionens och Revisionens sammansättning 2016-12-31
Ordinarie ledamöter
Ordf Hans-Olof Hake (S)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Johan Stolpen (V)
Ewa-Leena Johansson (S)
Niklas Hermansson (C)
Jonas Kleber (C)
Sven-Erik Larsson (M)
John Sundell (KD)
Hans Knutsson (S)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Lindesberg
Lindesberg
Nora
Nora

Lennart Olsson (S)
Christina Johansson (M)
Amanda Kroon (V)
Mattias Svedberg (S)
Patrik Höök (SD)
Anne Nyström (C)
Ingrid Åberg (KD)
Eva Turesson (M)
Solweig Oscarsson (S)

Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Lindesberg
Lindesberg
Nora
Nora

Revisorer
Gunilla Carlsson (S)
Birgitta Asp-Ericsson (S)
Mainy Andersson (KD)
Melker Renström (S)
Jan Kallenbäck (opol)
Pirjo Nilsson (S)

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Hällefors
Nora
Ljusnarsberg

Medlemskommuner
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter.
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i respektive kommun.
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Stab
Avdelningen ska svara för
Funktioner av gemensam karaktär såsom servicecenter, ekonomi, upphandling,
personaladministration, information etc.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Stab
Planeringsavd
Produktionsavd
Totalt
Varav interna

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
15 337
14 387
950
5 204
5 204
0
33 598
33 598
0
54 139
53 189
950
38 413
2 342

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
17 093
16 427
666
2 920
2 920
0
35 818
35 459
359
55 831
54 806
1 025

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
22 268
19 649
2 619
0
621
-621
0
1 120
-1 120
22 268
21 390
878
19 415
187

Stabens del av återbetalning av avtalspremier utgör 81 tkr och Produktionsavdelningens del av återbetalningen utgör 236 tkr.

Under våren ombildades kansliet till en Stab.
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, servicecenter, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och
förbundssekreterare.

Nämndadministration
Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över
allmänna handlingar. Planerna har reviderats utifrån den införda processorienterade matrisorganisationen.
Pappersakter ses inte längre som en nödvändighet för att bevara information över tid, vilket
innebär att diarieförda handlingar till stor del endast finns digitalt från juli 2016.
Bergslagens kommunalteknik ingår i arkivsamarbete med Lindesbergs kommun. Inom varje
process finns en arkivredogörare.

Kvalitetssamordning
Planerings- och budgetdialogen för 2017-2019 har genomförts enligt fastställd dialogplan.
Årets dialogmaterial har kompletterats med konsekvensbeskrivningar för alla volym- och
verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid
utökning/avveckling av drift och investeringar.
Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet - ledningens genomgång - har genomförts
under våren. Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet.
”Ständiga förbättringar” handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs
idag. Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
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En handlingsplan har upprättats efter ledningens genomgång och åtgärder på framkomna avvikelser pågår. Under våren påbörjades målarbetet efter att Direktionen antagit de politiska
målen. Ledningsgruppen har haft en utbildningsdag i systematisk kvalitetsutveckling.
Efter organisationsförändringen till en processinriktad matrisorganisation har utbildningsinsatser genomförts för kvalitetsledarna. Det har även genomförts utbildningsinsatser i ärendehanteringssystemet.

Ekonomi
Arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att utveckla uppföljningar och analyser har under året fortsatt.

Servicecenter
Bergslagens kommunaltekniks servicecenter med åtta medarbetare har varit i drift sedan 2015.
Servicecentret är ”en-väg-in” i organisationen. Under året har projekt Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen genomförts med syfte att bilda ett gemensamt servicecenter med Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. Processkartläggning och utbildningar av personalen har
genomförts. Rekrytering av en medarbetare har gjorts för att stärka upp bemanningen i och med
det gemensamma servicecentret från 2017. Servicecenter har ökat tillgängligheten för medborgare och kunder. Ärendehanteringen säkras genom ett felanmälanssystem, där kunder och medborgare kan göra felanmälan och lämna synpunkter via e-post, app, webformulär eller telefonsamtal till Servicecenter. Handläggare och arbetsledare har avlastats med ca 300 telefonsamtal
per månad.
Servicecenter har hand om fakturering för vatten, avlopp, slam och avfall samt svarar på frågor
kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden samt administrerar vattenmätarbyten
och tidsbokning. Även frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av
servicecenter.
Kunskapsbanken byggs hela tiden på och webben uppdateras utifrån ett medborgarperspektiv.
I Servicecenter ingår också en funktion med inriktning information och webb.
Arbetsledaren i Servicecenter ingår i Länsstyrelsens krissamordningsgrupp för Örebro län, ett
viktigt arbete för att rusta BKT före, under och efter en krishändelse.
Under hösten genomfördes en kundservicemätning via en webbenkät med fokus på kundnöjdhet. Målgrupp var kunder som haft ärenden via debiteringssystemet eller felanmälanssystemet,
flest enkäter sändes till felanmälanskunder. Av 229 mottagare blev svarsfredvensen 55 %.
Resultatet visar ett Nöjd-Kund-Index på 69.
Mest nöjda var kunderna med:




Tillgänglighet i servicecenter; öppettider och svarstider
Information till kunden att ärendet var mottaget
Medarbetarens engagemang

Minst nöjda var kunderna med:



Återkoppling efter att ärendet var slutfört
Snabbhet/effektivitet(återkoppling/lösning inom rimlig tid)
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Systematiskt arbete
Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya
rutiner och processer.

Personal
Under året har två medarbetare avslutat sina anställningar och övergått till andra arbetsgivare
och två medarbetare har tillsvidareanställts.
I samband med en omorganisation under året har tre personer övergått till planeringsavdelningen och en person till produktionsavdelningen.
Ekonomienheten samt förbundschef och kvalitetssamordnare deltog under våren i en ekonomiutbildning genom Örebro Universitets försorg.

Framtid och verksamhetsutveckling
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner, kundfokus och framförhållning kommer alltid att vara vägledande.
Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Nämndadministrationen kommer att digitaliseras och hanteras i en mötesmodul. Driftstart
beräknas till början av 2017.
Organisationen kommer att utvecklas gällande servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av SMStjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till
medborgarna.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Effektivisera leverantörsreskontraflödet.
Minska räntekostnaderna med 20% mot ett
genomsnitt för de senaste tre åren.

Utvärdering
Res/Tendens
Flera åtgärder har vidtagits, fler leverantörer
skickar idag elektroniska fakturor, arbetsuppgifter inom ekonomienheten har
omfördelats samt arbete pågår för att skapa
bättre och tydligare rutiner. Trots detta har
kostnaden för ränta på leverantörsskulder
överstigit ett genomsnitt för de tre senaste
åren.
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Avdelning Planering
Avdelningen ska svara för
Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom
flera processer samt även underlättar och stimulerar samarbetet mellan processerna.
På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog,
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är det
kvalitetsledaren som ansvarar för långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget
för respektive processer samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom belysningsansvarig,
vatten/miljötekniker, VA-utredare, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska
informationssystem).
Under året gjordes en omorganisation som för planeringsavdelningen innebar att upphandlarfunktionen med två personer tillkom. Även funktionen planerare inrättades för att vara ett
produktionsstöd åt processerna VA-ledningsnät, VA-anläggning och Återvinning med långsiktig
planering och analyser. Funktionerna flyttades över från tidigare kansliavdelning. En projektenhet bildades som i första hand arbetar med projektering, projektledning och upprättande av
tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som BKT utför på uppdrag av
respektive kommun. Projektenheten arbetar även med utredning av nya verksamhetsområden
för VA-verksamheten och förstudier för kommande ombyggnationer av ledningsnät, vägar, busshållsplatser mm.
Miljöhandläggarna bildade en miljögrupp för att effektivare kunna bemöta och samordna uppdragen ur ett helhetsperspektiv.
Upphandlingsverksamheten har ökat både i volym och i komplexitet till följd av kommunernas
utökning av investeringar inom förbundets verksamhetsområden. Ett upphandlingssystem till
hjälp vid direktupphandling har införskaffats. Berörd personal kommer att utbildas efter årsskiftet.
Skatteverket har infört krav på att personalliggare ska föras på byggarbetsplatser i syfte att motverka förekomsten av svart arbetskraft och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.
Ett system för detta har upphandlats och implementerats under året för de entrepre-nadarbeten
som berörs av den nya lagstiftningen.
Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion har tagits fram i arbetet
med investeringsprojekt, enligt nedan. Projekten startar på planeringsavdelningen av kvalitetsledare och projektgrupp för att därefter lämnas över till produktion för byggnation. Dialogen i
projekten förs via processmöten.
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Personal
Antalet anställda på avdelningen var vid årsskiftet 30 personer. Tjänsten som VA-ingenjör/
projektledare tillsattes i början av året, efter att ha varit vakant över ett halvår pga svårigheter
med rekryteringen. Även en tjänst som projektör/projektledare och en tjänst som upphandlare
samt två tjänster som vatten- och miljötekniker tillsattes under första halvåret.
Under andra halvåret tillsattes en teknisk handläggare inför en planerad pensionsavgång 2017.
En rekrytering som VA-tekniker avser ersättning för en anställd som gått vidare till andra
arbetsuppgifter inom produktionsavdelningen. Rekrytering av ersättare för GIS-ingenjör pågår
över årsskiftet.
Avdelningen har haft en pensionsavgång under hösten där arbetsuppgifter fördelats till befintlig
personal.
Avdelningen har även gett arbete åt BKT:s praktikenhet i form av registrering och korrigering av
data i kart- och verksamhetssystem.

Kompetensförsörjning
Under våren har en ekonomiutbildning genom Örebro Universitets försorg genomförts med
kvalitetsledarna.
Utbildningar har även genomförts i YKB lastbil - Yrkeskompetensbevis, Arbete på väg, projektledarutbildning och i Hygien VA-verk.
Som ytterligare ett led i att utveckla organisationens befintliga kompetenser har även utbildningar i projektledning, chefsutveckling, detaljprojektering gata/väg, besiktning broar, betongkompetens och asfaltsbeläggning genomförts samt en pågående utbildning i Fastighetsrätt bl a
servitutsavtal.
Internutbildningar i BKT:s felanmälningssystem har genomförts.
Vid de genomförda medarbetarsamtalen har utbildningsbehovet setts över. Detta kommer att
sammanställas för att få en samlad bild av utbildningsinsatser under 2017.

Systematiskt arbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan.

Framtid och verksamhetsutveckling
Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöras och utveckla en lärande
organisation.
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Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas.
Avdelningens funktioner ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om
den utveckling som sker i samhället och som påverkar organisationens processer. Detta ska ske
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnad Bergslagen, lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del.
Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
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Avdelning Produktion
Avdelningen ska svara för
Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas
processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Produktionsavdelningen verkar för att funktioner och resurser inom avdelningen används
inom flera verksamheter,ska även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna.
Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VAledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är en kvalitetsledare ansvarig för långsiktig
planering, drift, underhåll och utveckling samt även investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar
för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Verksamheten sköts i enlighet med funktionsbeskrivningar och uppsatta mål. Detta görs inom
ramen för tilldelade resurser. Stort fokus har lagts på samarbetet i och mellan de olika processerna och att hitta samverkan som leder till ökad effektivitet.
Under året har ett fördjupat samarbete mellan processerna VA-ledningsnät och Gata/Trafik
arbetats fram gällande både grävtillstånd och beläggningsarbete.
Mellan processerna Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott och Återvinning har samarbetet mellan personalgrupperna utvecklats. Vid frånvaro och arbetstoppar täcker de olika personalgrupperna
upp för varandra.
Processerna Gata/Trafik och Park/Skog har sen tidigare ett nära samarbete som utvecklats
ytterligare, ett exempel är arbetet med vinter- och julbelysning.
Arbetsledarna inom Produktionsavdelningen har ökat samarbetet inom vinterväghållningen,
även samarbetet rörande arbetsmiljöfrågor t ex brandskyddsarbetet har ökat.
En övergripande årsplanering för hela avdelningen har gemensamt tagits fram.
En av de främsta samverkansvinsterna är att arbetsledarna lär av varandra i olika frågor såsom
arbetet med skyddsronder, lön, medarbetarsamtal och verksamhetsplanering.
Rutin för samverkan mellan planerings- och produktionsavdelningen har arbetats fram i form av
en checklista för överlämning av olika projekt. Rutinen har använts inom flera processer men
måste utvecklas ytterligare.
Gällande samverkan är produktionsavdelningen inne i en utvecklingsfas där möjligheterna till
samarbete och samverkan ökat väsentligt.
Inom Praktikenheten har under året 74 personer varit sysselsatta. Några områden som praktikenheten arbetat med är Frövi strandpark, Nora vid Trängbo camping och Marstands-hagen. I
Hällefors har badbryggor byggts. Praktikenheten har även gjort stora insatser i nedskräpningsärenden.

Personal
Vid årsskiftet var 161 personer anställda inom produktionsavdelningen.
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En person från Planeringsavdelningen har ersatt en arbetsledare som återgått till tidigare tjänst
inom avdelningen. Även en tjänst har överflyttats från Staben.
På avdelningen har 28 personer anställts under året, varav inom processerna Gata/Trafik 4,
Park/Skog 2, Idrott 1, Lokalvård 15 och inom process VA 6. Samtidigt avslutade 16 personer sina
tjänster, inom Gata/Trafik 3, Park/Skog 2, Idrott 1, Lokalvård 7, Återvinning 1 och inom VA 2
personer. Till annan arbetsgivare gick 7 personer, 8 gick i pension och 1 slutade av annan orsak.
Åtgärder i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning för arbetsledarna har
vidtagits. Åtgärderna har utförts i samarbete med företagshälsovården. Handlingsplaner för att
åtgärda detta har upprättats. Ett resultat är att ytterligare en person har anställts inom VAverksamheten som bland annat arbetar med grävtillstånd, provtagning och kabelutsättning.
Även en förändring för arbetsledarna inom processerna Gata/Trafik, Park/Skog och Idrott har
genomförts. Syftet är att få till en jämnare arbetsfördelning.
Ett liknade projekt har påbörjats inom Process Lokalvård, vilket beräknas vara klart under våren
2017.
Under året har avdelningen gett praktik åt ett antal personer. Främst inom verksamheterna
lokalvård, park/skog och återvinning.

Kompetensförsörjning
Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan
av personal inom verksamhetsområdena, både på tjänstemannasidan och inom kommunals
avtalsområde.
Genomförda utbildningar 2016











ADR - Farligt gods på väg
Arbete på väg
BE-körkort
Dricksvattenhygien
Provtagning Dricksvatten
Golvvård
Heta arbeten
Motorsåg
Våga vara chef
YKB Lastbil – Yrkeskompetensbevis

Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån
både arbetsmiljö och nya lagkrav.

Systematiskt arbete
Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat har en handlingsplan tagits fram.
Skyddsronder och brandskyddskontroller samt tillbud och avvikelser följs upp på respektive
APT. Större händelser av övergripande karaktär lyfts i hela arbetsledargruppen.
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Framtid och verksamhetsutveckling
Fortsatt utveckling och effektivisering av samarbetet mellan de olika processerna inom avdelningen genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Även
samarbetet med planeringsavdelningen måste utvecklas kontinuerligt.
Analys av olika driftformer och resursutnyttjande ska genomföras.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas.
Arbetet med praktikplatser för arbetssökande ska fortsatt utvecklas och fördjupas samtidigt
som samarbetet med eftergymnasiala och yrkesinriktade skolor utvecklas ytterligare för att
säkerställa framtida kompetensförsörjning.
Avdelningen ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske löpande genom
exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnad Bergslagen, lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del.
Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
Avdelningen ska även fortsätta ta del av den fysiska planeringen och genomföra projekt tillsammans med planeringsavdelningen.
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Process Gata/Trafik
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som torg.
Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet
samt viss belysning på det statliga vägnätet.
Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och
övriga uppdragsgivare.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
6 090
6 090
0
10 396
10 135
262
34 113
34 320
-207
9 412
9 385
27
10 778
10 429
349
70 789
70 359
430
22 391
27 576

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
6 001
6 001
0
8 049
8 049
0
18 588
18 588
0
5 132
5 132
0
6 925
6 925
0
44 695
44 695
0

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
22 867
22 867
0
9 117
8 323
794
32 548
32 126
422
6 500
6 447
53
9 117
9 380
-263
80 149
79 143
1 006
24 537
29 420

Årets omsättningssiffror är inte jämförbara med föregående års siffror på grund av omorganisationen som
genomfördes förra året.
Återbetalning av avtalpremier ger för Gata/Trafik 47 tkr, varav Gemensamt 33 tkr och Lindesberg 14 tkr.
Hällefors: Kostnader för beläggningsunderhåll har under året varit högre än budgeterat, detta uppvägs
dock upp av lägre kostnader för gatubelysning. Kostnader för vinterväghållningen har under året varit
något lägre än budgeterat.
Lindesberg: Högre omsättning på grund av omfattande asfalteringsarbete finansierat ur återställningsfonden. Höga kostnader för vinterväghållning och gatubelysning medför ett negativt resultat.
Ljusnarsberg: Omsättningen har varit högre än budgeterat på grund av stora asfaltsarbeten. Vinterväghållning överskrider budgeten men resultat räddas upp av låga kostnader för dikesslåtter samt en intäkt
för enskilt vägunderhåll som inte budgeterats.
Nora: Omsättningen har varit högre än budgeterat på grund av stora asfaltsarbeten. Vinterväghållningen
samt gatubelysning överskrider budgeten. Trots detta medför låga kostnader för dagvattenhantering, brounderhåll och sommarväghållning ett positivt resultat.

Gata/Trafik
Process Gata/Trafik ansvarar för 54 mil körbanor och 91 broar samt ca 15 000 belysningspunkter.
Insatserna under våren för halkbekämpning var stora och medförde att sandupptagningen tog
lång tid. Under årets sista månader var det endast ett fåtal tillfällen med snöröjning och halkbekämpning.
Beläggningsavtalet fortsätter att gälla. Under hösten genomfördes en prolongering av avtalet
med två år.
Under vintern och våren arbetade gatuprocessen med att ta fram material till upphandling
avseende vinterväghållning.

31

Årsredovisning 2016

Under våren och hösten genomfördes grusning och hyvling av vägar i Hällefors, Grythyttan,
Rockhammar, Ramsberg, Guldsmedshyttan, Storå, Frövi och Vedevåg.
Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader
för underhåll av grusvägar.
Dikning av gator och vägar har utförts i Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner
under året.
Korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan i Lindesberg byggdes om till en cirkulationsplats och invigdes i augusti av kommunalrådet.
Ombyggnation av gatljusanläggningar har under året utförts bland annat i Sikfors i Hällefors
kommun och efter trafikverkets väg i Lia, Frövi.
På Billock- och Bergmästarvägen i Hällefors pågår urgrävning och asfaltering i samband med att
VA-ledningsnät bygger om ledningsnätet.
Detaljprojektering, upphandling samt byggstart genomfördes under 2015 för om- och nybyggnation av resecentrum i Hällefors. Slutbesiktningen genomfördes under hösten 2016.
Lindesbergs kommun beviljade under året extra medel för åtgärder av engångskaraktär efter att
kommunen erhållit extra statsbidrag. Dessa åtgärder omfattade bland annat extra asfaltering av
gator och vägar i Vedevåg, Ramsberg och Frövi, nya sandupplag med tak eller komplettering
med tak på befintliga samt nya gatunamns- och vägskyltar. Medel är även avsatta för liknande
åtgärder 2017 för andra orter i kommunen.
Fondering av underhållstillägget för asfalteringsarbeten efter grävande arbeten i kommunala
gator och vägar har under åren ökat i förhållande till vad som har varit förbrukat. Detta medförde att 2016 års asfalteringsvolym var större än budgeterat.

Systematiskt arbete
Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat
dem till produktionsavdelningen.

Framtid och verksamhetsutveckling
Processen upprättar drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och broar.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.
Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Felanmälningar gällande gatubelysning ska för
mars resp oktober månad minskas med 5%
jämfört med motsvarande månader 2015.
Felanmälningar gällande potthål i asfaltsytskikt
ska för fjärde kvartalet minskas med 5%
jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Utvärdering
Res/Tendens
Mätning för mars månad visar en minskning
med 23% och för oktober en minskning med
15% jämfört med föregående års mätningar.
Antalet felanmälan gällande potthål har
minskat med 5 % jämfört med föregående års
mätning.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)

Budget 2016 Bokslut 2016

Hällefors kommun
Resecentrum Hällefors

5 178
0

Belysning Hällefors

1 235

Broar Hällefors

Återställning efter VA
Tillgänglighetsanpassning

300

1 500
500

4 943
2 629 Färdigbyggt under 2016. Separat
budget inom kommunen.
955 Ny belysning Sikfors. Ombyggnad
belysning bla på Brandinvägen,
Hundrastgård Göransvägen, GC-väg
Martinvägen, Grythyttan. Avvikelsen
utgör kostnader för återställning mark.
0 Brobesiktning inleddes sista kvartalet
2016. Medförde att planering och
åtgärder ej fanns tid till.
246 Billockvägen. Mer åtgärder utfördes
2015 efter va.
246 Projektering av trafiksäkerhetsåtgärder Finnbergsvägen. Delvis ny
sträckning av cykelbana.
42 Byggnation av GC-väg utefter
Basvägen, enterprenör startade sent
på året vilket innebar att arbetet inte
blev klart till årsskiftet.
Ombudgetering 850 tkr begärd.

Ombyggnad gator m VA

1 000

Parkering Gillershöjden

643

772 Avvikelse pga upptäckt av felkopplade
dagvattenbrunnar.

0

53 BKT enbart kommunens representant i
projektet.

21 750
1 000

14 484
1 186 Ny belysning Strandpromenaden Frövi
Cirkulationsplats, Fotbollsgatan m fl.
Ombyggnad belysning bla Lia Frövi,
Djupdalsgatan, Stadsskogen, Rya.
Avvikelsen beror på ombyggnad
Ryavägen i samband med projekt
Örebrovägen vilket tillkom dec 2016.

GC-bro Klockarvägen

Lindesbergs kommun
Upprustning gatljusnätet

Dagvatten centrala Lindesberg
Prästbron
Hammarskogsån
Tillgänglighetanpassning

GC-väg ihopbyggnad
Ombyggnad gator

1 000
500
500
500

300
1 700

Sandupplag med tak Ramsberg

110

Sandupplag med tak Vedevåg

110

Skyltar
Asfaltering strandpromenaden Frövi

100
400
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1 095 Djupdalsgatan.
113 Projektering.
2 525 Länsstyrelsen finansierar de kostnader
som överstiger 500 tkr.
146 Åtgärder i Frövi och Fellingsbro,
ombudgetering begärd då arbetet inte
blev klart i Fellingsbro till årsskiftet.
0
1 904 Djupdalsgatan samt Idrottsvägen
Fellingsbro.
0 Arbetet ej färdig pga lång tid för
bygglov och leveranstid för material.
Ombudgeterat till 2017.
0 Arbetet ej färdig pga lång tid för
bygglov och leveranstid för material.
Ombudgeterat till 2017.
0 Ombudgeterat till 2017.
0 Överbyggnad klar sent på året vilket
innebar att asfaltering måste ske efter
vintern. Ombudg till 2017 begärd.
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Investeringsprojekt (tkr)
Näringsliv och Utveckling
Djupdalsgatan

Cirkulationsplats Fotbollsgatan
Ny väg Frövi
Busshållsplats Lasarettet
Nytt villaområde Lindesberg
Geoteknik Torphyttan
Julbelysning
Utegym Lindesbergs arena
Nya båtplatser Lindesberg
GC-väg Schröders backe
Ljusnarsbergs kommun
Renovering gärdet

Budget 2016 Bokslut 2016
1 560

0
10 000
600
2 000
300
400
220
350
100
2 500
0

Trafiksäkerhetsåtgärder

50

Upprustning gatljusnät

500

Beläggning

1 950
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3 668 Avvikelsen beror på kostnad för
ledningsflytt vid LIBOs byggnation vid
Ålkilsbacken.
1 878
0 Ombudgeterat till 2017.
959 Tillkommande arbete med gångbana i
området.
0 Ombudgeterat till 2017.
3 Pågående arbete.
338 Grenlindade träd längs Kristinavägen
m fl.
269
297 Lindesbergs tätort.
103 Projektering.
3 502
450 Förbundet agerar beställare till
fastighetsförvaltn i Ljusnarsberg.
0 Gruvfogdegatans trottoar tillgänglighetsanpassades när gatan
asfalterades om. Kostnaderna ingår i
nedanstående post om Beläggning.
376 Ny belysning Rydbergsdal i
Kopparberg. Avvikelsen utgör återställningskostnader mark.
2 676 Avvikelsen beror på asfaltering av
vägföreningars vägar där Trafikverket
står för kostnaden. I kommunen
asfalterades gator o vägar i byarna
efter att vägföreningarna varit aktiva
och sökt bidrag från Trafikverket för
bärighetsökande åtgärder.
Dunderbovägen i Ställdalen och
Tjärnvägen i Högfors asfalterades och
kommunen erhöll bidraget från
Trafikverket, cirka 110 tkr. Kommunens
vägfond ska även utbetala till
kommunen lika mycket till åtgärdena i
Högfors som Trafikverket har betalat
ut. Cirka 60 tkr.
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Investeringsprojekt (tkr)
Nora kommum
Ås, etapp 3
Pendlarparkering Nora
Smedgården projektering
Upprustning gatljus

Budget 2016 Bokslut 2016
9 955
1 500
360
500
400

Vinterljus

150

Beläggning

2 000

Cykeltak resecentrum
Lärkesdammen
Projektering bryggeriet
Tillgänglighetsanpassning
GC-väg Pershyttan Nora
Kungsgatan-Torget

200
113
182
300
800
1 400

Dagvatten Nora

350

Trafiklösning Hagbyängar
Vindskydd resecentrum
Båtbryggor strandpromenaden
Projektering Fibbetorp

200
300
450
750

10 699
1 176 Återställning efter VA-arbeten.
425 Herrgårdsgatan.
527
428 Renovering äldre belysning i centrala
Nora. Ombyggnad belysning i bla
Striberg.
150 Projekt tillsammans med
köpmannaföreningen.
3 061 Avvikelsen täcks av medel från tidigare
års garantiavsättningar.
218
29 Åtgärd ej beslutad.
18 Ombudgeterat till 2017.
173 Asfaltering av strandpromenaden.
1 165 Medfinansiering från staten av den del
av kostnaden som översteg budget.
1 418 Utökning av torget till före detta
busshållsplatserna.
567 Anpassning av gator för dagvattenledning i samband med
asfalteringsarbeten.
267 GC-väg med staket längs Hagbyvägen.
288
333
456 Ombudgeterat till 2017.

Nyckeltal
Grunddata
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt

Befolkning Väglängd (m) Antal belysinkl GC-väg* ningspunkter
7 138
82 800
2 450
23 744
252 645
6 950
5 006
101 145
2 150
10 665
103 460
3 280
46 553
540 050
14 830

* Gång- och cykelväg
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Vinterväghållning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare

2013

2014

2015

2016

1 577
19
226

1 608
20
232

2 236
27
318

1 756
21
246

2 722
11
117

4 137
16
178

5 170
21
219

4 928
20
208

1 736
17
356

2 027
20
413

2 250
22
457

2 134
21
426

1 313
13
126

2 054
20
198

2 664
26
254

2 562
25
240

7 348
14
162

9 826
18
216

12 320
23
268

11 380
21
244

Gatubelysning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
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2013

2014

2015

2016

1 685
723
241

1 021
421
147

1 499
612
213

1 331
543
186

3 043
447
131

3 133
456
135

3 508
505
149

3 257
469
137

1 205
591
247

1 184
553
241

1 201
559
244

1 094
509
219

1 655
494
159

1 400
429
135

1 818
554
173

1 436
438
135

7 588
522
167

6 738
458
148

8 026
541
174

7 118
480
153
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Process Park/Skog
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark, tärortnära skog och övriga grönytor samt kommunala
skogar.
Drift och besiktning av lekplatser.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
2 068
2 068
0
2 892
3 024
-132
6 122
6 600
-478
1 700
1 509
191
3 979
3 981
-2
16 761
17 182
-421
2 279
12 492

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
1 934
1 934
0
1 688
1 688
0
8 953
8 953
0
1 689
1 689
0
2 849
2 849
0
17 113
17 113
0

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
7 623
7 623
0
650
1 298
-648
4 308
5 457
-1 149
1 139
1 181
-42
1 882
1 653
229
15 602
17 212
-1 610
7 018
8 415

Återbetalning av avtalpremier ger för Park/Skog 10 tkr, varav Gemensamt 3 tkr och Ljusnarsberg 7 tkr.
Hällefors: Det negativa resultatet beror till stor del på höga kostnader för gräsvård. Tillväxten av gräs var
god under hela säsongen vilket innebar fler klippningar än budgeterat. Även kostnader för att hantera
riskträd bidrog till det negativa resultatet. Skogsförvaltningen höjer omsättningen där intäkterna motsvarar kostnaderna.
Lindesberg: Det negativa resultatet kan hänföras till höga kostnader för gräsvård där en lång säsong
medförde fler klippningar än budgeterat. Åtgärder på riskträd innebar kostnader som inte budgeterats.
Även renhållning kostade mer än beräknat på grund av ökad nedskräpning.
Ljusnarsberg: Låga kostnader överlag under året innebär ett positivt resultat detta trots att ej budgeterade kostnader för att åtgärda riskträd uppkommit.
Nora: Ej budgeterade kostnader för att åtgärda riskträd uppkom under året. Lövupptagning samt renhållningen drog över budget. Arbetet med att åtgärda felanmälningar på lekplatser medförde högre kostnader än budgeterat för lekplatsunderhåll. De negativa avvikelserna vägs upp av låga kostnader överlag
till ett nollresultat. Skogsförvaltningen har inneburit ökad omsättning där intäkterna täcker kostnaderna.

Park/Skog
Under 2016 har trädärenden varit i fokus. Både riskträd och andra träd har åtgärdats. Med
BKT:s felanmälanssystem har rutiner och uppföljningar förbättrats och en specialiserad entreprenör har åtgärdat riskträd och träd i besvärliga lägen. Almsjukan har under året medfört att
flera värdefulla parkträd har avverkats.
Gallrings- och röjningsåtgärder har utförts i tätortsnära skogar främst i Hällefors och Nora. I
Hällefors har, efter dialog med bl a allmänheten, en försköning av infarten vid riksväg 63 skett
och kommer att slutföras med planteringar under 2017. I Nora har stark spridning av röta resulterat i en avverkning av Lillskogen.
Nya skogsbruksplaner levererades i slutet på året.
Sommarblommor har delvis skadats av Kålfjäril och en del blommor behövde därför bytas till
annan sort. I Hällefors har en mindre park/sittyta i korsningen Stationsvägen-Sikforsvägen
färdigställts.
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Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet, bl a röjningar, skötsel
av lekplatser, målning av räcken och stolpar. I Frövi har ett större område längs strandpromenaden röjts för att skapa sjöutsikt. Praktikenheten har även utfört enkäter i samtliga medlemskommuner i centrala parker och på torg angående nöjdheten av dessa. Resultaten visar att merparten är nöjda med de centrala parkernas och torgens kvalitet.
Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt handlingsplanen. Den fortsatta informationskampanjen och de utförda åtgärderna visar ett gott resultat. Där bekämpning har utförts har antalet
jätteloka minskat betydligt.
Kompletteringar och justeringar har utförts vid lekplatserna:
- Åviksvägen i Fellingsbro
- Schillingvägen i Hällefors
- Gusselby
- Rockhammar
Nya lekplatser har byggts vid:
- Hurtigtorpet i Hällefors
- Riggards i Kopparberg
Lekplatsen vid Klotstigen i Nora invigdes och ett hundratal barn var närvarande. Lekplatsen på
Malmtorget i Kopparberg kompletterades med en gunga. Redskap för lekplatser i Frövi och
Fellingsbro är inköpta och monteringen kommer att utföras under 2017.
Processen deltog under året aktivt i planprocesser som översiktlig planering, grönplaner och
detaljplaner samt i flera arbetsgrupper, t.ex. Flugparken i Lindesberg och centrumgruppen i
Hällefors, tillsammans med respektive medlemskommun och BMB.

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlinsplaner.
Noterade fel på lekplatser planeras att åtgärdas samlat under vintern och våren.

Framtid och verksamhetsutveckling
Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker
löpande.
Ny skogsbruksplan kommer att granskas under våren 2017. En trädpolicy ska utarbetas och
målsättningar dialogiseras med medlemskommunerna.
Processen ska vara delaktig i utveckling av dagvattenfrågor.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Den kommunägda skogens olika värden
bevaras och utvecklas så att minst 70% av den
tätortsnära skogen är anpassad för rekreation
och friluftsliv.
Parker och grönytor sköts så att behov såsom
lek, rekreation, estetik och häsofrämjande
miljöer tillgodoses. Minst 60% av användarna
av parker och grönytor ska vara nöjda med
både estetiska värden och upplevelsevärden.

Utvärdering
Res/Tendens
Ett stort antal åtgärder har utförts för att
förbättra rekreationsvärdet. Dock har ingen
mätning utförts.
Under sommaren utfördes enkäter i centrala
parker i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora. På frågan hur besökarna upplevde
parkernas helhetsintryck var 39% mycket
nöjda, 49% var nöjda, 5% var inte nöjda och
7% hade ingen åsikt. Därmed var 88% nöjda
eller mycket nöjda.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)

Budget 2016 Bokslut 2016

Hällefors kommun
Parkinvesteringar

700
250

Lekplats Hällefors

50

Trädrad Schillingvägen

Lindesbergs kommun
Lekplats Fellingsbro
Lekplats Frövi
Parkinvestering

Ljusnarsbergs kommun
Lekplatser Ljusnarsberg
Parkutrustning

Nora kommun
Lekplats Klotstigen

400

1 300
500
500
300

786
586
200

1 600
800

Parkutrustning Nora

240

Hagbydammen
Allmänt lekplatser

500
60

39

489
130 Mikropark vid Stationsvägen/
Sikforsvägen.
111 Färdigställande av lekplats
Schillingvägen och Hurtigtorpet.
248 Planteringar och ny gestaltning av
infarten RV63 vid Barrvägen påbörjad
istället enligt beslut från kommunen
582
397 Lekplats färdigställs 2017.
185 Lekplats färdigställs 2017.
0 Planeringsresurser saknades för att
åtgärda parkmöbler och
papperskorgar.
471
471 Lekplats vid Riggards färdig.
0 Planeringsresurser saknades för
åtgärder vid järnvägstrekanten. 100
tkr begärd ombudgetering för
avspärrningselement vid Malmtorget.
1 165
1 165 Avvikelse pga dyrare gjut- och
dräneringsarbeten.
0 Inga åtgärder pga avvikelse på
lekplats Klotstigen.
0 Upphandling av projektet pågår.
0 Inga åtgärder pga avvikelse på
lekplats Klotstigen.
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Nyckeltal
Parkunderhåll
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare

2013

2014

2015

2016

1 221
175

1 456
210

1 298
185

1 951
273

5 022
217

5 195
223

5 330
226

6 598
278

1 180
242

790
161

1 118
227

1 492
298

2 268
218

2 106
203

1 641
156

2 891
271

9 691
213

9 547
210

9 387
204

12 932
278
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
2 070
2 070
0
214
245
-30
11 168
11 244
-76
582
577
5
1 211
1 029
183
15 245
15 164
82
2 065
8 431

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
1 910
1 910
0
214
214
0
10 523
10 523
0
561
561
0
1 199
1 199
0
14 407
14 407
0

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
7 622
7 622
0
118
122
-4
8 560
8 009
551
461
462
-1
757
828
-71
17 518
17 043
475
3 659
4 387

Återbetalning av avtalpremier ger för Idrott 23 tkr, varav Gemensamt 5 tkr och Ljusnarsberg 18 tkr.
Hällefors: Skötsel av nya bryggor på badet i Grythyttan innebar kostnader som inte var budgeterade.
Lindesberg: Det negativa resultatet beror på en renovering av garagegolv på Råssvallen samt ej budgeterad skötsel av Stadskogsvallens fotbollsplan.
Ljusnarsberg: Verksamheten har genomförts enligt budget.
Nora: Det positiva resultatet går att hänföra till lägre kostnader för skötsel av grusplaner eftersom dessa
användes till baracker för boende. Även lägre kostnader för skötsel av Ängarnas bollplaner på grund av
lägre utnyttjandegrad bidrog till det positiva resultatet.

Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som processen sköter,
bl a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar
övrigt.
Avtalet mellan Lindesbergs kommun och Lindlövens IF har bl a medfört utökade öppettider för
ishallen Lindehov. Någon uppspolning av is i Lindehov runt midsommarveckan utfördes inte i år
eftersom träningslägret för ungdomar som Lindlöven tidigare har ordnat inte blev aktuellt
denna sommar. Isen spolades upp först under vecka 31. Under hösten köpte Lindesbergs
kommun ishallen av Lindlövens IF för att samnyttja vissa ytor med den nya högstadieskolan som
ska byggas vid Stadsskogsvallen. Dock kommer Samhällsbyggnadsförbundet även att i framtiden
sköta driften av ishallen.
I år tillkom två extra ishallsveckor i Råsshallen, Guldsmedshyttan, och i Bernehov, Fellingsbro,
eftersom ishockeyförbundet planerade in Länscupen en vecka tidigare än normalt.
I Nora fördes samtal om att Nora-Pershyttans BK ska överta driften av fotbollsplanerna. Avtalet
blev klart till årsskiftet.
Belysningsarmaturer har under hösten bytts ut på elljusspåret vid Digerberget till LEDarmaturer för att minska energiåtgången. På Norvalla har staketet runt idrottsplatsen färdigställts.
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Under våren/sommaren har yttertaket på Stadsskogsvallen i Lindsberg lagts om med ny takpapp eftersom den gamla var slut och taket läckte. Även två duschrum har rustats.
På Fellingsbro IP har under hösten en bergvärmepanna installerats som ersätter två elpannor
med värme och varmvatten. Bergvärmepannan ska även värma det tempererade badet. För att
spara energi har även en täckningsduk till badet införskaffats.
Till ishallen Bernehov pågår installation av en kylanläggning som byggs i en container och lyfts
på plats när alla komponenter är monterade. Beräknad driftsättning i februari 2017.
På Råssvallen har dränering och omläggning av fotbollsplan utförts.
Till Råsshallen har en kylkompressor och en värmeväxlare renoverats.
Till Prästryggens badplats i Frövi har en handikappramp inköpts.
På Fröjevi i Frövi har en ungdomsfotbollsplan lagts om.
Lindesbergs kommun beviljade under året extra medel för åtgärder av engångskaraktär eftersom kommun erhållit extra statsbidrag. Dessa åtgärder består av underhåll av idrottsanläggning
bl a ommålning av fasader, nytt grusmaterial på elljusspår, renovering av omklädningsrum och
duschar samt ny belysning.
I Hällefors har omklädningspaviljongen vid Sångens badplats byggts om med ett soldäck och en
handikappramp upp till omklädningsrummen.
I Grythyttan har badet kompletterats med bryggor.
På Olovsvallen i Kopparberg har låssystemet bytts ut.
På Bergslagsvallen i Ställdalen har nya belysningsstolpar inne på idrottsplatsen satts upp.
I Hörken har nytillverkade bryggor ersatt de gamla.

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och verksamhetsutveckling
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka framtida driftformer i den takt som kommunerna kan investera.
Processen ska tillsammans med de andra processerna inom Samhällsbyggnadsförbundet,
kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att möjliggöra
effektiviseringar.
Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en långsiktig planering.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Energibesparingar på idrottsanläggningar.
Minskad förbrukning av el jämfört med 2015.

Kundnöjdhet och dialog. Målet för
föreningsnöjdhet ska uppgå till minst 60%.

Utvärdering
Res/Tendens
Total ökning av förbrukningen med 6%. Två
extra isveckor i ishallarna i Guldsmedshyttan
och Fellingsbro, ökning av gäster på
campingarna Prästryggan och Ölsjön samt
byggandet av baracker på Martinvallen i Nora
åt ensamkommande barn har medfört en ökad
elförbrukning. Samtidigt har åtgärder i slutet
av året, som installerandet av bergvärmepanna
på badet i Fellingsbro och byte av belysning på
elljusspåret i Pershyttan i Nora, medfört sänkt
elförbrukning.
Av utskickad enkät till föreningar inkom
endast ett fåtal enkätsvar, av dessa svar
konstaterades att 65% är nöjda med
anläggningar och arbete.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Sångens badplats
Bryggor Grythyttan

Budget 2016 Bokslut 2016
85
50
35

Lindesbergs kommun
Idrottsinvesteringar

6 315
1 500

Handikappanpassning badplatser
Nytt kylmaskineri Bernehov

100
4 215

Bassängtäckning Fellingsbro

400

Omläggning sjumannaplan Fröjevi

100

Ljusnarsbergs kommun
Idrottsanläggningar

90
50

Badplatser

40

Nora kommun
Fotbollsplaner utredning
Digerberget Nora
Stängsel Norvalla

890
240
400
250
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81
50 Målning paviljong.
31 Nya bryggor.
3 125
1 567 Byte av värmeanläggning Fellingsbro,
renovering kylkompressor,
omklädningsrum Lindehov m.m.
99 Rullstolsramp inköpt.
1 215 Färdigställs 2017, kvarstående budget
ombudgeterad.
168 Duk för täckning av bassäng är
inköpt.
76 Fotbollsplan omlagd med ny matjord.
99
65 Nya lås och 5-mannamål på
Olovsvallen samt två
belysningsstolpar i Ställdalen.
34 Nya bryggor i Hörken.
638
66 Geoteknik Ängarnas fotbollsplaner.
283 Armaturbyte på elljusspåret.
289 Avverkning runt IP samt uppsättning
av stängsel.
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Process Lokalvård
Processen ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås för
alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
2 664
2 664
0
5 796
5 966
-170
21 074
21 619
-545
3 377
3 415
-38
8 237
8 171
66
41 149
41 836
-687
3 362
4 599

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
2 667
2 667
0
6 164
6 164
0
20 537
20 537
0
3 709
3 709
0
7 725
7 725
0
40 802
40 802
0

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
2 302
2 302
0
5 423
5 431
-8
19 322
19 874
-552
3 638
3 780
-142
7 739
7 604
135
38 424
38 991
-567
3 145
4 085

Återbetalning av avtalspremier ger totalt för processen en resultatförbättring med 280 tkr, för
Gemensamt 11 tkr, Lindesberg 143 tkr, Ljusnarsberg 48 tkr och för Nora 78 tkr.
Hällefors: Ett befarat underskott mot budget har aviserats tidigt under året. I syfte att minimera underskottet har översyn av bemanning inklusive vikarietillsättning skett. Kostnaderna har på det sättet hållits
ner något, men åtgärderna har inte räckt till för att undvika ett underskott. Under året har även en detaljerad resursplanering på objektsnivå dialogiserats med Hällefors kommun vilket resulterat i en viss justering av driftsbidragen för 2017.
Lindesberg: Även för Lindesberg har det tidigt under året aviserats ett befarat underskott mot budget.
Vidtagna åtgärder för att hålla nere kostnaderna har inte räckt till för att undvika ett underskott. Även för
Lindesberg och övriga kommuner pågår arbetet med att ta fram en detaljerad beskrivning av samtliga
städobjekt.

Lokalvård
Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar och kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar
miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.
Kontakt har knutits med ett företag som arbetar med avjoniserat ultrarent vatten. Vattnet gör
den städade ytan helt ren från smuts, och minskar återsmutsningen eftersom inga restprodukter
som drar åt sig smuts blir kvar på ytan.
Under hösten har på prov, inom fyra verksamheter, städning utförts med avjoniserat vatten,
vilket innebär en kemikaliefri städning. Detta ligger i linje med verksamhetens strävan efter att
använda miljövänliga produkter och att arbeta så miljövänligt som möjligt. En enkät har sänts
till lokalvårdarna och efter utvärdering kan beslut tas om utökning till fler verksamheter.
Städning på sex äldreboenden i Lindesbergs kommun startade vid årsskiftet, och vid avstämningar under året har kommunen varit nöjd med städningen.
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Många nya städobjekt har tillkommit, och lagts in i städprogrammet, där kostnader och städtider
går att se. Arbetet med detta fortsätter kontinuerligt och avstämningsdialoger med kommunerna
genomförs med jämna mellanrum.
I Ramshyttans skola har en allergidel byggts till utifrån en elevs behov. Personalen har lärt sig
att allergistäda och att vidta olika åtgärder för att städa på ett korrekt sätt. Arbetet med ombyggnad och anpassning har pågått hela året och kommer att fortsätta.
En workshopgrupp med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården
bildades under året. Gruppen träffades regelbundet för att planera och komma med idéer, synpunkter och önskemål vid ett nytt skolbygge samt en skolutbyggnad i Lindesberg. Det var värdefullt att städverksamheten deltog i arbetsgruppen. Ritningar är nu framtagna och tillsammans
med berörda lokalvårdare och arbetsledare ska verksamhetens behov och önskningar ses över
för att underlätta lokalvårdsarbetet, t ex städutrymmen, inredningsmaterial etc.
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har fortsatt. ”Att mäta kvalitet”, vad
som är viktigt för kunden att mäta och vad som ger mervärde, är ämnen som diskuterats. Efter
fortsatta träffar har undersökning om och hur resultat och kundnöjdhet hänger ihop fortsatt.
De nya entreprenörerna för höghöjdsstädning har ett nytt sätt att arbeta. Städningen utförs från
golvet med dammsugare med långa glasfiberrör. Resultatet blir bra, och kvalitetsrapport erhålls
direkt via en kamera som sitter uppe vid munstycket.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns
ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder.
Material för att systematiskt introducera nya vikarier och praktikanter har tagits fram som
underlättar både för den som introducerar och den nyanställde. Fel kan undvikas om man lärt
rätt från början, och man kan då arbeta systematiskt och effektivt.

Framtid och framtidsutveckling
Fortsättning av städning med avjoniserat vatten, kemikaliefri städning, inom fler verksamheter.
För att skura med maskiner utan användning av kemikalier används speciella skurrondeller.
Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter
både på arbetsmiljön och på städkvaliten.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus.
Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att fånga upp det senaste inom maskiner, redskap och
metoder för ett effektivare sätt att arbeta.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Utvärdering
Res/Tendens
Resultatet pekar på kundnöjdhet i samma nivå
Kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska
vara i samma nivå eller bätre än föregående år. som föregående år, dock är underlaget ej
statistiskt säkerställt.
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Process Återvinning
Processen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
8 491
8 491
0
9 360
8 567
793
23 463
22 741
722
8 282
8 013
269
10 833
10 884
-51
60 430
58 696
1 733
9 403
17 612

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
8 943
8 943
0
9 300
9 300
0
22 846
22 846
0
7 855
7 855
0
10 485
10 485
0
59 429
59 429
0

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
8 416
8 416
0
9 359
8 882
477
21 826
21 864
-38
7 701
7 908
-207
10 483
9 982
501
57 785
57 051
733
9 227
17 447

Återbetalning av avtalspremier ger totalt för processen en resultatförbättring med 75 tkr, för Gemensamt
16 tkr, Hällefors 12 tkr, Lindesberg 28 tkr och för Ljusnarsberg 19 tkr. Trots att priset för skrot och
skogsprodukter har sjunkit så ökade intäkterna i samtliga kommuner främst beroende på att färre omval
än beräknat gjordes under året.
Hällefors: Det positiva resultatet beror till största del på lägre entreprenad- och transportkostnader än
beräknat för insamling av avfall.
Lindesberg: Det positiva resultatet beror främst på ökade konsumtionsintäkter.
Ljusnarsberg: Det positiva resultatet beror främst på ökade konsumtionsavgifter. Kostnadssidan belastas
med befarade kundförluster på 200 tkr.
Nora: Den ökade intäkten beroende på ökade konsumtionsavgifter tas delvis ut av högre kostnader för
transporter och entreprenad.

Insamling
Process Återvinning ansvarar för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 600 ton avfall varav 7 000 ton
brännbart avfall och 1 600 ton matavfall, detta gjordes med ca 600 000 registrerade tömningar.
BKT slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp.
Under februari genomfördes en plockanalys av hushållsavfallet. Två prov för det brännbara avfallet gjordes, ett för villor och ett för flerfamiljshus, även prov avseende matavfallet genomfördes på samma sätt. I kärlen för brännbart avfall var andelen förpackningsmaterial högt, 25-30
procent, farligt avfall och elavfall låg under 1 procent vilket är bra. Det utsorterade matavfallet
innehöll endast 3 procent felsorterade förpackningar.
Avtalet för insamling av hushållsavfall med NLF Nora-Lindefrakt AB är förlängt till 2018-03-31
och kan inte förlängas ytterligare.
Under hösten 2015 och våren 2016 följdes delar av avtalet inte fullt ut, och detta innebar en del
klagomål från abonnenter. Verksamheten tog upp detta på driftsmöten med NLF och deras
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entreprenör, och BKT valde att förelägga NLF med vite för leveransförseningar. Efter denna
åtgärd upphörde dessa problem.

Mottagande av slam från reningsverken
Inför sluttäckningen av Skärets deponi tippas slam från reningsverken som sedan kan användas
i slutskedet av täckningsarbetet. Ett haveri i Bångbro reningsverk medförde att det slam som
kom till Skärets ÅVC inte var rötat eller stabiliserat. Detta medförde, tillsammans med värme, ett
stort luktproblem för närliggande fastigheter. I samband med haveriet så byggdes ett mellanlager, en damm att tippa blött slam i, där det senare går att blanda ut till ett material som går att
använda vid sluttäckningen.

Deponier
Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg har under året fortsatt enligt sluttäckningsplanerna. Askor och slam har levererats till båda anläggningarna.
Under året fortsatte sluttäckningen av ytterligare 1 ha på Skärets deponi och blev klart vid årsskiftet. Förseningen vid sluttäckningen beror på de luktproblem med slammet som uppstod i
samband med haveriet i Bångbro reningsverk.
I november skickade BKT in en anmälan till BMB om att använda restprodukter som sluttäckningsmaterial vid Södra Måle. Dessa restprodukter innebär att arbetet med sluttäckning kan påskyndas och en hållbar tidsplan för färdigställandet av deponin kan göras.
Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier måste göras eftersom sådan saknas i flera kommuner.
Inom BKT:s geografiska verksamhetsområde är mycket arbete redan gjort men inventeringen
behöver uppdateras för att deponierna ska kunna riskbedömas och riskklassas enligt MIFO,
Metodik för inventering av förorenade områden. Projektet pågår och beräknas bli klart under
2017.

Återvinningscentraler
Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 57 Återvinningsstationer, varav BKT sköter 23 st och 34 st sköts av FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamling).
I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts
ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommuninvånarna
skänkt totalt 44 tkr (4 tkr högre än föregående år) som gått vidare till Barncancerfonden (varav
4 tkr från Hällefors, 9 tkr från Lindesberg, 19 tkr från Ljusnarsberg och 13 tkr från Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under 2017.
Under maj månad genomfördes en kundenkät vid samtliga återvinningscentraler. Efter sammanställning av enkäten framkom att det efterfrågades fler öppettider samt mer information om
farligt avfall. Gällande personalen var det bara positiva svar.
Vid Storå ÅVC har prov gjorts med en komprimator för brännbart avfall med lyckat resultat.
Detta är en åtgärd som främst sparar transporter, 23 transporter 2016 jämfört med 62 transporter 2015, och därigenom minskade utsläpp. Verksamheten planerar att använda liknande
koncept vid de övriga små ÅVC:erna.
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Behandling
Avtalet avseende hämtning, transport och behandling av skrot med Stena Recycling AB går ut
under 2017, arbetet med ny upphandling pågår.
Avtalet för omhändertagande av hushållsavfall löper under hela 2017.

Externt samarbete
Bergslagens kommunalteknik ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i
AGÖ, Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid,
problem och lösningar i de olika kommunerna.

Avfallsinformation
Samarbetet med avfallsambassadörer inom Process Lokalvård fortsatte under året. De
informerar ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter så att
avfallet som går till förbränning kan minimeras.
Verksamheten har under året deltagit i och informerat om avfallshantering i olika forum bl a på
arbetsmarknadsmässor, hos bostadsbolag, hyresrättsföreningar samt skolundervisning i SFIklass.

Systematiskt arbete
Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits
enligt upprättad handlingsplan.
Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinningscentralerna. Enligt en extern utredning framkom synpunkter på att ÅVC:n i Lindesberg bör få en
mer central placering. Förslag på placering är norra delen av centrala Lindesberg. Enligt utredningen bör detta ske i samband med att deponin i S Måle sluttäcks.
Två svårfinansierade miljöåtgärder inom taxan är att rena lakvatten från deponierna lokalt
istället för att som idag leda det till våra reningsverk samt att återställa och minimera negativa
miljöeffekter från gamla deponier i området.
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling.
Utredningen var klar i mars, men inga beslut har ännu tagits.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Samtliga fastighetsinnehavare till fastighet, där
hushållsavfall uppkommer, ska ha abonnemang
för aktuellt avfallsslag.
Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda
med möjligheten att lämna saker till återbruk.
Mäta januari och december.
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall till
biologisk behandling (rötning eller hemkompostering) ska öka till 80% från 73% år
2014.

Utvärdering
Res/Tendens
Uppdraget att jämföra abonnentregister med
fastighetsregister ligger hos Servicecenter.
Arbetet nedprioriterades med anledning av
ansträngd personalsituation.
Kundenkät genomfördes i maj och av de
svarande var 92 % nöjda eller mycket nöjda.
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1
procentenhet till 74 % jämfört med år 2014.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Gyltbo ÅVC Personalbyggnad

Budget 2016 Bokslut 2016
1 500
1 500

0
0 Personalbyggnad. Skjuts till 2017 och
beräknas klar juli.

Lindesbergs kommun

0

0

Ljusnarsbergs kommun

0

0

Nora kommun
Ängarna ÅVC Asfaltering

100
100
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Nyckeltal
BKT Totalt
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procentenhet till 74 % jämfört med år 2014, 73 %.
Hällefors och Ljusnarsberg har ökat med 3 procentenheter vardera medan Lindesberg och Nora
ligger kvar på samma värde, 80% resp 74 %.

23%

26%

Blandat avfall
Utsort matavfall
Hemkompost

51%

Hällefors
Utsorteringen har ökat med 3 procentenheter till 70 %.

30%

31%

Lindesberg
Utsorteringen ligger kvar på samma nivå som år 2014, 80%.

20%

20%

Blandat avfall

Blandat avfall

Utsort matavfall

Utsort matavfall

Hemkompost

Hemkompost
60%

39%

Ljusnarsberg
Utsorteringen har ökat med 3 procentenheter till 58 %,

Nora
Utsorteringen ligger kvar på samma nivå som år 2014, 74 %.

19%

24%
42%

Blandat avfall

Utsort matavfall

26%

Blandat avfall

Utsort matavfall

Hemkompost

Hemkompost

34%

55%
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät
Processerna ska svara för
Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät.
Drift- och underhåll av VA-ledningsnät.
Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten.
Att avleda avloppsvattnet.
Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt.
VA-verksamheten är uppdelad i två processer:
 Process VA-anläggning som ansvara för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till
abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
19 341
19 341
0
19 901
17 357
2 545
38 285
42 142
-3 857
19 901
21 034
-1 133
17 628
16 706
922
115 056 116 580
-1 524
22 978
27 839

Budget 2016
Intäkt Kostnad Resultat
19 811
19 811
0
19 580
19 580
0
36 730
36 730
0
17 260
17 260
0
17 600
17 600
0
110 981 110 981
0

Bokslut 2015
Intäkt Kostnad Resultat
20 428
20 428
0
19 246
19 193
53
36 670
37 399
-729
17 420
17 212
208
16 916
15 933
983
110 679 110 165
514
23 817
26 877

Återbetalning av avtalspremier ger totalt för processerna en resultatförbättring med 215 tkr, för
Gemensamt 22 tkr, Hällefors 45 tkr, Lindesberg 88 tkr, Ljusnarsberg 26 tkr och för Nora 34 tkr.
Hällefors: Intäkterna för främst förbrukningsavgifter översteg budgeterat. Verksamheten belastas med
befarade kundförluster på 75 tkr. Kostnaderna för anläggningsverksamheten visar överskott pga att planerade underhållsarbeten under hösten inte kunnat genomföras beroende på svårigheter att anlita konsulter och entreprenörer. Även ledningsnätsverksamheten visar överskott beroende på svårigheter att anlita
entreprenörer.
Lindesberg: Intäkterna översteg budgeterat, främst förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter. Kostnaderna för anläggningsverksamheten visar ett underskott för båda vatten- o reningsverk och pumpstationer pga ett ökat underhållsbehov. Även ledningsnätsverksamheten visas underskott, främst beroende
på arbeten med att säkra vattenkvaliten när Trafikverket restaurerade Bergslagsbanan. Det har också
varit ovanligt mycket vattenläckor under året. Även kostnaderna för gatugods, brunnslock, har varit höga
eftersom process Gata/Trafik har utfört mycket beläggningsarbeten ur asfaltsfonden. Verksamheten
belastas också av obudgeterad förstudiekostnad för projekt Vätternvatten.
Ljusnarsberg: Intäkterna visar ett överskott beroende främst på bryggeriverksamheten. Verksamheten
belastas med befarade kundförluster på 200 tkr. Kostnaderna för anläggningsverksamheten visar ett
underskott beroende på ökad belastning från Bryggeriet. Ledningsnätsverksamheten uppvisar ett underskott dels beroende på kostnadsbelastning på 1 386 tkr från investeringsprojektet Huvudledning Bångbro
och dels på att vattenleveransen till Bryggeriet och samhället har säkrats.
Nora: Intäkterna visar en budget i balans. Kostnaderna för anläggningsverksamheten visar ett överskott
beroende på att ombyggnation av verk inte har kunnat utföras pga svårigheter att anlita entreprenörer.
För ledningsnätsverksamheten är budgeten i balans.
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Dricksvatten
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten
har varit nära nog 100 %.
Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt
Livsmedelsverkets anvisningar och av Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) fastlagt
kontrollprogram.
BMB har genomfört revision av vattenverksamheten där HACCP - egenkontrollen granskades
och godkändes. Kritiska kontrollpunkter följs upp och desinfektionens effek-tivitet ska
redovisas. HACCP-arbetsgruppen i nya organisationen ska revideras med tyd-lig
ansvarsfördelning samt faroanalyser som ska specificeras på några punkter.
I nya organisationen ansvarar produktionsavdelningen för kompetensdokumentation som ska
visa att personalen har tillräcklig och rätt utbildning.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska
antalet anmärkningar och omprover. Uppföljning visar att det krävs en ökad grundklorering.
Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har förbättrats genom styrd ventilation, men ytterligare åtgärder krävs för att sänka radonhalten. Renoveringsalternativ är framtagna inför kommande upprustning av verket.
Jeppetorps upprustning är klar och revidering av skyddsområdesföreskrifterna fortsätter.
Älvestorps vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är klart.
Ombyggnation av Sävsjöns vattenverk är påbörjat och nya säkerhetsbarriärer ska installeras.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår.
Vid rengöring och besiktning av vattentornen i Lindesberg gjordes vissa noteringar som kommer att leda till vidare utredning av reservoarerna. För att reservoarerna fortsatt ska hålla en
hög standard kommer det att krävas en del investeringar på sikt.
Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt, beräknas bli färdigställd under våren 2017.

Spillvatten
Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per
dygn samt 260 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.
En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår.
Fasad- och takrenoveringarna både vid Fellingsbro och också Frövi reningsverk är avslutade.
Nya kemikalietankar har installerats i Ramsberg, Löa och Bångbro reningsverk.
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Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. En försöksperiod pågår med den
nya processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. En förstudie av reningsverket har startat för att öka slamkapaciteten.
För Nora reningsverk påbörjas utvärderingen av den framtagna förstudien.
Tillståndsprövning för Frövi reningsverk är inlämnad till Länsstyrelsen.
Tillståndsanmälan för Stribergs reningsverk är inlämnad till BMB.
Belastningen har minskat till Fjällbo reningsverk eftersom bryggeriet i Hällefors ändrat sin
produktion. Uppströmsarbetet fortsätter och den spårade kadmiumkällan följs upp.
De mindre reningsverken har inspekterats av BMB för att klarlägga om kraven på normal eller
hög skyddsnivå uppfylls.

Ledningsnät
Verksamheten sköter och underhåller ca 170 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och en prioritering görs av
var insatserna bör genomföras först. Handlingsplanen ” Åtgärdsprogram för ledningsnät” uppdateras efterhand som ekonomiska medel fastställs.
BMB genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verksamhetsområden kontinuerligt behöva utökas. En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både dricksvatten
och spillvatten. Bland annat pågår inkoppling av fastigheter till kommunalt ledningsnät längs
Norasjöns östra strand.
För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet
flödesmätare ska installeras.
Uppföljning av årsstatistik visade på ovanligt många vattenläckor i samtliga kommuner.
I Lindesberg pågår byggnation av gång-och cykelväg från kyrkogården till södra infarten, arbetet
sker i samarbete med Trafikverket.
Nya verksamhetsområden i Lindesberg är Ånäs och Gusselby där ett antal nya abonnenter ska
anslutas.
I Lindesberg och Nora har ett reservvattenavtal upprättats. Avtalet innebär att en vattenledning
mellan kommunerna byggs för att trygga vattenleveransen. Grundtanken är att om en vattentäkt
slås ut så kan vatten levereras från den andra täkten och vice versa. Denna sambyggnad underlättar även ett eventuellt framtida Vätternvatten.
I Nora Östra stranden är arbetet med etapp två mellan Vagnskjulberget och Övre/nedre Alntorp
nu igång.
I Ljusnarsberg pågår utbyte av huvudspillvattenledningen mellan Bångbro reningsverk och
vårdcentralen i Kopparberg. Etapp ett mellan reningsverket och Wallmovägen är färdigställd.
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Stora ombyggnationer har gjorts runt Bryggeriet i Kopparberg för att i framtiden trygga vattenförsörjningen i området.
En andra etapp på Bergmästarvägen i Hällefors har färdigställts. Arbetet innefattade byte av
spill-och vattenledningar samt nyanläggning av dagvattenledning.

Miljömålsarbete
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten.
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.







Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner.
Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet.
Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen med objektsinmätning.
Uppföljning och revidering av skyddsområdesföreskrifter.
Förstudie med projekteringsförslag för reningsverken i Nora, Lindesberg och Bångbro.
Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden.

Lagar och krav
Under första halvåret kom ny lagstiftning gällande analys av radioaktiva ämnen i dricksvatten.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. BKT:s hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.
För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste driftövervakningssystemet hållas
uppdaterat.

Framtid och verksamhetsutveckling
Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en vattenmiljö på god nivå är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs
fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att
följa lagar och krav och bidra till en god miljö. Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort
och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas och anpassas till klimatförändringar. En huvuduppgift är att verka för att investeringar sköts och förnyas på ett optimalt
sätt. Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling.
Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften
ständigt måste förändras och utvecklas.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten.
Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar samt vissa vattenverk har svårt att klara de
nya reningsparametrarna och lagkraven. En utredning är påbörjad för att ersätta anläggningarna med ny teknik som minireningsverk eller överföringsledningar.
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Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fortsätter.
Begynnande klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att
öka väsentligt i framtiden. Klimatförändringarna ställer stora krav på dricksvattenproduktion
och ledningsnät.
Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett en expropriation av mark
för Ljusnarsbergs reservvattentäktområde.
Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig vattenförsörjningslösning för Örebro läns
kommuner, och BKT deltar via Nora och Lindesbergs kommuner. Förstudien Vätternvatten upphandlas gemensamt av Länsstyrelsen på uppdrag av kommuner inom länet.
Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd. Förberedelser och
åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk
och på ledningsnätet. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd
förbättras löpande.
Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla.
Samma sak gäller för de mindre markbäddarna och reningsverken. Lämpliga anläggningar att
bygga bort med överföringsledningar:
- Frövi-Rockhammar-Spannarboda-Pilkrog-Grönbo.
- Nora-Öskevik-Mårdshyttan.
- Ställdalen-Högfors-Mossgruvan-Ställberg-Bastkärn-Silverhöjden-Hörken.
- Hällefors-Sikfors.
- Vasselhyttan-Löa.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.
I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område
med betydande översvämningsrisk.
En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten är i drift och byggs på
kontinuerligt. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av taxan och det egna kapitalet
(VA-fonden) utifrån investeringar t ex reservvatten, reningsverk och förnyelse av ledningsnäten.
Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egenel, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.
Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande för att begränsa farliga ämnen och ge möjlighet att
riskbedöma kemikaliegrupper. Branschorganisationen Svenskt Vatten genomför studier bl a för
att skapa en styrning mot god hållbarhet för svenskt dricksvatten och efterbehandling av slam
med syfte att förbättra avvattningsegenskaper samt eventuellt få en reduktion av läkemedelsrester.
VA-verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet med syfte att systematiskt förbättra och tillse att lagar och krav följs. Dess55
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utom finns system för fastighetsregister, ledningsnät och diariesystem. Dessa system bör integreras eller samordnas på ett strukturerat sätt, vartefter kraven skärps och aktiviteterna blir fler i
verksamheten.
Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av kvalificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och det
blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare.
Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på
vatten- och avloppstjänsterna. Faktorer som pekar på ökad kostnad är:






Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka.
Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, reningsverk och ledningsnät.
Miljökraven ökar.
Nödvändiga investeringar för att förnya infrastrukturen medför behov av taxehöjning.
Utbildningskostnaden för personal ökar med ökade lagstiftningskrav.

Skyddet för miljön kan utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VA-anläggning.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Antal vattenläckor, avloppsstopp och källaröversvämningar ska minska, baserat på tidigare
årsstatistik.

Verksamhetens utsläppsvillkor som
årsgränsvärden och begränsningsvärden ska
inte överskridas, baserat på resp
tillståndsbeslut.

Utvärdering
Res/Tendens
Jämfört med föregående år har vattenläckor
och källaröversvämningar ökat i samtliga
kommuner. Avloppsstopp har ökat i
Lindesberg, minskat i Hällefors och är i stort
oförändrat i Ljusnarsberg och Nora.
Villkoren för alla större verk är uppfyllda,
förutom i Striberg där villkoren för flöde och
aluminium inte uppfylls. Allmänningbo, Grönbo
och Mårdshyttan uppfyller inte reduktionskraven för fosfor. Åshyttan och Öskevik
uppfyller inte reduktionskraven för både
fosfor och biologiskt nedbrytbart material.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)

Budget 2016 Bokslut 2016

Hällefors kommun
Bergmästarvägen

3 800
1 500

Saxhyttefallet

1 200

Älvestorp VV

350

Sävsjön VV

750

Lindesbergs kommun
Ruddammsgatan

9 760
700

Råsshallen-RV Storå
Norevägen dagvatten

Idrottsvägen Fellingsbro

Frövi RV Tak
Säkerhet vattenverk

Rya VV

Fellingsbro RV Tak och fasad
Lindesbergs RV
Löa RV
Ramsbergs RV
Frövi Ventilation och fasad

380

1 800

350
300

3 000

400
1 000
300
700
830
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4 374
1 831 Byte av vatten- o spillvattenledn,
nybyggnation dagvattenledn, 350 m.
Avvikelse pga berg o
sprängningsarbete.
1 463 Sjöledning ca 1 km, grävning 150 m.
Avvikelse pga att sjöläggningen blev
dyrare än beräknat.
350 Total maskinupprustning, pumpar,
filter o instrument.
730 Total maskinupprustning, pumpar,
filter, instrument o plc-system.
9 005
1 091 Byte vatten-o spillvattenledn och ny
dagvattenledn. Avvikelse pga
utflyttning av ledning från privat
fastighetsmark till kommunal vilket
medförde sprängningsarbete.
290 Återställningskostnader av skogsmark
från 2015.
520 Ny dagvattenledn. Avvikelse pga
tilläggsarbeten bla ventilbyte och
extra servis.
2 935 Byte vatten- o spillvattenledn samt ny
dagvattenledn. Avvikelse pga dåliga
markförhållanden och utökade
schaktmassor.
350 Nytt tak.
0 Pga oförutsedd ombyggnad kom
arbetet inte igång 2016. Begärt
ombudg med 300 tkr.
1 014 Renovering av sandfilter samt ny
elutrustning. Pågående arbete. Begärt
ombudg med 1985 tkr.
105 Nytt tak och fasad. Pågående arbete.
Begärt ombudg med 295 tkr.
1 011 Slamskrapor.
220 Kemtank.
590 Kemtank o elstyrning. Pågående
arbete. Begärt ombudg med 190 tkr.
879 Till- o frånluft till processanläggningen, samt ny fasad.

Årsredovisning 2016

Investeringsprojekt (tkr)
Ljusnarsbergs kommun
Vårdcentralen-Kyrkvägen etapp 2
Huvudledning Bångbro
Fasegatan
Omläggning Bryggeriet

Finnhyttans VV
Mindre VV och Pumpstationer

Nora kommun
Lämåsvägen/Skyttevägen

Fibbetorp VA-ledningar
Svinamotabacken

Östra stranden

Budget 2016 Bokslut 2016
6 340
1 000
1 900
690
500

2 000
250

5 866
1 043 Utbyte huvudspillvattenledning.
1 900 Utbyte av huvudledning, 900 m.
520 Återstående kostnader från
Trafikverket från år 2015.
1 508 Trygga leveranssäkerheten av vatten
till högreservoar. Avvikelse pga
tilläggsarbeten, fyra extra serviser
samt byte av huvudledn, 180 m, och
serviceledn, 150 m, till fyra
fastigheter.
895 Nytt reservkraftverk. Pågående arbete.
Begärt ombudg med 1100 tkr.
0 Tryckstegring och UV-ljus. Pga
oförutsedda förseningar kom inte
arbetet igång under hösten. Begärt
ombudg med 250 tkr.

22 650
3 000

23 608
2 730 Byte befintliga VA-ledningar. Pågående
arbete. Begärt ombudg med 270 tkr.

1 150
1 500

1 150 Nya VA-ledningar.
506 Byte vatten- o spillvattenledn samt
pumpstation och tryckstegring.
Pågående arbete. Begärt ombudg med
1000 tkr.
7 773 Överföringsledning, vatten och
spillvatten, Hitorpsvägen till
Vagnskjulsberget 3,3 km.
6 606 Vatten- och spillvattenledn 1,5 km.
4 843 Nytt exploateringsområde till 19
fastigheter, vatten- och spillvattenledn
1,1 km, inkl gatukostnader.

17 000

Lejonbacken
Ängen
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Resultaträkning
Not
(Bel opp i tkr)

2016-01-01
--2016-12-31

2015-01-01
--2015-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter

1
2
3
10

185 065
137 809
36 373
-209
359 038

143 940
131 048
24 429
-1 247
298 170

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

4
5
6
7

-194 752
-44 782
-102 794
-2 588
-344 916

-132 125
-51 963
-95 640
-2 865
-282 593

14 122

15 577

135
-14 853

144
-16 418

-596

-697

698

-2 322

102

-3 019

Verksamhetens nettokostnad
Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

8
9

Resultat före extraordinära poster
Reglering av resultat

11

Årets resultat
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Balansräkning
2016-12-31

2015-12-31

5 687
5 687

7 917
7 917

205

795

13
14
15

20 210
7 014
52 828
80 052

32 751
3 012
30 329
66 092

18

0
80 257

1 398
68 285

85 944

76 202

-697
102
-595

2 324
-3 020
-696

17

441
7 499
7 940

580
0
580

19
20

40 254
12 541
25 804
78 599

27 618
16 485
32 216
76 319

Summa eget kapital och skulder

85 944

76 202

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

INGA
INGA

INGA
INGA

(Bel opp i tkr)

Not

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

12

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Balanserat resultat

10, 16

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys
Not

2016-01-01
--2016-12-31

2015-01-01
--2015-12-31

14 122

15 577

-48
2 588
16 662

0
2 424
18 001

135
-14 853
-14 718

144
-16 418
-16 274

1 944

1 727

-13 960
590
12 636
-10 356
-11 090

1 452
-103
-667
-2 333
-1 651

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 146

76

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-358
48
-310

-1 238
0
-1 238

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit
Förändring av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

698
7 499
-139
8 058

-2 322
0
-140
-2 462

-1 398
1 398
0

-3 624
5 024
1 398

(Bel opp i tkr)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta/kapitalkostnad
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av lager
Ökning/Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minsknning av övriga korta skulder

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

18
18
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Noter för den samlade verksamheten
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) samt god
redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund.
Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
(Belopp tkr)

Not 1

Kommunbidrag
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

2016

2015

25 698
87 359
21 632
50 376
185 065

23 287
77 178
15 859
27 616
143 940

I beloppet ingår driftbidrag från resp kommun samt under året utförda investeringar.

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Konsumtionsintäkter
Hällefors
28 125
27 744
Lindesberg
56 700
53 197
Ljusnarsberg
26 204
23 940
Nora
26 780
26 167
Summa
137 809 131 048
Övriga intäkter
Återbetalning Fora
967
0
Skogsprodukter
2 450
382
Skrot
965
1 415
Destruktionsavgifter
1 635
109
Anslutningsavgifter
6 280
2 543
Lönebidrag
4 051
3 244
Sålda tjänster och övrigt
20 025
16 736
Summa
36 373
24 429
Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr
-31 232 -24 142
Bidrag
-167
-121
Entreprenader och köp av verksamhet
-156 815 -101 394
Konsulttjänster
-6 538
-6 468
Summa
-194 752 -132 125
Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror
-2 344
-2 631
Hyra leasing anläggningstillgångar
-3 331
-3 199
Elkostnad
-17 436 -17 897
Bränsle, energi och vatten
-2 254
-1 889
Förbrukningsinventarier och material
-7 484
-9 692
Försäkringskostnader
-1 383
-1 262
Övriga verksamhetskostnader
-10 550 -15 393
Summa
-44 782 -51 963
Leasingavgifter: I beloppet för Hyra leasing anl.tillg ingår leasingavgifter för fordon,
maskiner och inventarier med 1 704 tkr (f.å. 1 478tkr).
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(Belopp tkr)

Not 6

Not 7

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt för förbundet
Löner och ersättningar
Direktion
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Avskrivningar framgår av not 12.

Not 8

Not 9

Not 10

Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Övriga finansielle intäkter
Summa
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Kapitalkostnader kommun
Summa
Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

2016

2015

114
105
219

100
92
192

-394
-71 353
-71 747

-391
-66 645
-67 036

-4 599
-22 992
-27 591

-4 392
-21 172
-25 564

-2 588

-2 865

10-20%

10-20%

135
0
135

140
4
144

-120
-14 733
-14 853

-65
-16 353
-16 418

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 11

Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2015 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.

Not 12

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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29 829
358
-377
29 810
-21 912
-2 588
377
-24 123
5 687

28 591
1 238
0
29 829
-19 488
-2 424
0
-21 912
7 917
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(Belopp tkr)

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Not 19

Not 20

Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar
Kundfordringar övrig fakturering
Summa
Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Avräkning medlemskommuner
Övriga fordringar
Summa
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Checkräkningskredit
Beviljad limit
Utnyttjad kredit
Likvida medel
Kassa och bank
Belopp vid årets slut
Övriga skulder
Momsskuld
Personalens skatter mm
Pensionsskuld
Avräkning medlemskommuner
Kortfristig del av långa skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön
Förutbetald intäkt
Övriga upplupna kostnader
Summa
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2016

2015

15 412
4 798
20 210

11 487
21 264
32 751

2 353
4 101
520
40
7 014

2 933
56
0
23
3 012

44 290
354
8 184
52 828

23 076
322
6 931
30 329

-697
102
-595

2 324
-3 020
-696

15 000
7 499

15 000
0

0
0

1 398
1 398

0
3 364
9 036
0
139
2
12 541

2 045
3 175
8 563
2 562
140
0
16 485

7 336
284
18 184
25 804

7 587
252
24 377
32 216
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Underskrifter
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Begreppsförklaring
ADR
Regelverk inom EU som reglerar transport av
farligt gods på landsväg.
AME
Arbetsmarknadsenhet.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information
och dialog mellan medarbetare och chef.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
FoU
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar
till att producera kunskap.
Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda år 2015 men som avser
år 2016 (fordran).
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2015 men som avser år 2016
(skuld).
HACCP
Faroanalys och kritiska styrpunkter.
(Hazard Analysis and Critical Control Points)

KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.
Kortfristiga skulder
Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen
Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
MIFO
Metodik för inventering av förorenade områden.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Servis
Vattenledning från stamledning till fastighetsgräns.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.
SKL
Sveriges Kommuner och Landsting.
SRY
Servicebranschens yrkesnämnd.
Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
Upplupna intäkter
Intäkter erhållna år 2016 men som avser år 2015
(fordran).

ISO
Internationella standardiseringsorganisationen.

Upplupna kostnader
Kostnader betalda år 2016 men som avser år 2015
(skuld).

Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.

VA-banken
Underhållssystem för VA-ledninngsnät.

Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

YKB
Yrkeskompetensbevis
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Organisationsnr: 222 000-1487

Tel: växel 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144, 713 23 NORA

Servicecenter 0587-55 00 40

Hemsida: www.sbbergslagen.se
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