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Allmänt om verksamheten  
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems-
kommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns  ambitionsnivå 
på 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 lokaler inom Pershyttans industriområde. 

Bergslagens kommunaltekniks verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

• Gata, park, idrott- och fritidsanläggningar 

• Skogsförvaltning 

• Lokal- och miljöservice 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

• Avfall och återvinning 

• Vatten och avlopp 

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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Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora gäller en 
förbundsordning som bl a reglerar hur verksamheten finasieras. 

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från 
medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via 
taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i proportion till 
befolkningsantalet i respektive kommun. 

Direktionen 
Bergslagens kommunalteknik styrs av en politisk ledning – direktionen, vars representanter 
utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande 
verksamhetsbeslut efter dialog med resp kommun. En förbundsordning reglerar förhållandena 
mellan BKT och medlemskommunerna avseenda bland annat budgetprocessen, 
verksamhetsplanen och revisionen. 

Direktionen har under första halvåret haft 4 sammanträden. 

Direktionens sammansättning 2014-06-30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Hans-Olof Hake (S) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg
V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Laila Palm (S) Hällefors
Ulrika Mellkvist (C) Hällefors Lars-Göran Zetterlund (C) Hällefors
Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg Leif J Pedersen (V) Ljusnarsberg
Gunnar Fransson (M) Ljusnarsberg John-Ove Johansson (M) Ljusnarsberg
Anniette Lindvall (M) Lindesberg Karl-Arne Löthgren (C ) Lindesberg
Ulla Lundqvist (S) Lindesberg Margareta Ahlm (S) Lindesberg
Jan Rylander (NP) Nora John Sundell (KD) Nora
Gunn Carlsson (S) Nora Bertil Nilsson (S) Nora
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Politiska mål 
God ekonomi och hög effektivitet 

o Vi ska ha en god ekonomisk hushållning med fokus på budget och långsiktigt hållbara 
lösningar avseende underhåll, energi, miljö och säkerhet. 

o Vi ska vara kostnadseffektiva och leverera i tid. 

o Vi ska söka olika driftformer. 

Miljö 

o All verksamhet ska bedrivas med sikte på ett ekologiskt hållbart samhälle. 

o BKT ska vara ett föredöme i planerandet och förverkligandet av det ekologiskt hållbara 
samhället. 

Förtroende, öppenhet, respekt och engagemang 

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

o Förtroendeskapande åtgärder, dialog, information och tillgänglighet ska vara ledord. 

o Vi ska eftersträva att kommuninvånarna är nöjda med förbundets tjänster och service. 

Attraktiv arbetsgivare 

o BKT ska ständigt arbeta för samverkan, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, 
kompetensutveckling och personalutveckling. 

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. 

Finansiellt perspektiv 
Skattefinansierade verksamheter 

Balanskrav                                                                                                                                                      
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen. 
Balanskravet är därmed uppfyllt. 

Resultatkrav                                                                                                                                               
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmål för 2014 är ett nollresultat. Redovisade prognoser för de skatte-
finansierade verksamheterna visar ett positivt resultat. 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Vatten och avlopp respektive Avfall och 
återvinning – redovisas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen 
visar en positiv avvikelse på 500 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat. 
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Verksamhetsmässigt perspektiv 
I Bergslagens kommunaltekniks övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning 
uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi. 

Verksamhetsmålen som beskrivs under respektive avdelning 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. 

• Arbete pågår med att utveckla nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering. 

I Bergslagens kommunaltekniks Verksamhetsplan 2014-2016 nämns fler aktiviteter som ska 
utföras för att målen ska uppnås. 

 

Delårsresultat 
BKT har under första halvåret genomfört verksamheten inom beslutad budget. Totalt sett 
redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 743 tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett överskott på 4,8 mnkr. En stor del av verksamheten styrs av 
faktorer som är mycket svåra att planera och förutse, exempelvis nederbörd. 

 

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.  

Investeringsverksamhet 
Bergslagens kommunalteknik har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. 
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier. Bergslagens kommunakteknik utför 
investeringsprojekt för kommunernas räkning.  

Varje avdelning utarbetar ett förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som 
skickas till ekonomicheferna i respektive medlemskommun. Den investeringsram som beslutas i 
kommunfullmäktige utgör sedan BKT:s investeringsplan. 

 

jan-juni jan-juni jan-juni
(Belopp i tkr) 2014 2013 2012

Nettoomsättning 106 743 108 369 106 356

Delårsresultat
Gemensamt 394 443 222
Skattefinansierat -743 5 404 671
Resultat -349 5 847 893
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Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Övergripande 

• Reviderad förbundsordning, område trafik och kommunernas investeringar tillförs 
förbundet. 

• Översyn av samverkansorganisationer inom KNÖL-området påbörjades. 

• Praktikenhetens verksamhet finner sin form och antalet praktikanter ökar. 

• En för förbundet gemensam planeringsenhet startade. 

Kansli 

• Projekt Kundcenter har startat. 

Gata, park och idrott 

• Investeringar som tidigare sköttes av Lindesbergs kommun överförs till avdelningen. 

• Under första kvartalet förbrukades budgeten för vinterväghållning pga fler 
snöröjningstillfällen än beräknat. 

• Glasstorget i Nora slutbesiktigades i juni. 

Lokal- och miljöservice 

• Beslut att bedriva lokalvårdsverksamheten i Hällefors kommun i egen regi från 1 juli. 

• Utökning av verksamheten i Lindesbergs kommun,  lokalvården på samtliga förskolor 
kommer att skötas av avdelningen. 

Avfall och återvinning 

• Digital avläsning vid avfallshämtning i Ljusnarsbergs kommun är genomförd. 

• Separat utsortering av gips provas på återvinninngscentralerna. 

• Digitaliseringsprojektet går vidare i Hällefors och Lindesbergs kommuner. 

Vatten och avlopp 

• Jeppetorp VV är nyrenoverat och ny process är i drift. 

• Vattenförsörjningen till Frövi är förstärkt. 

• Lokalisering av ovidkommande inläckage till spillvattennätet i samtliga kommuner. 
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Personal 
Personalförsörjning 

Under första halvåret 2014 slutade totalt två personer, båda inom avdelning Lokal- och 
miljöservice,  sina tillsvidareanställningar hos BKT. En gick till annan arbetsgivare och en i 
pension. 

Under samma period har fyra tillsvidareanställningar tillsatts. Av dessa är en tillsatt inom Lokal-
och Miljöservice, två inom kansliet varav en i kundtjänst och slutligen har en tillsatts inom Gata, 
park och idrott.   

Övertid 

Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni 2014 ökat med 371 timmar i 
jämförelse med samma period förra året. Samtliga avdelningar har ökat sin övertid förutom 
kansliet som är oförändrat och VA som minskat sina övertidstimmar. I nedanstående tabell 
redovisas mer- och övertid. 

  

Jämställdhet 

I år har planen för lika rättigheter och möjligheter uppdaterats i samverkan med arbetstagar-
organisationerna och antogs av direktionen i juni. Aktiviteterna för föregående plan har 
granskats och kompletterats med nya.  

Lönebildning och löneutveckling 

Lönerevisionsarbetet har slutförts. För de tillsvidareanställda blev utfallet för både 
tjänstemännen och kommunals medlemmar 2,4 %.   

Övriga åtgärder 

Under våren erbjöds pensionsinformation för samtliga medarbetare, en allmän och en för 
medarbetare över 55 år.  

Under första halvåret 2014 har 24 medarbetare deltagit i en projektledarutbilning med syfte att 
hitta ett gemensamt processinriktat arbetssätt.  

Det har även vid två tillfällen hållits en utbildning i Utmärkningsansvar och en utbildning i 
Säkerhet på väg. Sammanlagt har 13 medarbetare deltagit i dessa utbildningar.                                         

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har vid halvåret 2014 ökat med 3,0 procentenheter jämfört med 2013. 
Sjukfrånvaron har ökat på samtliga avdelningar utom inom Kansliet där den istället har minskat. 
Det kan konstateras att den vanligaste sjukfrånvaroorsaken är förkylningsbesvär som utgör ca 

Avdelning 2014-06 2013-06 2012-06
Kansli 0 0 50
Gata, park och idrott 800 534 702
Lokal- och miljöservice 609 456 685
Avfall och återvinning 80 46 92
Vatten och avlopp 979 1 061 811
Totalt 2 468 2 097 2 340
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33 % av alla sjukanmälningar. Det kan också konstateras att antalet sjukanmälningar har 
minskat men sjukfrånvaron blivit längre under första halvåret av 2014. 

Vid en granskning av andelen långtidssjukskrivna, d.v.s. de som varit sjukskrivna i minst 60 
dagar, kan det fastställas att denna andel ökat med ca 10 % år 2014 jämfört med 2013. Den 
största ökningen har påträffats bland kvinnor i åldersgruppen 30-49 år. Att sjukfrånvaron blivit 
längre stöds även av Försäkringskassans rapport om sjukfrånvarons utveckling. Av rapporten 
framgår att sjukskrivningstiderna ökat framförallt bland långtidssjukskrivna. I rapporten 
konstateras också en minskande sjukfrånvaro under sjuklöneveckorna samt att antalet 
sjukanmälningar per anställd minskade något under första kvartalet av 2014 jämfört med 2013.  

 

 

Vid en granskning av sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron ökat 
för båda könen sedan årsskiftet. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 4,4 procentenheter och 
med 1,1 procentenheter för männen. Differensen mellan könen är 5,9 procentenheter och har 
ökat under de två senaste åren. 
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Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper jämfört med föregående år. Störst ökning är det 
i åldersgruppen upp till 29 år där sjukfrånvaron har ökat med 5,6 procentenheter jämfört med 
2013.  

 

 

Hälsosamtal via företagshälsovården finns kvar som ett förebyggande alternativ även under 
2014.  

TBE- vaccin har erbjudits de medarbetare som utför arbetsuppgifter där risk för fästingbett 
föreligger. I anslutning till en föreläsning om stresshantering som hölls hösten 2013 för alla 
intresserade har det under våren 2014 erbjudits en kurs i ämnet där 8 medarbetare deltog. 
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Driftredovisning 

 

Sammanfattning 
Verksamheten inom BKT har under första halvåret genomförts enligt fastställd verksamhets-
plan. Det ekonomiska resultatet visar ett positivt utfall på 4,4 mnkr, varav Gemensamt 
(Direktion, Revision och Kansli) redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.  De skattefinansierade 
verksamheterna visar ett negativt utfall på 0,7 mnkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna 
visar ett positivt utfall på 4,8 mnkr. 

Prognosen för helår visar ett minusresultat med 600 tkr, vilket är en resultatförbättring med 
650 tkr mot budgeterat. För de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras ett 
plusresultat med 150 tkr, medan de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar ett 
minusresultat med 750 tkr. 

Planerings- och budgetprocessen för 2015-2017 har påbörjats. Budgetram antogs av 
Direktionen i mars, beslutet skickades till kommunerna april månad. Dialoger enligt fastställd 
dialogplan är genomförd i alla kommuner utom Ljusnarsberg, där mötet är inplanerat till 
september. 

Volymförändringar under löpande år behandlas i samband med budgetprocessen i respektive 
kommun.  

Revidering av förbundsordningen har genomförts och är antagen i respektive kommun, och 
revideringen gäller från 1 mars 2014. Förbundsordningen är nu kompletterad med funktions-
beskrivningar som anger skötselnivåer inom de skattefinansierade verksamheterna. 
Verksamheten trafik är nu också överförd från BMB till förbundet, men är i dagsläget ännu inte 
genomförd. 

Ledningsgruppen har genomfört en planeringsdag under våren i syfte att följa upp mål och 
prioriterade utvecklingsområden.  Ledningsgruppen har även analyserat fördelar och nackdelar 
med två olika organisationsteorier, traditionell linjeorganisation och matrisorganisation, utifrån 
optimal kundnytta.  

Lönerevisionen 2014 genomfördes med fokus på lönekriterier flexibilitet och helhetsperspektiv. 

Verksamhet Avvikelse
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 8 355 8 749 394 16 810 16 810 0 16 810 16 810 0 0

Skattefinansierat
Gata, Park och Idrott 50 908 50 028 -880 101 136 101 136 0 100 986 101 136 150 150
Lokal- och Miljöservice 16 849 16 986 137 33 885 33 885 0 33 885 33 885 0 0
Summa 67 757 67 014 -743 135 021 135 021 0 134 871 135 021 150 150

Avgiftsfinansierat
Vatten och Avlopp 47 258 50 679 3 421 101 868 101 868 0 102 368 102 368 0 0
Avfall och Återvinning 25 644 27 038 1 394 52 625 51 375 -1 250 52 125 51 375 -750 500
Summa 72 902 77 716 4 814 154 493 153 243 -1 250 154 493 153 743 -750 500

Totalt 149 014 153 479 4 465 306 324 305 074 -1 250 306 174 305 574 -600 650

Budget 2014 Prognos 2014Utfall 2014-06-30
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Det politiska mål som anger att BKT ska söka olika driftsformer har inte behandlats i någon 
större utsträckning. Exempel på alternativa driftsformer är funktionsupphandling, intraprenad, 
föreningsdrift och sk. partnering. 

I verksamhetsplan med aktiviteter finns i dagsläget inget som indikerar större avvikelser. 

Handlingsplanen från ledningens genomgång har integrerats med verksamhetsplanen. 
Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under 
våren avseende verksamhetsåret 2013.  En handlingsplan har upprättats. 

I samverkan med de fyra KNÖL-kommunerna, BMB och BKT samt andra relevanta parter har 
projekt Insikt Bergslagen startats under våren. Syftet är att öka kvaliteten av kommunernas 
service till företag.  

Översyn av organisation pågår såväl internt som övergripande för KNÖL-området i syfte att 
optimera samverkan och öka kundfokus, specifikt gällande utveckling mot gemensam 
organisation med BMB. I ambitionen att optimera samordningsfördelarna inom BKT har en 
översyn genomförts om vilka funktioner som flera avdelningar har nytta av. Vid halvårsskiftet 
fanns funktionerna projektering, taxehandläggning och extern arbetsmiljö inom den 
gemensamma planeringsenheten. Projektledning kommer att finnas inom enheten from 
september.   

Långsiktig verksamhetsplanering är ett område där BKT behöver jobba vidare med att ta fram 
nyckeltal för att kunna koppla till en långsiktig ekonomisk planering. 

Ett förslag till Kundcenter har utarbetats där bemanning/kompetens kommer att finnas från 
resp verksamhet/område.  Planen är att centret kommer att finnas tillgängligt för allmänheten 
från 1 januari 2015. Behov finns av att utveckla e-tjänster samt ta ställning till BKT:s deltagande 
på sociala medier. 

Lyckade rekryteringar har genomförts under första halvåret 2014. Bl.a. har en projektör och en 
gatuingenjör rekryterats, men ett nytänkande behövs vid rekrytering. Exempelvis genom att 
rekrytera via lärosäten och nätverk, men framförallt genom att ha ett rykte om att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

BKT har under våren deltagit på arbetsmarknadsmässor i Nora, Hällefors och Lindesberg. 

En stor utbildningsinsats har genomförts i projektledning. 

Praktikenheten, som bidrar till kommunernas AME-verksamhet, har under första halvåret haft 
27 personer sysselsatta. Långsiktigt behövs dock finansiering från kommunerna avseende 
handledare och kringkostnader. 

Ledningsgruppsfunktionen behöver utvecklas ytterligare via internt arbete. Värdegrunden FÖRE 
(förtroende, öppenhet, respekt och engagemang), information och kommunikation är viktiga 
verktyg. 

Gata, park och idrott 

Under första kvartalet genomfördes ett 20-tal snöröjningsinsatser vilket medför att prognosen 
för vinterväghållningen visar ett underskott. 

Beslut har fattats att från och med år 2014 ska gatljusunderhållet bedrivas i egen regi. Skåpbil 
med skylift levererades i början av februari.  

Avfallshämtning från s.k. moloker (djupbehållare) vid trafikverkets rastplatser utförs nu i egen 
regi. 
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Praktikenheten inom BKT har utfört arbeten som medfört att skötselstandarden har ökat och att 
arbeten utförs som tidigare inte inrymdes i budgeten. Avdelningen har belastats med kostnader. 

Revision har gjorts för den certifierade skogen i Nora kommun. 

Driftsbidraget för idrottsverksamheten i Lindesberg minskade i år med 500 tkr, pga detta visas 
en negativ prognos med 500 tkr. 

Spolning av is i Lindehov påbörjades veckan efter midsommar utifrån Lindlövens önskan.  

Diskussioner har förts mellan Nora-Pershyttan BK, ny entreprenör, BKT och kommunen 
angående skötseln av i första hand idrottsplatsen Norvalla. 

En applikation (app) för tidredovisning är under utveckling. 

Inom området gator upprättar avdelningen drift- och underhållsplaner för vägar, gator, broar 
och maskinpark.  

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. Även arbetet med 
upprättande av dokument för besiktning av fackverksmaster och belysningsstolpar i anslutning 
till idrotts- och lekplatser fortsätter. 

Skötselplaner ska upprättas för parker och andra grönområden. Besiktning av träd i anslutning 
till lekplatser, bad, idrottsplatser, gator och parker kommer framöver att dokumenteras. 

Lokal- och miljöservice 

Efter att ha fått fortsatt förtroende av Hällefors kommun att sköta lokalvården i kommunens 
lokaler fattades beslut om att verksamheten ska bedrivas i egen regi. 

Även i Lindesberg har avdelningen fått ett utökat antal verksamheter i form av förskolor som 
tidigare sköttes av kommunen. 

Strävan mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter. 

Avdelningen arbetar vidare med servicesamtalen som är en förutsättning för att maximera 
kundnyttan inom givna budgetramar. 

Avdelningen planerar för att alla medarbetare på avdelningen ska vara certifierade enligt SRY 
(Servicebranschens Yrkesnämnd). 

Avfall och återvinning 

I Ljusnarsbergs kommun är systemet med digital avläsning i samband med avfallshämtning 
färdigutbyggt. Uppmärkning av kärl går vidare i Hällefors och Lindesbergs kommuner.  

Arbetet på S Måle (Lindesberg) och Skäret (Ljusnarsberg) fortsätter enligt sluttäcknings-
planerna. 

Våren 2013 informerade Länsstyrelsen kommunerna i Örebro län om att inventering och 
riskbedömning av nedlagda kommunala deponier ska göras. 

Från 1 april drevs ÅVC på Ängarna i Nora och de små ÅVC:erna i Lindesbergs kommun i egen 
regi. Detta pga överklagan av tilldelningsbeslutet. 

Ett nytt förbränningsavtal avseende brännbart grovavfall och restavfall har tecknats, även ett 
avtal för omhändertagande av matavfall är tecknat. Nytt avtal har också tecknats avseende 
avfallstransporter.  
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Förslag finns på ny placering av ÅVC i norra delen av centrala Lindesberg, detta bör då ske i 
samband med att deponin i S Måle sluttäcks.  

Ett projekt som avser lokal rening av lakvatten från våra deponier planeras. 

Avfallsutredningens förslag till lagändring är ännu inte beslutad. Förslaget till förändring av 
lagstiftningen möjliggör fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

Vatten och avlopp 

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

Av kommunens invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning, och 
tillgängligheten på dricksvattnet har varit nära nog 100 %. 

Mikrobiell riskanalys kompletteras för de större vattenverken.  Perfluorerade ämnen i dricks-
vattnet har kontrollerats efter larmrapporter om läckande brandövningsplatser, samtliga 
analyser var utan anmärkning. Generellt har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa 
tillgången på dricksvatten och dess kvalitet. 

Utredningsvillkor med miljöförbättringar på ledningsnätet redovisas till länsstyrelsen.  

Bångbro reningsverk drivs med delvis ny teknik för ökad kapacitet. De intrimnings-
problem som fanns vid start är ännu inte helt lösta. 

Länsstyrelsen har beslutat om utredningsvillkor och provisoriska föreskrifter för Fjällbo 
reningsverk. 

Förstudien av Nora reningsverk fortskrider. 

Arbetet med att minimera förekomsten av inläckage i spillvattenledningarna fortlöper.  

BMB genomför inventering av enskilda avlopp i kommunerna, vilket medför att verk-
samhetsområdena kommer att utökas framöver. 

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, har antagits i 
respektive kommun. 

Stora framtida investeringsvolymer är att ha med i beräkningen inför framtiden. BKT 
arbetar med en beräkningsmodell som kommer att tydliggöra behoven. 

En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenförsörjningen på 
lång sikt. Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig lösning för flertalet av 
Örebro läns kommuner. 

I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett 
område med betydande översvämningsrisk.  

Framtid 

Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska 
verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Bl.a. är vi representerade i 
SKL:s FoU-grupp, avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad, och i Kommunaltekniska 
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föreningen. Ett skäl 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 BKT vidare med den stomme som redan finns 
upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 i samband med årsredovisning 2013. Syftet är 
att klara myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar. 

Alla avdelningar bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utveck-
lingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.  

Nationellt pekar trenden på gemensamma organisationer som arbetar för samhällsbyggande 
(plan, bygg, exploatering, miljö- och kommunalteknik) eftersom verksamhetsområdena i många 
frågor hänger samman. Av detta skäl ligger utredningen om ytterligare formaliserad samverkan 
inom KNÖL-området och då specifikt inom BKT:s och BMB:s verksamhetsområden helt rätt i 
tiden.  

Ambitionen är att praktiksamordningen inom BKT i samarbete med kommunernas AME-enheter 
ska ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området samt att 
skapa mervärden inom respektive kommun avseende skötsel av gemensamma ytor och 
anläggningar. 

Måluppfyllelse – Gemensamma verksamhetsmål 

Mål 1 - Verka för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunernas infrastruktur.          
Arbetet med framtagandet av planer går generellt trögt, men BKT bidrar med kompetens när 
tillfälle ges. Långsiktig planering enligt modell har genomförts avseende VA. Långsiktiga planer 
är under utarbetande på GPI. BKT deltar i kommunernas arbete med tillgänglighet avseende den 
fysiska miljön.                                                                                                                                                      
Målet kommer delvis att uppnås. 

Mål 2 - Öka förutsättningarna för att våra tjänster kännetecknas av pålitlighet, 
tillgänglighet, tjänstvillighet, inlevelse- och kommunikationsförmåga i enlighet med 
kvalitetspolicyn.                                                                                                                                
Kvalitetsuppföljning är genomförd enligt ISO 9001, en handlingsplan är upprättad med 
förbättringsområden.                                                                                                                                       
Målet kommer att uppnås. 

Mål 3 - Öka förutsättningarna för att medarbetarna upplever arbetsglädje och utveckling 
i enlighet med arbetsmiljöpolicyn.                                                                                                                                     
Medarbetarsamtal, friskvårdsinsatser och medarbetarenkät genomförs under året. Övriga 
aktiviteter i verksamhetsplanen är planerade att påbörjas under hösten.                                                
Målet kommer att uppnås 

Mål 4 - Öka förutsättningarna för ett aktivt arbete för en säker trafikmiljö och därmed 
säkerställa säkra transporter i enlighet med trafiksäkerhetspolicyn.                                                         
Rutinen är under utarbetande och skyddsronder genomförs på fordonsparken. 
Utbildningsinsatser är genomförda under våren.                                                                                                                           
Målet kommer att uppnås. 

Mål 5 - Öka förutsättningarna för att undvika personskador vid brand i enlighet med 
brandskyddspolicyn.                                                                                                                                                              
Övningar och utbildningar planeras till hösten.                                                                                                                                    
Målet kommer att uppnås. 
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Direktion, Revision och Kansli 
 

 

 

Verksamhetsredovisning 

 

 

Ekonomi 

Arbete med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att utveckla 
uppföljningar och analyser har fortsatt under första halvåret. 

Information 

Utvecklingen av hemsidan och intranätet har fortsatt under 2014. Ny layout och struktur 
innebär att det blir lättare att söka information. 

Upphandling 

En stor del av förbundets resurser köps in externt i form av varor och tjänster. Förbundet verkar 
för att upprätthålla en hög upphandlingskompetens och arbetar aktivt för att utveckla 
samordningen med övriga kommuner samt andra aktörer. Upphandlingsverksamheten har ökat 
både i volym och komplexitet och detta har medfört en tillfällig förstärkning med 1,5 tjänst. 
Implementeringen av det webbaserade upphandlingssystemet har fortsatt under första halvåret. 

Kundtjänst 

Införandet av ett Kundcenter har startat, och det kommer bl a att innebära ett nummer in. 
Dagens kundtjänst kommer att utvecklas där en större delaktighet från övriga avdelningar 
kommer att krävas för att få ett helhetsperspektiv så att BKT ska kunna erbjuda kommun-
invånarna en kvalitativ service och en tillfredsställande tillgänglighet. 

Systematiskt arbete                       

Inom avdelningen har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av 
nya rutiner och processer. 

Personal 

Under första halvåret har en medarbetare anställts. 

 

Verksamhet Avvikelse
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Direktion 174 0 -174 503 0 -503 503 0 -503 0
Revision 124 0 -124 241 0 -241 241 0 -241 0
Kansli 8 056 8 749 693 16 066 16 810 744 16 066 16 810 744 0
Totalt 8 355 8 749 394 16 810 16 810 0 16 810 16 810 0 0

Utfall 2014-06-30 Budget 2014 Prognos 2014

Avdelningen ska svara för: 
 -  Funktioner av gemensam karaktär såsom: kundtjänst, ekonomi, upphandling, personal- 
    administration, information etc. 
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Framtid och verksamhetsutveckling 

Kansliet har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där 
kundfokus och framförhållning alltid ska vara vägledande. 

Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet har fortsatt. I det arbetet ingår bland 
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller kundtjänst, fakturering och övrig 
kommunikation med allmänhet och abonnenter. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. 
Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation 
och service till medborgarna. 

Införandet av ett Kundcenter kommer att innebära att kommuninvånarna kommer att erbjudas 
en god kvalitativ service och en tillfredsställande tillgänglighet. 

Måluppfyllelse  

Mål 1 - Snabba upp den ekonomiska rapporteringen mot kommunerna och 
avdelningarna. 

Målet kommer att uppnås. 

Mål 2 - Ge medborgare och abonnenter god, snabb och kvalitativ service.                               
Ett antal aktiviteter pågår i syfte att förbättra servicen. 
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Gata, park och idrott 
 

 

 

 

Verksamhetsredovisning 

 

Helårsprognosen för Hällefors är ett nollresultat som består av högre kostnader för vinterväg-      
hållning och parkverksamhet som uppvägs av lägre kostnader för gemensam administration. 

Prognosen för Lindesberg består av lägre kostnader för gemensam administration, gatubelys-
ning, broar och dagvatten samt högre kostnader för vinterväghållning och parkverksamhet. 
Även idrottsverksamheten överskrider budget pga utebliven verksamhetsminskning. Det totala 
resultatet blir plus 400 tkr. 

Ljusnarsberg prognostiseras till ett nollresultat bestående av högre kostnader för vinterväg-
hållning som uppvägs av lägre kostnader för gemensam administration, gatubelysning, grus-
vägar och idrottsverksamhet. 

Prognosen för Nora visar på högre kostnader för vinterväghållning och parkverksamhet samt 
lägre kostnader för gemensam administration och brounderhåll, vilket ger ett negativt resultat 
med -250 tkr. 

Gata 

Under årets tre första månader genomförde avdelningen ett 20-tal snöröjningsinsatser vilket 
medför att helårsprognosen visar ett underskott för vinterväghållningen. 

I Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner har sandupptagningen utförts av en ny entreprenör. 
Kommunerna har delats upp i två lika stora sandupptagningsområden och genom detta så börjar 
en maskin med sandupptagningen i Storå och en i Fellingsbro. Tidigare började upptagningen i 
Fellingsbro och slutade i Storå och Ljusnarsbergs kommun kördes separat med den andra 
maskinen. 

Direktionen har beslutat att gatljusunderhållet från år 2014 ska bedrivas i egen regi. Skåpbil 
med skylift levererades i början av februari. Ett av avdelnings mål är att jämföra felanmälningar 
i mars och oktober för att se om det har minskat eller ökat. 

Avdelningen har under våren arbetat fram material till asfaltsupphandling som lämnades ut 
innan midsommar.    

Verksamhet Avvikelse
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 17 673 18 768 1 095 36 941 36 941 0 36 941 36 941 0 0
Hällefors 4 252 4 622 370 9 585 9 585 0 9 585 9 585 0 0
Lindesberg 18 720 17 676 -1 044 36 852 36 852 0 36 452 36 852 400 400
Ljusnarsberg 4 159 3 696 -463 7 054 7 054 0 7 054 7 054 0 0
Nora 6 104 5 266 -838 10 704 10 704 0 10 954 10 704 -250 -250
Totalt 50 908 50 028 -880 101 136 101 136 0 100 986 101 136 150 150

Utfall 2014-06-30 Budget 2014 Prognos 2014

Avdelningen ska svara för: 
 -  Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som parkmark samt idrottsanläggningar. 
 - Vägbelysning på kommunala vägnätet, befintlig belysning på enskilda vägnätet samt viss belysning 
på statliga vägnätet. 
 - Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra avdelningar, medlemskommuner och övriga 
uppdragsgivare. 
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Tömning av moloker (djupbehållare) vid trafikverkets rastplatser utförs nu i egen regi. Detta 
sker med hjälp av lastväxlarlastbil med tillhörande kranflak. Avtalet mellan Regionförbundet och 
Trafikverket från 2003 har avdelningschefen överlämnat till kommunchefen i Ljusnarsberg. 
Detta eftersom avdelningen vill få kompensation för utökad verksamhet.  

Ett nytt verkstadsprogram har installerats för att effektivisera uppföljningen för verkstad, 
maskiner och fordon. 

Park- och skogsförvaltning 

Vid upphandling av en ny gräsklippare deltog personalen vid utvärderingen och stor vikt lades 
på arbetsmiljön. Den levererade maskinen har individuell fjädring av hjulen vilket ingen av de 
andra anbudsleverantörerna hade. Avdelningen vill framöver utveckla detta fjädringssystem 
med luft- eller gashydraulisk fjädring. Gamla bensindrivna flakmopeder har ersatts av tre 
nyinköpta elflakmopeder. 

Praktikenheten inom BKT har utfört arbeten där ordinarie personal inte haft tid. Detta har 
medfört att skötselstandarden har ökat och att arbeten utförts som tidigare inte inrymdes i 
driftbudgeten. Avdelningen har initialt belastats med kostnader i form av inköp av verktyg, 
maskiner, fordon och arbetskläder. 

Revision har gjorts för den certifierade skogen i Nora kommun. 

Skyddsjakt på kanadagäss vid Loppholmen i Lindesberg har genomförts med anledning av den 
sanitära olägenhet de medför. 

Idrottsanläggningar 

Driftsbidraget för idrottsverksamheten i Lindesbergs kommun kommer från årsskiftet via 
kommunstyrelsen. Beslut togs förra året om neddragning av drift- och skötseltid för vakt-
mästarna i respektive ishall av kultur- och fritidsförvaltningen med 500 tkr. Driftsbidraget 
minskade i år med 500 tkr men nytt beslut var att inte genomföra denna neddragning varför    
nu avdelningen från början av året redovisar en negativ prognos med 500 tkr för idrotts-
verksamheten i Lindesbergs kommun. 

Samtal med Kultur-och fritidsförvaltningen i Lindesbergs kommun har skett med anledning av 
Lindlövens önskan om tidigare isläggning. Spolning i Lindehov påbörjades veckan efter 
midsommar. Lindlövens önskan var utifrån den verksamhet med träningsläger för ungdomar 
som de bedriver under sommaren.  

Samtal har under våren/ försommaren förts mellan Nora-Pershyttan BK, entreprenören, BKT 
och Nora kommun angående skötseln av i första hand idrottsplatsen Norvalla. Detta med 
anledning av ny entreprenör.  

Systematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.   

Inventering av avdelningen alla förråd och revidering av kemikalieförteckningarna kommer att 
utföras. 

Personal 

En person har anställts som reparatör på verkstaden i Lindesberg. 

En arbetsledare har slutat på avdelningen och börjar som projektledare i staben. En 
omorganisation för arbetsledarna genomfördes efter deras önskan om förändrad 
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organisationen. En gatuingenjör har rekryterats externt och en arbetsledare har rekryterats 
internt efter omorganisationen. Det fanns tidigare en vakans inom avdelningen. Samtliga arbets-
ledarna är nu placerade på Stafettgatan i Lindesberg för ökat samarbete och samutnyttjande av 
resurser. 

Det andra av avdelningens mål i år är att minst 75% av personalen ska genomgå någon form av 
utbildning. Hitintills har en person genomgått utbildning i lekplatsbesiktning och en i alternativa 
åtgärder inom beläggningsverksamhet. Sex personer har genomgått projektledarutbildning och 
13 st har genomgått Säkerhet på väg och Utmärkningsansvar. Fortsatta utbildningsinsatser 
under andra halvåret är planerade. 

Personal inom avdelningen har vaccinerats mot TBE. 

Avdelningen är nu 44,9 tjänster. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Två studenter från Lunds Tekniska Högskola hjälper avdelningen att utveckla en app för 
tidredovisning. Personer inom avdelningen har under våren testat och lämnat synpunkter på 
förbättringar. Gränssnittet för arbetsledarna kommer under hösten att testas och i slutet av året 
eller i början av nästa kommer appen att driftsättas. Detta kommer att förenkla och förbättra 
redovisningen. Det som görs idag godkänns imorgon av arbetsledaren och den tredje dagen är 
det inne i ekonomisystemet. 

Inom området gator upprättar avdelningen drift- och underhållsplaner för vägar, gator, broar 
och maskinpark.  

Avdelningens inköp av en ny funktionsmaskin som ska ersätta en gammal hjullastare beslutades 
av Direktionen förra året.  Vid beskrivning av funktionerna framkom att en teleskoplastare var 
ett alternativ. Avdelningen var i början av året till en leverantör och provade maskintypen. Det 
finns både för- och nackdelar med en sådan typ av maskin men fördelarna väger över. 
Utnyttjandegraden är större för denna maskintyp än för en hjullastare. Den kan användas med 
korg och hjälpa till med trädbeskärning istället för en inhyrd skylift samt vara behjälplig på 
belysningsnätet för gator och elljusspår. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. Även arbetet med upp-
rättande av dokumentation för besiktning av fackverksmaster och belysningsstolpar i anslutning 
till idrotts- och lekplatser fortsätter. 

Skötselplaner ska upprättas för parker och andra grönområden. Besiktning av träd i anslutning 
till lekplatser, bad, idrottsplatser, gator och parker kommer framöver att dokumenteras. 

Avdelningen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

Måluppfyllelse  

Mål 1 – För att säkerställa kompetensen ska 75% eller mer av personalen genomgå någon 
form av vidareutbildning.                                                                                                                                                             
Målet kommer att uppnås. 

Mål 2 – Andelen belysningspunkter som felanmäls ska minska med 20%.                                           
Mätning av felanmälningar görs i mars och oktober. 
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Investeringar 

 

 

Hällefors: På badplatser kommer inget arbete att utföras i år.                                                  
Kostnaden för Hammarvägen avser projekteringskostnader. 

Lindesberg: Lekplatser, Vita stigen Hagaberg och Dungen Rockhammar kommer troligtvis inte 
att hinnas med i år.    

Nora: Glasstorget kommer troligtvis att överskrida budgeten bla beroende på 
arkeologikostnader.                                                                                                                                                  
Norvalla, avvaktar till 2015 för att med ytterligare budgetmedel även ta med Digerberget. 
  

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2014
Prognos 

2014
Investeringsprojekt (tkr)

Budget 
2014

Prognos 
2014

Hällefors kommun 4 100 4 100 Ljusnarsberg kommun 3 308 3 358
Badplatser 50 0 Asfaltering och dikning 1 000 1 000
Belysningsstolpar 1 000 1 000 Ombyggn av gator med VA-omläggn 750 750
Säkra skolvägar 500 500 Allerstatomtens parkering 500 650
Cykelväg Saxhyttan 900 900 Återställning Herrhagen 170 170
Parkinvesteringar inkl nyinvest i träd 150 150 Projektering Dalskogen 300 200
Hammarvägen 0 50 Rybergsdalen och Trekanten 50 50
Ombyggnad av gator med VA anläggn 1 500 1 500 Malmtorget (prioritet) Gruvlave 368 368

Kiosks Olovsvallen 85 85
Lindesberg kommun 11 265 10 865 Ospecat idrott 85 85
Trafikåtgärder 150 150
Mindre gatuombyggnationer 150 150 Nora kommum 9 295 8 995
Ombyggnad av gator med VA anläggn 1 000 1 000 Ombyggnad gator samt beläggningsarb 1 850 2 000
Dagvatten centrala Lindesberg (Skolgat) 300 300 Trafikårgärder 150 150
Cykelvägar Lindesberg 500 500 Ombyggnad Glasstorget 2 285 2 285
Upprustning av gatljusnät 3 300 3 300 Gatljus 500 500
Föryngring av träd, Strandpromenaden 200 200 Gatljus Bryggeriet 460 460
Förnyelse av parkmöbler, urnor o dyl 200 200 Stora Torget-Kungsgatan 600 250
Vibyn 2 000 2 000 Handikappåtgärder 100 100
Brodalen 1 000 1 000 Bryggeriet 1 000 1 000
Idrottsplatser 1 365 1 365 Upprustning broar 200 200
Lekplatser 1 100 700 Parker Strandpromenaden, Skolparken 200 250

Centrala lekplatsutrustningar enl plan 200 200
Norvalla, kvicksilverarmatur 150 0
Ombyggnad ÅS 1 600 1 600
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Lokal- och Miljöservice 
 

 

 

 

Verksamhetsredovisning 

 

 

Efter att ha fått fortsatt förtroende av Hällefors kommun att sköta lokalvården i kommunens 
lokaler fattade direktionen beslut om att verksamheten ska bedrivas i egen regi. Då gällande 
avtal löper ut 2014-06-30 har stor del av årets första sex månader ägnats åt förberedande 
åtgärder för att kunna bedriva verksamheten med egen personal från och med 1 juli. En större 
rekrytering har genomförts, både externt och internt, för att hitta sex nya medarbetare. En av 
dessa tjänster kommer också att få ett gruppledaruppdrag. Hällefors och Nora kommer i och 
med detta att få samma arbetsledare.  

Även i Lindesberg har avdelningen fått ett utökat antal verksamheter. Tidigare har lokalvården i 
majoriteten av kommunens förskolor inte skötts av avdelningen, men kommer nu att göras så 
efter 15 juli. Det rör sig om ca 16 nya objekt som kommer att övertas i två etapper, beroende på 
att några har skötts via entreprenad och andra av personal som har anställning i kommunen. 
Detta innebär att personal som arbetar deltid får möjlighet till utökad sysselsättningsgrad och 
förmodligen även till nyrekrytering för att klara behoven. Förberedelserna inför detta är i full 
gång. 

Systematiskt arbete 

Under 2014 fokuserar avdelningen på hälsa. Två storträffar har genomförts på temat, bland 
annat med fokus på ergonomi och arbetsmiljö. Medarbetarna fick fylla i en enkät där de angav 
vilka områden som ska prioriteras, varav ergonomi var ett sådant område. 

I samband med servicesamtalen läggs särskild vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i 
verksamheternas skyddsronder. 

 Personal 

Under första halvåret har en medarbetare gått i pension och en har avslutat sin tjänst och gått 
vidare till nytt arbete. 

Under våren har rekryteringar genomförts på avdelningen för att tillsätta vakanserna. Tre nya 
medarbetare har anställts för att täcka vakanserna samt en tidigare pensionsavgång. 

Verksamhet Avvikelse
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 1 122 1 122 0 2 279 2 279 0 2 279 2 279 0 0
Hällefors 2 571 2 585 14 4 689 4 689 0 4 689 4 689 0 0
Lindesberg 7 790 7 822 32 15 822 15 822 0 15 822 15 822 0 0
Ljusnarsberg 1 792 1 843 51 3 705 3 705 0 3 705 3 705 0 0
Nora 3 575 3 614 40 7 390 7 390 0 7 390 7 390 0 0
Totalt 16 849 16 986 137 33 885 33 885 0 33 885 33 885 0 0

Utfall 2014-06-30 Budget 2014 Prognos 2014

Avdelningen ska svara för: 
 -   Lokalvård i lokaler som kommunerna äger eller hyr. 
 - Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt, så att en trivsam innemiljö uppnås för alla       
som vistas i lokalerna. 
 -  Aktivt verka för ökad materialåtervinning. 
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Framtid och verksamhetsutveckling 

Avdelningen kommer även i fortsättningen att bedriva aktiv omvärldsbevakning för att fånga 
upp det senaste inom metoder, hjälpmedel och maskiner. Bland annat ska avdelningen prova 
och utvärdera en helt ny typ av städvagn innan den kommer ut på marknaden. Strävan mot att 
använda fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter. Detta ger positiva effekter på personalens 
arbetsmiljö och på städkvaliteten. Avdelningen arbetar vidare med servicesamtalen som är en 
förutsättning för att maximera kundnyttan inom givna budgetramar. Kvaliteten är fortsatt i 
fokus och mäts genom NKI, Nöjd-kund-index.  

Förberedande åtgärder inför höstens utbildningar och certifieringar enligt SRY 
(Servicebranschens Yrkesnämnd) har påbörjats, likaså arbetet med att ta fram ett validerings-
protokoll för SRY. Valideringsprotokollet blir till hjälp för att internt kunna bedöma hur långt 
medarbetarna har kommit i SRY-utbildningen och anpassa utbildningarna därefter. Det 
underlättar också i certifieringsprocessen, då det i vissa fall kanske räcker med att endast 
genomföra provet för att kunna bli certifierad. Målet är att hela avdelningen vara certifierad. 

Måluppfyllelse 

Mål 1 - Ska fortsätta arbetet med kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska vara i nivå 
med eller högre än föregående år.                                                                                                                               
Servicesamtalen sker kontinuerligt under året och Nöjd-Kund-index tas samtidigt fram.                         
Målet kommer att uppnås. 

Mål 2 - För att säkerställa kompetensen ska avdelningen satsa på vidareutveckling och 
utbildning.                                                                                                                                                                             
Certifiering av 10 lokalvårdare enligt SRY kommer att ske under hösten.                                           
Målet kommer att uppnås. 

Mål 3 - Aktivt verka för en optimerad användning av maskiner och redskap för att 
säkerställa både god kvalitet och ett ergonomiskt arbetssätt.                                                                         
Mäta maskintid, tid som personalen använder maskiner, sker två gånger per år. Vårens mätning 
är genomförd.                                                                                                                                                                    
Genomgång av instruktionsvideor avseende ergonomi är genomförd.                                                                 
Målet kommer att uppnås. 
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Avfall och återvinning 
 

 

 

 

Verksamhetsredovisning 

         

Det positiva halvårsresultatet beror till största delen på lägre entreprenadkostnader än 
budgeterat.                                                                                                                                                                    
I Hällefors prognostiseras ett resultat på 250 tkr vilket är 500 tkr bättre än budgeterat. 
Resultatet beror främst på lägre entreprenadkostnader och lägre personalkostnader. Övriga 
kommuner beräknas hålla budget. 

Insamling 

I Ljusnarsbergs kommun är systemet med digital avläsning i samband med avfallshämtning fullt 
utbyggt. Uppmärkning av kärl går vidare i Hällefors och Lindesbergs kommuner. Tekniken 
innebär att tömning av kärl registreras genom en avläsningsutrustning på hämtningsfordonet 
och en tagg/transponder på kärlet. Vid tömning av sopkärlet läses taggen av automatiskt in till 
en dator i hämtningsfordonet och uppgiften skickas mobilt till verksamhetssystemet. Om kärlet 
av någon anledning inte kan tömmas eller är överfullt rapporterar chauffören detta via en dator i 
bilen. Även dessa avvikelser skickas direkt till verksamhetssystemet.   

Deponier 

Arbetet på Södra Måle (Lindesberg) och Skäret (Ljusnarsberg) fortsätter enligt sluttäcknings-
planerna. Askor och slam har fortsatt levererats till båda anläggningarna. På Skärets deponi 
sluttäcktes ca 1 ha förra året. Planen är att gå vidare med sluttäckning av ytterligare 1 ha under 
2015. Genom att låta sluttäckningen ske etappvis kan erfarenheter från tidigare täckning 
användas i den fortsatta sluttäckningen. Dessutom är det möjligt att dra nytta av att tekniken 
hela tiden utvecklas. Syftet med sluttäckning är att minska deponins påverkan på omkring-
liggande miljö. 

På S Måle visar de inmätningar som gjordes hösten 2013 att deponin fortfarande rör sig. Om 
sättningar uppstår i deponin efter att den har sluttäckts kan tätskiktet påverkas. Det är därför 
nödvändigt att avvakta till dess deponin har satt sig tillräckligt. Nya inmätningar kommer att ske 
under hösten. Gamla belysningsstolpar är borttagna från deponin så att förarbetet inför slut-
täckningen kan fortsätta. 

Våren 2013 informerade Länsstyrelsen kommunerna i Örebro län om inventering och 
riskbedömning av nedlagda kommunala deponier, då sådan saknas i flera kommuner. Inom 

Verksamhet Avvikelse
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensam 3 755 3 755 0 7 754 7 754 0 7 754 7 754 0 0
Hällefors 3 929 4 586 657 8 895 8 645 -250 8 395 8 645 250 500
Lindesberg 9 924 9 901 -24 19 826 18 826 -1 000 19 826 18 826 -1 000 0
Ljusnarsberg 3 322 3 671 349 7 060 7 060 0 7 060 7 060 0 0
Nora 4 714 5 126 412 9 090 9 090 0 9 090 9 090 0 0
Totalt 25 644 27 038 1 394 52 625 51 375 -1 250 52 125 51 375 -750 500

Utfall 2014-06-30 Budget 2014 Prognos 2014

Avdelningen ska svara för: 
 - Insamling och omhändertagande av hushållsavfall. - Drift av återvinningscentraler. 
 - Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter,skolor - Miljöarbete avseende renhållningarbete  
 - Planering inför framtida krav och tjänster inom - Sluttäckning och efterbehandling av gamla 
   avfallsområdet.    deponier. 
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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. En tidplan och en kostnadskalkyl för projektet kommer att 
presenteras för kommunerna under juli månad. 

Återvinningscentraler  

I arbetet med verksamhetsmålet att utreda möjligheten att på återvinningscentralerna (ÅVC) 
införa ytterligare fraktioner/materialslag för återvinning har omvärldsbevakning gjorts under 
våren. Fraktioner som kan vara möjliga alternativ för utsortering är gips, grovplast och textilier. 
Under juni månad görs en test på ÅVC:erna för att se hur stora volymer gips som kommer in.  

Fallskydd har satts upp vid rampen på S Måles ÅVC i Lindesberg enligt arbetsmiljöverkets 
normer.  

Som ett led i att öka samverkan mellan avdelningarna har gemensamma arbetsplatsträffar 
hållits med personal på återvinningscentralerna och personal på Gata/park. Detta har bl a 
resulterat i maskinutlåning till Gata/park. 

Från 1 april drevs ÅVC på Ängarna i Nora och de små ÅVC:erna i Lindesbergs kommun i egen 
regi. Detta pga en överklagan på tilldelningsbeslutet av Skötsel av ÅVC Ängarna och små ÅVC i 
Lindesbergs kommun. Under sommaren kom utlåtandet från Förvaltningsrätten som fastställde 
tilldelningsbeslutet.  

Behandling  

Ett nytt förbränningsavtal avseende brännbart grovavfall och restavfall tecknades med 
Karlskoga Energi & Miljö AB från januari 2014. Avtalet för omhändertagande av matavfall med 
Örebro kommun går ut sista juni 2014, ett nytt avtal är därefter tecknat med Biogasbolaget AB i 
Karlskoga. Båda avtalen sträcker sig fram till december 2016 med möjlighet till ett års 
förlängning. 

Nytt avtal är tecknat med LBC Logistik Östra Wermland AB avseende avfallstransporter från 
ÅVC:er till behandlingsanläggning. Avtalet sträcker sig fram till december 2015 med möjlighet 
till förlängning 1 + 1 år. Transporterna avser matavfall samt brännbart restavfall och grovavfall. 

Externt samarbete  

Bergslagens kommunalteknik ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med Örebro, Kumla, Lekeberg, 
Hallsberg, Laxå och Askersunds kommuner.  

Avfallsinformation 

Avdelningen var under våren inbjuden och deltog i kommunernas arbetsmarknadsmässor i 
Nora, Hällefors och Lindesberg. 

Avfallsavdelningen har tidigare utbildat ett antal avfallsambassadörer på Lokal- och 
Miljöservice. De ska informera ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorterings-
möjligheter så att avfallet som går till förbränning kan minimeras. Samarbetet fortsätter under 
2014. 

Systematiskt arbete  

Miljö- och skyddsronder har utförts på återvinningscentralerna. Handlingsplaner är upprättade 
och åtgärdas enligt plan. Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt 
egenkontroll. 
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Personal  

Ett vikariat på återvinningscentralen Gyltbo har tillsatts med en tillsvidareanställning. 

Under våren har avdelningen tagit emot ett flertal praktikanter från BKT:s praktiksamordning 
samt Lindeskolans anläggningsprogram. Vi har även en person som gör samhällstjänst under 
några månader. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinnings-
centralerna. 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. 

Införandet av digitala hjälpmedel vid avfallshämtning, uppmärkta avfallskärl, ger bättre kvalitet 
vid avfallsinsamling samt förbättrade administrativa rutiner.  

Två svårfinansierade miljöåtgärder är att rena lakvatten från våra deponier lokalt istället för att 
som idag leda det till våra reningsverk samt att återställa och minimera negativa miljöeffekter 
från gamla deponier i området. 

Återbruk har startats i liten skala på våra återvinningscentraler. Det finns behov av att vidare-
utveckla verksamheten och få in fler intresserade aktörer.  

Den proposition med lagförslag om ändringar, till följd av avfallsutredningen, som förväntades 
lämnas av riksdagen i början av sommaren 2013 är försenad. Huvudförslaget i utredningens 
betänkande går ut på att ansvaret för att samla in förpackningar och tidningar från hushållen 
flyttas från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) till kommunerna. Förslaget öppnar för 
Bergslagens kommunalteknik att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära 
insamling. 

Måluppfyllelse 

Mål 1 – Antal hushåll som sorterar ut biologiskt avfall ska öka med 5% jämfört med 2013.               
Arbetet med att se över utformning av informationsbroschyr har påbörjats.                                                     
Målet kommer att upppnås. 

Mål 2 – Utreda möjligheten att på återvinningscentralerna införa ytterligare 
fraktioner/materialslag för återvinning.                                                                                                                                   
Omvärldsbevakning sker ang möjliga fraktioner att återvinna. Test under juni med att samla in 
gips.                                                                                                                                                                                     
Målet kommer att uppnås. 

Mål 3 – Minska volymen lakvatten som skickas till reningsverken genom att utveckla 
lokal rening och omhändertagande på avfallsanläggningarna.                                                         
Utredning pågår.                                                                                                                                                
Målet kommer troligtvis inte att uppfyllas.        
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Investeringar 

Investeringsprojekt (tkr) Budget 2014 Prognos 2014 
Hällefors kommun 150 150 
Fallskydd Gyltbo ÅVC 150 75 
      
Lindesberg kommun 150 34 
Fallskydd S Måle 150 34 
      
Ljusnarsberg kommun 0 0 
      
Nora kommun 150 150 
Beläggning och förstärkning Ängarna ÅVC 100 100 
Insynsskydd Ängarna ÅVC 50 50 

 

Inga större investeringar är planerade för 2014.                                                                                  
Mindre anläggningsinvesteringar på återvinningscentralerna i form av beläggning samt 
montering av fallskydd vid sorteringsramp kommer att ske under året.                                                  
Insynsskydd vid Ängarnas ÅVC kommer att färdigställas under hösten. 

Fallskydd vid S Måle är färdigt. 
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Vatten och avlopp 
 

 

  

 

Verksamhetsredovisning 

 

Det positiva halvårsresultatet för Hällefors, Ljusnarsberg och Nora beror på att ledningsarbeten 
kommer igång först under hösten. 

För Ljusnarsberg prognostiseras ökade intäkter från Bryggeriet som samtidigt innebär ökade 
kostnader, så helårsprognosen pekar på ett nollresultat. 

Dricksvattenförsörjning 

Av kommunens invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 
vattenverken är årsproduktionen ca 4,5 miljoner m3. 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. Mikrobiell riskanalys kompletteras för de 
större vattenverken.  Perfluorerade ämnen i dricksvattnet har kontrollerats efter larmrapporter 
om läckande brandövningsplatser, samtliga analyser utan anmärkning. 

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter. 

Övriga arbeten – dricksvatten 

UV-ljus installeras på de större vattenverken och på lämpliga punkter i ledningsnätet som skydd 
mot parasiter. Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade 
för att minska antalet anmärkningar och omprov, utbildning är genomförd. 

Arbetet med reservvatten till Nora och Finnhyttan är påbörjat. Extern konsult är kontaktad i 
markägarfrågan för Ljusnarsbergs reservvattentäkt. Till Rockhammar planeras en överförings-
ledning från Pikaboda med vattenförsörjning från Rya. Jeppetorps upprustning är avslutad. Löa 
vattenverk utreds, Rävuddens grundvatten innehåller höga järnhalter. 

Verksamhet Avvikelse
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensam 8 423 8 423 0 17 705 17 705 0 17 705 17 705 0 0
Hällefors 7 932 9 038 1 106 18 285 18 285 0 18 285 18 285 0 0
Lindesberg 16 970 17 251 281 34 139 34 139 0 34 139 34 139 0 0
Ljusnarsberg 6 449 7 587 1 138 15 184 15 184 0 15 684 15 684 0 0
Nora 7 483 8 380 896 16 555 16 555 0 16 555 16 555 0 0
Totalt 47 258 50 679 3 421 101 868 101 868 0 102 368 102 368 0 0

Utfall 2014-06-30 Budget 2014 Prognos 2014

Avdelningen ska svara för: 
 -  Ny- och ombyggnation av VA-ledningar. - Avledning av avloppsvatten. 
 -  Drift och underhåll av VA-nätet. - Ett bra dricksvatten. 
 -  Att rening av avloppsvatten sker på ett miljöriktigt sätt. 
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Revidering av Jeppetorps skyddsområdesföreskrifter pågår. 

Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har förbättrats genom styrd ventilation och uppföljande radon-
mätning. För Rya grundvattentäkt arbetar Vägverket med skyddsåtgärder, ett fysiskt skydd i 
form av vägräcken vid väg 860. 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna pågår. Leveranssäkerheten för dricksvatten 
till södra Lindesberg ökar med ny vattenledning i Frövi. 

Den nya dialysavdelningen vid Lindesbergs lasarett medför nya rutiner för VA-verksamheten. 

Spillvatten 

Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden. 

För det krävs tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska 
drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta 
möjliga miljöpåverkan erhålls. Inom verksamhetsområdet finns 22 större reningsanläggningar 
och ca 200 pumpstationer. 

Övriga arbeten – spillvatten 

Lindesbergs reningsverks ombyggnation fortsätter med personalutrymmen. Utredningsvillkor 
med miljöförbättringar på ledningsnätet redovisas till länsstyrelsen. I avvaktan på nya villkor tas 
underlag fram för fortsatt upprustning, ev kväverening och tidplan för rötgasanläggning.  

Bångbro reningsverk drivs med delvis ny teknik för ökad kapacitet. De intrimningsproblem som 
fanns vid start är ännu inte helt lösta. Process pågår med leverantör för att uppfylla utsläpps-
garantier och avtalade prestandakrav. Nytt tillståndbeslut väntas inom kort. 

De mindre reningsverken utreds för att klarlägga om kraven på normal eller hög skyddsnivå 
uppfylls. 

Länsstyrelsen har beslutat om utredningsvillkor och provisoriska föreskrifter för Fjällbo 
reningsverk. 

Förstudie av Nora reningsverk fortsätter i samarbete med extern konsult. 

Ventilationen har åtgärdats vid både Frövi och Nora reningsverk. 

Eurofins är nytt externt laboratorium från förra året för analystjänster som fortfarande medför 
tidskrävande intrimningsproblem.  

Ledningsnät 

Samarbetet mellan drifttekniker och anläggningspersonal har förbättrats genom nya rutiner 
samt uppföljning och återkoppling av anmälda läckage. En spolgrupp arbetar med inläckage-
sökningar i Nora och uppföljningsarbete i Lindesberg. 

Övriga arbeten – ledningsnät 

Kompletterande flödesmätare kommer att installeras i Järnboås och Klacken.  

I centrala Lindesberg, Brodalen, Tredingen och Industriområdet är VA-utredning gällande nätets 
status slutförd och utgör grunden för planerade åtgärder.  

Etapp ett, kontroll av inläckage i Hörkens ledningsnät är utförd.  
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Övriga ledningsnätsarbeten, sambyggnadsprojekt med GPI, är Hagvägen Hällefors och Ås Nora. 

Länsstyrelsen har i samarbete med tillsynsmyndigheten påbörjat kartläggning av lednings-
nätens status.  

BMB genomför inventering av enskilda avlopp i kommunerna, vilket medför att verksamhets-
områdena kommer att utökas framöver. Ett tiotal omvandlingsområden av olika storlek är 
dokumenterade för inkoppling på kommunala ledningsnätet, Saxhyttan, Silverhöjden, Hörken, 
Gusselby, Fornaboda, Vibyn och Norasjöns Östra strand. 

Miljömålsarbete 

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

- Uppströmsarbete på ledningsnäten i alla BKT-kommuner 
- Flödesregistrering på dricksvattennätet 
- Säkerhetsarbete inom dricksvattenförsörjningen, uppföljning av skyddsområdesföreskrifter 
- Förstudie Nora reningsverk 

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. 

Avdelningen fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. 

VA kompletterar hemsidan med information om dricksvattenkvalitet. Allmänna bestämmelser 
för vatten- och avloppsledningar, ABVA 2014, har antagits av resp kommun. 

Personal 

Omorganisationen på VA-drift har fortsatt med ytterligare delegering och kompetenshöjning 
inom avdelningen.  

På ledningsnätssidan fortsätter översynen av organisationen för att effektivisera arbetet. 

En tidsbegränsad tjänst som GIS-tekniker tillsattes i juni. 

Utbildningar har genomförts i dricksvattenteknik och desinfektion, kvalitetssäkring av 
dricksvatten - HACCP, avloppsteknik, projektledning och i arbetsmiljö. 

Resultatet av en uppföljande medarbetarenkät visar att de flesta medarbetarna är i stort nöjda 
med sin närmaste chef och sina uppdrag.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och ledningsnäten ännu äldre. Begynnande 
klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att öka väsentligt i 
framtiden. En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenförsörjningen 
på lång sikt. 

Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig lösning för Örebro läns kommuner, och 
BKT:s delaktighet ska beslutas om under året. Förstudien Vätternvatten upphandlas gemensamt 
av Länsstyrelsen på uppdrag av sju kommuner inom länet. 
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Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av 
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd och 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. 

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vatten-
skyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. 

I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område 
med betydande översvämningsrisk. Hotkartor och riskhanteringsplan ska tas fram. 

Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten 
fortsätter.  

Markbäddar och infiltrationsanläggningar klarar inte lagkraven på reningseffekt. En utredning 
är påbörjad för att ersätta anläggningarna med ny teknik såsom minireningsverk eller över-
föringsledningar. Öskeviks reningsanläggning planeras att bli pilotprojekt. 

I Hällefors kommun kommer åtgärder för dokumenterade avvikelser på ledningsnätet att 
genomföras. För Ljusnarsberg kommun planeras etapp två, en fortsatt kontroll av inläckage i 
Hörkens ledningsnät. 

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 bla inom slamhantering med rötgasanläggning och ev egenel, upp-
följning 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 styrning mot god hållbarhet för svenskt dricksvatten och efterbehandling av slam med 
syfte att förbättra avvattningsegenskaper och ev få en reduktion av läkemedelsrester. 

Externa laboratorietjänster utförs från 2013 av Eurofins och en modul för interlabfiler att 
använda i beräkningsunderlag är driftsatt. 

Måluppfyllelse 

Mål 1 – Antal vattenläckor, avloppsstoppar och  källaröversvämningar ska minska, 
baserat på tidigare årsstatistik.                                                                                                                                              
Driftstörningar inrapporteras och dokumenteras kontinuerligt i Vabas.                                                        
Målet kommar att uppnås. 

Mål 2 – Avloppsslammet ska vara godkänt för spridning till åkermark.                                                       
Slamprover tas enligt provtagningsprogram och analyseras.                                                                                 
Målet kommar att uppnås. 

Mål 3 – Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska 
inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.                                                                                               
Provtagning på utgående vatten sker enligt schema. Analyserna sammanställs och uppföljning 
görs kontinuerligt.                                                                                                                                             
Målet kommer att uppnås. 
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Investering 

Investeringsprojekt (tkr) Budget 2014 Prognos 2014 
Hällefors kommun 3 700 3 700 
Omläggning VA Hagvägen 2 000 2 000 
Jeppetorp VV 1 000 1 500 
Älvestorp VV 500 0 
Säkerhet VV 200 200 
      
Lindesberg kommun 20 967 11 142 
Frövi vattentorn, huvudvattenledning 1 500 1 575 
Mindre ledningsarbeten 1 467 1 467 
Råsshallen - RV Storå, avloppsledning 1 000 1 000 
Säkerhet VV 300 300 
Frövi RV slamförtjockning 600 700 
Frövi RV Ventilation 300 300 
Löa RV 300 300 
Ramsberg RV 300 300 
Fasad pumpstation Prästbron 150 150 
Fastighet reinvestering 50 50 
Ombyggnad Ldg RV 15 000 5 000 
      
Ljusnarsberg kommun 2 250 2 250 
Ledningsarbete Herrhagen-Järnvägsgatan 1 750 1 750 
Bångbro RV biobäddspumpar 400 400 
Säkerhet VV UV-ljus 100 100 
      
Nora kommun 24 100 24 100 
Nora reningsverk (Slamhantering) 1 000 1 000 
Säkerhet VV UV-ljus 100 100 
Utbyte ledningsnät Bryggeriet 1 000 0 
Utbyggn ledningsnät Marstrandshagen och Dalsta 0 1 000 
Norasjön Östra stranden 20 000 20 000 
Ås Etapp 1 Granlundsvägen 1 500 1 500 
Ås Etapp 1 500 500 

 

Hällefors: Älvestorp VV skjuts fram till 2015 och budgetmedlen läggs på Jeppetorp VV. 

Lindesberg: Hela budgeten för Ombyggnad RV Lindesberg kommer ej att utnyttjas. 

Nora: Förstudie ang slamhantering på Nora RV pågår och hela budgeten kommer ej att utnyttjas. 
Utbyte ledningsnät Bryggeriet genomförs ej, inget behov. Budgetmedlen kommer att utnyttjas 
för utbyte ledningsnät i Marstrandshagen och Dalsta.                                                                     
Norasjön Östra stranden, hela budgeten kommer ej att tas i anspråk. 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
2014-01-01 2013-01-01 Helår Helår

(Belopp i  tkr) --2014-06-30 --2013-06-30 2014 2014

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag 44 087 43 981 87 693 87 693 0
Konsumtionsintäkter 62 344 60 215 124 538 124 538 0
Övriga intäkter 5 126 4 722 10 958 10 958 0
Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter -4 814 -549 1 250 750 -500

106 743 108 369 224 439 223 939 -500

Verksamhetens kostnader -99 546 -94 364 -208 463 -207 813 650

Finansnetto -7 546 -8 158 -15 976 -15 976 0

Resultat före extraordinära poster -349 5 847 0 150 150

Reglering av resultat -4 524 1 856

Periodens resultat -4 873 7 703

Resultat fördelat på verksamhet
Gemensamt 394 443
Skattefinansierade verksamheter -743 5 404 0 150 150
Totalt resultat -349 5 847 0 150 150
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Balansräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belopp i  tkr) 2014-06-30 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 9 281 8 771

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 44 189 66 268
Kassa och bank 4 195 0
Summa omsättningstillgångar 48 384 66 268

Summa tillgångar 57 665 75 039

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat 4 524 -3 150
Periodens resultat -4 873 7 674
Summa eget kapital -349 4 524

Långfristiga skulder 928 0

Kortfristiga skulder 57 086 70 515

Summa eget kapital och skulder 57 665 75 039

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INNGA
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Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

 

 

2014-01-01 2013-01-01
(Belopp i  tkr) --2014-06-30 --2013-06-30

Rörelseresultat 7 197 14 005
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 1 262 1 052

8 459 15 057

Finansnetto -7 546 -8 158

Kassaflöde från löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 913 6 899

Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar 16 643 10 525
Ökning/Minskning av korta skulder -6 669 -20 712

9 974 -10 187

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 887 -3 288

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 772 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 772 0

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat -4 524 1 856
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit -1 323 0
Förändring av långfristig skuld 927 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 920 1 856

Ökning/Minskning av likvida medel 4 195 -1 432
Likvida medel vid årets början 0 9 718
Likvida medel vid periodens slut 4 195 8 286
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Begreppsförklaring 

 

 

ABVA 2014 Långfristiga skulder
Allmänna bestämmelser vatten och avlopp. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
AME
Arbetsmarknadsenhet. NKI

Nöjd-Kund-Index.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa Resultaträkning
som betalas av abonnenter. Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
Avskrivningar utgör förändringen av eget kapital.
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde. RUS

Regionala utvecklingsstrategin.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 30 juni. Skattefinansierad verksamhet
Balansräkningen visar hur tillgångarna har Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
finansierats, med skulder och eget kapital. medlemskommunerna.

BMB SKL
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. Sveriges Kommuner och Landsting.

Eget kapital SLVFS
Eget kapital består av ingående eget kapital och Livsmedelsverkets föreskrifter.
årets resultat (över-/underskott).

SRY
Förutbetalda kostnader Servicebranschens yrkesnämnd.
Kostnader betalda första halvåret men som avser
andra halvåret (fordran). Tillgångar

Består av omsättningstillgångar och anläggnings-
Förutbetalda intäkter tillgångar.
Intäkter erhållna första halvåret men som avser
andra halvåret (skuld). Upplupna intäkter

Intäkter som kommer att erhållas andra halvåret
ISO men avser första halvåret.
Internationella standardiseringsorganisationen.

Upplupna kostnader
Kapitalkostnader Kostnader som kommer att betalas andra halvåret
Internränta och avskrivningar. men avser första halvåret.

Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.

Kortfristiga skulder Förkortningar som används:
Lån och skulder som förfaller inom ett år från tkr = tusen kronor
bokslutsdagen. mnkr = miljoner kronor
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