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Allmänt om verksamheten 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskom-
munerna 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. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Trafik 

 Park och Skogsförvaltning 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Återvinning 

 Vatten och avlopp 

Organisation 
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Uppdrag och verksamhetsidé 
Vision 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 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 med-
borgarnytta och god miljö. 

Uppdrag och verksamhetsidé 

Förbundet 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 

Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt och  Engagemang (FÖRE). Värde-
ringarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i 
deras dagliga arbete. 

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 medlems-

kommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolknings-

antalet i respektive kommun. 

Direktionen och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 

Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-

bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 

bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 

och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet. 

Direktionen har under första halvåret haft åtta sammanträden. 
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Politiska inriktningsmål  
Övergripande 

o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. 

o Vi kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och tillgänglighet. 

 

Ekonomi och effektivitet 

o Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 

o Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. 

 

Miljö 

o Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället. 

 

Rollen som arbetsgivare 

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 

 

 

 

 

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Jonas Kleber (C) Lindesberg Anne Nyström (C) Lindesberg

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Christina Johansson (M) Hällefors

Johan Stolpen (V) Hällefors Amanda Kroon (V) Hällefors

Lennart Olsson (S) Lindesberg Ulla Lundqvist (S) Lindesberg

Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Ingrid Åberg (KD) Lindesberg

Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg

Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Patrik Höök (SD) Ljusnarsberg

John Sundell (KD) Nora Tom Rymoen (M) Nora

Hans Knutsson (S) Nora Solweig Oscarsson (S) Nora
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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 innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finan-
siella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamåls-
enligt, 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 kommuner i enlighet med förbundsordningen. 
Balanskravet är därmed uppfyllt. 

Resultatkrav                                                                                                                                               
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlems-
kommunerna. Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att redovisa ett överskott med 
0,1 %. Redovisade prognoser för de skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt 
resultat. 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning samt Vatten och avlopp  – redo-
visas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ 
avvikelse med 3 450 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat.  

Verksamhetsmässigt perspektiv 
I förbundet övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att efter-
sträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktigt god 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 hushåll-
ning. Som exempel kan nämnas: 

 Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering. 

 Utveckling av  nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering. 

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2018 anges fler aktiviteter som ska utföras för att målen 
ska uppnås. 
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Delårsresultat 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 2 008 tkr medan de avgifts-
finansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 1 666 tkr.  

  

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

 

Investeringsverksamhet 

Samhällsbygnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. 
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process ut-
arbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som redovisas i respektive 
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan-juni jan-juni jan-juni

(Belopp i tkr) 2018 2017 2016

Nettoomsättning 135 916 129 763 122 846

Delårsresultat

Gemensamt -4 424 -419 689

Skattefinansierat -2 008 4 845 -6 895

Resultat -6 432 4 426 -6 206
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Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Gemensamt / Övergripande 

o Under våren avslutade dåvarande förbundschefen sin anställning och ny har rekryterats. 
o Ny förbundsordförande tillträdde första januari. 
o GDPR-förordningen trädde i kraft i maj. Förbundet arbetar med implementering. 

Process Gata/Trafik 
o Den snörika vintern medförde stora insatser från förbundet och entreprenörer. 
o Vintern blev både nederbördsrik och lång vilket innebar att vårens sandupptagning kom 

igång senare än normalt. 

Process Park/Skog 

o Parkskötsel kom igång senare än normalt pga den sena sandupptagningen. 
o Torkan under maj-juni innebar att slaghackning ställdes in pga den ökade brandrisken. 

Process Idrott 

o Ny konstgräsplan i Frövi. 
o Nytt utegym på Råssvallen i Guldsmedshyttan. 
o Ombyggnad av fotbollsplan och löparbana på NorvallaIP i Nora. 

Process Lokalvård 

o Översyn av logistiken vid bilkörning ur effektivitets- och miljösynpunkt. 
o Fortsatt arbete med kemikaliefri städning. 

Process Återvinning 

o Kärlservice i egen regi har startat. 
o Ersättning för skrot har legat högre än normalt. 
o Kundenkät genomfördes under våren med både positiva svar men även med 

utvecklingsområden. 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

o Huvudledningarna i Folkestorp och Lindesjön har bytts ut efter stora driftstörningar de 
senaste åren. 

o Minireningsverk har upphandlats och kommer att installeras på vissa av de förelagda 
anläggningarna. 

o En första avrapportering har skett gällande uppdraget från Lindesberg resp Nora 
kommun att utreda vattenförsörjning på kort och lång sikt. 
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Driftredovisning 
Delårsresultat  

 

Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförbundet har under första halvåret i stort genomförts 
enligt fastställd verksamhetsplan. Det ekonomiska resultatet visar på ett minus med 4,7 mnkr. 
De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Gemensamma verksam-
heter redovisar ett minusresultat på 4,4 mnkr. 

Prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat med 7,6 mnkr mot ett budgeterat underskott 
med 214 tkr, varav skattefinasierade verksamheterna prognosticerar minus 2,3 mnkr och och 
avgiftsfinansierade minus 3,8 mnkr. Gemensamma verksamheterna prognosticerar ett under-
skott med 1,5 mnkr avseende en extraordinär kostnad av engångskaraktär som ej hör till verk-
samheterna. 

Sammanfattning 
Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen  

Avdelningarna ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhets-
perspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande drift-
ansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitets-
utveckling har fortsatt att utvecklas. 

Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla 
en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera verksam-
heten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen. Arbetet genomsyras 
av värdegrunden: förtroende, öppenhet, ansvar och engagemang (FÖRE). 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörj-
ningsplanen har under våren uppdaterats.   

Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning. 

Verksamhet/Process

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamma verksamheter 29 127 33 551 -4 424 61 765 61 765 0 61 765 63 265 -1 500

Skattefinansierat

Gata/Trafik 27 665 33 392 -5 727 44 931 44 882 49 44 931 47 582 -2 651

Park/Skog 9 159 7 282 1 877 20 875 20 852 23 20 875 20 852 23

Idrott 7 527 7 212 315 14 437 14 423 14 14 437 14 473 -36

Lokalvård 22 928 21 401 1 527 46 021 45 971 50 46 021 45 689 332

Summa 67 279 69 287 -2 008 126 264 126 128 136 126 264 128 596 -2 332

Avgiftsfinansierat

Återvinning 29 081 27 453 1 628 59 155 59 155 0 60 905 60 855 50

Vatten och avlopp 59 525 59 488 38 121 014 121 364 -350 121 714 125 564 -3 850

Summa 88 606 86 940 1 666 180 169 180 519 -350 182 619 186 419 -3 800

Totalt 185 012 189 778 -4 766 368 198 368 412 -214 370 648 378 280 -7 632

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdel-
ningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner 
som finns. 

Process Gata/Trafik 

Processen Gata/Trafik har genomförtett antal investeringar under året bl.a. Renoverat Präst-
bron i Lindesberg, byggt en ny rastplats i Fellingsbro och i Nora har en husbilsparkering med en 
servicestation uppbyggts. 

Trafikmätning av hastigheter och trafikmängder har genomförts på ett antal ställen inom 
förbundets verksamhetsområde. 

Beläggningsarbetet sker förlöpande enligt upprättade underhållsplaner. 

Arbete med att hitta samordningsvinster med övriga avdelningar fortsätter. 

Process Park/Skog  

Inom processen park, skog och natur förstärks under andra halvåret kompetensen för att utföra 
skogs- och naturvårdande åtgärder efter en genomförd nyrekrytering. Planering och utförande 
av gallringar och röjningar kommer bli fler och kvalitén höjs. 

En lång ihållande torka under maj och juni har som följd att många driftåtgärder blev inställda 
under sommaren, vilket leder till oslagna ytor och mer ogräs i samhällen.  

Projektering av flera lekplatser har varit intensivt och byggnationer kommer igång efter 
sommarn. 

I Lindesberg avgjordes en tävling för en ny gestaltning av Flugparken. 

Process Idrott  

Verksamheten har genomfört ett antal investeringar, specifikt konstgräsplan i Frövi, nytt utegym 
i Guldsmedshyttan, ny naturgräsplan på Fritidsbyn i Lindesberg. På Norvalla IP i Nora har en 
större ombyggnation av både fotbollsplanen och friidrottsbanorna genomförts. 

Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter. 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner. 

Process Lokalvård 

Arbete med att införa kemikaliefri städning på fler objekten görs kontinuerligt. Använda kemi-
kaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. 

Alla städobjekt läggs in i ett städprogram för att beräkna städtid och kostnad. 

Nätverksgruppen arbetar vidare och jämför resultat av kvalitetskontroller och nöjdhet i 
kommunerna. 

Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts. 

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen med en förenklad mall. 
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Process Återvinning  

Insamling av hushållsavfall genomförde ett entreprenörsbyte mitt i påskhelgen, den gamla 
entreprenören avslutade långfredag och nya entrerenören startade sitt uppdrag på annandag 
påsk.  

Inga avvikelser avseende insamling uppstod trots en lång vinter, även på återvinnings-
centralerna har första halvåret inte inneburit något avvikande. 

Arbetet med sluttäckning av deponin på Södra Måle följer den uppsatta tidplanen och arbetet 
med sluttäckning av deponin på Skäret beräknas komma igång under hösten. 

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät  

Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för dricks-
vattenförsörjning på lång sikt beräknas bli färdigställd under hösten 2018.  

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reserv-
kraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.  

Reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg byggs enligt avtal. Dock har sista etappen, 
mellan Kungsheden och Rya, delats upp på två år på grund av att projektet blev försenat i och 
med överklagan. 

För Nora reningsverk och Lindesbergs reningsverk fortsätter arbetet med att ta fram ett 
partneringsavtal.  

Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljö-
kontoret fortskrider. De flesta av dessa anläggningar kommer att ersättas med minireningsverk.  

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 spillvatten-
nätet dokumenteras.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att 
verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas.  

Stora investeringsbehov föreligger eftersom merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 
år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering.  

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

Energieffektivisering utreds.  

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

Framtid  

Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksam-
heter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. 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.  
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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 utveck-
lingen 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 AME-
enheter 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. Bedöm-
ningen är att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal 
praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden.  

 

Verksamhetsmål - Gemensamma   

 Av kommuninvånarna ska 80 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med 
Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE. 
Mätning genomförs under hösten och redovisas i Årsbokslutet. 

 Minska övertidstimmar och fyllnadstid jämfört med 2017. 
Första halvåret ökade övertids- och fyllnadstidstimmar. 
Målet kommer troligtvis inte att uppnås. 

 Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2017. 
Under första halvåret ökade den totala sjukfrånvaron. 
Målet kommer troligtvis inte att uppnås. 

 Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna. 
Arbetet med att utveckla samarbetet mellan processerna har fortsatt. Skapande av 
fordonsförvaltning pågår. Miljösamordnarna driver förbundets miljöarbete ur ett 
helhetsperspektiv. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 Säkerställa en rekryteringsbas för Samhällsbyggnadsförbundet. 
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Öka förtroendet för förbundets tjänster med kommunledningarna i KNÖL. 
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Säkerställa att LOU (Lag om offentlig upphandling) följs samt verka för att 
förenkla anbudsinlämnande. 
Upphandlingsenheten har under våren genomfört en utbildning för att informera om 
lagen och dess betydelse i förbundet. Förbundets upphandlare har också deltagit i en 
företagsträff i Hällefors för att få företagens perspektiv på upphandling. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 
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Personal 

Personalförsörjning 

Under första halvåret 2018 slutade totalt 12 personer inom förbundet sina tillsvidareanställ-
ningar, fyra personer gick i pension, sju till annan arbetsgivare och en person slutade av annan 
anledning. 

Under samma period har nio tillsvidaretjänster tillsatts, sju heltidstjänster inom 
produktionsavdelningen och en på planeringsavdelningen samt en 50 % tjänst inom staben.  

 

Övertid 

Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni ökat med 673 timmar i jämförelse 
med samma period förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och övertid. 

 
 
Lönebildning och löneutveckling 

Lönerevisionsarbetet är slutfört. För tillsvidareanställda tjänstemän blev utfallet 2,0 procent och 
för de inom kommunals avtalsområde 2,3 procent. Totalt för förbundet blev utfallet 2,1 procent. 

Sjukfrånvaro  

Den totala sjukfrånvaron inom förbundet är 7,0 % vid halvårsskiftet. En ökning med 0,7 procent-
enheter jämfört med helår 2017. Som jämförelse var halvårsresultaten för de två senaste åren 
6,9 % resp 7,1 %. 

Långtidssjukfrånvaron - sjukskrivna minst 60 dagar – har ökat, vid halvåret 2018 utgjorde den 
37 % av totala sjukfrånvaron jämfört med 33 % för helåret 2017. Kvinnornas långtidssjuk-
frånvaro är oförändrad medan männens har ökat med 14 procentenheter mot föregående år.  

Avslutade 

tillsvidareanställningar

Annan 

arbets-

givare

Annan 

orsak
Pension

Tillsatta 

tillsvidareanställningar

Inom 

avd/ 

process

Stab 1 1 Stab 1

Planeringsavdelning 2 Planeringsavdelning 2

 -Planeringsavd 1 1  -Process VA 2*)

 -Process Gata/Trafik 1 1 Produktionsavdelning 7

Produktionsavdelning 10  - Process Lokalvård 2

 - Produktionsavd 1 1  - Process Återvinning 2

 - Process Gata/Trafik 1 1  - Process VA 3

 -Process Park/Skog 1 1 *)varav en intern omflyttning från 

 - Process Lokalvård 5 2 3 Produktionsavdelningen

 - Process VA 2 1 1*)

*) Intern omflyttning till Planeringsavdelningen/VA

Avdelning 2018-06 2017-06 2016-06

Kansli/Stab 43 17 29

Planeringsavdelning 469 252 425

Produktionsavdelning 2 692 2 262 2 584

Totalt 3 204 2 531 3 038
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Sjukfrånvaron uppdelat på kön visar en ökning för både kvinnor och män sedan årsskiftet. 
Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,5 procentenheter och männens med 1,2 procentenheter. 
Differensen mellan könen är nu 3,1 procentenheter och har därmed minskat det senaste halv-
året. 

 

 

Vid analys av åldersindelad sjukfrånvaro för första halvår konstateras att åldersgruppen under 
29 år minskat med 0,2 procentenheter, däremot har både grupperna 30-49 år och över 50 år 
ökat med 0,8 resp 0,9 procentenheter. Generellt har gruppen 30-49 år sedan 2012 haft den 
högsta sjukfrånvaron. Hittills i år har kvinnor högre sjukfrånvaro än män inom alla tre ålders-
grupper. Bland männen finns den högsta sjukfrånvaron i åldergruppen över 50 år.                     
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Gemensamma verksamheter   

 

Prognosavvikelsen för Staben hänför sig till ett underskott med 1,5 mnkr avseende en extraordinär 
kostnad av engångskaraktär som ej hör till verksamheterna. 

Direktion, Revision och Stab 
Staben ska svara för 

 Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information, 
personaladministration etc. 

Verksamhetsredovisning  

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där 
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, service-
center, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och 
nämndsekreterare.  

Ekonomi 

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

Arbetet med komponentavskrivningar avseende investeringar fortsätter. Även arbetet med att 
få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt. 

Nämndadministration  

Arbetet med att digitalisera Nämndadministrationen har fortsatt under första halvåret. 

Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över all-
männa handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och  allmänheten att söka 
och återfinna information. 

Samhällsbyggnadsförbundet ingår i arkivsamarbete med Lindesbergs kommun. Inom varje 
process finns en arkivredogörare. 

Kvalitetssamordning 

Planerings- och budgetdialogen för 2019-2021 är påbörjad. Dialogerna genomförs enligt fast-
ställd dialogplan. 

Dialogmaterialet har fortsatt att utvecklats med tydligare konsekvensbeskrivningar för alla 
volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift 
vid utökning/avveckling av drift och investeringar. 

Verksamhet Avvikelse

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Budg-Progn

Direktion 0 492 -492 0 645 -645 0 645 -645 0

Revision 0 180 -180 0 340 -340 0 340 -340 0

Stab 8 976 9 696 -720 18 344 17 359 985 18 344 18 859 -515 -1 500

Planering 2 387 2 702 -315 5 670 5 670 0 5 170 5 170 0 0

Produktion 17 764 20 481 -2 717 37 751 37 751 0 38 251 38 251 0 0

Summa 29 127 33 551 -4 424 61 765 61 765 0 61 765 63 265 -1 500 -1 500

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet - ledningens genomgång - har genomförts 
under våren. Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet. En hand-
lingsplan har upprättats efter ledningens genomgång och åtgärder på framkomna avvikelser 
pågår. 

”Ständiga förbättringar” handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs 
idag. Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetslednings-
systemet 

Under våren har målarbetet inför 2019 påbörjats efter att Direktionen antagit de politiska 
målen.  

Servicecenter  

Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet. 
Servicecenter är ”en-väg-in” för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet 
att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna. 

Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även 
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafik-
området handläggs parkeringstillstånd för funktionshindrade och inom gata handläggs och 
beslutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark. 

Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och 
felanmälan kan göras via e-mail, app eller telefonsamtal.  Även via ”Mina Sidor” kan ärenden 
kring abonnemang och fakturor hanteras. 

Systematiskt arbete  

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

Personal  

Under första halvåret avslutade förbundschefen sin anställning och övergick till annan arbets-
givare. Inom administration har en tjänst, på 50 %, tillsatts. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

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

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter. 

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommu-
nikation med allmänhet och kunder. 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. 

Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier. 

Verksamhetsmål  

 Säkerställa kvalitén på prognoser. 
Arbetet är påbörjat med att utveckla rapporter som visar trender och sannolika 
utvecklingar. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 
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Avdelning Planering   
Avdelningen ska svara för 

 Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning    

Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete 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 ansvarar 
kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder 
inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive 
process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och 
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som Samhälls-
byggnadsförbundet 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. 

Miljögruppens arbete planeras och samordnas av en miljösamordnare. Miljöhandläggarna 
svarar för att stödja, samordna, medverka till och driva förbundets miljöarbete ur ett helhets-
perspektiv. 

Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare, 
belysningsansvarig, vatten/miljötekniker, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska 
informationssystem).  

Förbundet har formulerat mål att öka kunskapen kring Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
bland förbundets medarbetare. Upphandlingsenheten har därför genomfört en utbildning under 
årets första månader där anställda med arbetsledande funktion informerats om lagen och dess 
betydelse i förbundets verksamhet.  

För att fånga in företagens perspektiv på upphandling, dess formuleringar och krav har för-
bundets upphandlare deltagit i en företagsträff i Hällefors, ett forum där deltagarna byter idéer 
och erfarenheter. Tanken är att höja upphandlarnas kunskap om hur marknaden utvecklas och 
anpassa kraven i upphandlingsdokumenten samt öka företagarnas intresse för offentlig 
upphandling.  

I maj började dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla, 
vilket påverkar förbundets avtal som i många fall behöver kompletteras. 

I juni presenterades den förenklingsutredning som regeringen fattat beslut om och som ska 
förenkla upphandlingslagstiftningen som infördes årsskiftet 2017. 

Större upphandlingar som har genomförts under det första halvåret 2018:  

 Drift och underhåll av återvinningscentraler i Lindesberg och Nora kommun 

 Kemtekniskt material 

 VA-kemikalier 

 Schaktfria metoder för VA-ledningar 
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 Besiktning och rengöring av vattenreservoarer 

 Sopning och sandupptagning 

 Tekniska konsulttjänster 

Personal 
Antalet anställda på avdelningen var vid halvårsskiftet 27 personer. Under det första halvåret 
har två medarbetare avslutat sina anställningar, en har gått till annan arbetsgivare och en 
avslutat anställningen av annan orsak, och en medarbetare har anställts som projektör samt en 
intern överflyttning från produktionsavdelningen.  

Kompetensförsörjning  

Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och 
sammanställs därefter inför kommande år. 

Systematiskt arbete 

Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan. 

Framtid och utveckling 

Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar 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. Att attrahera, 
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utveck-
las. Kompetensförsörjningsplanen har under våren uppdaterats. 

Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället 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 förbundet, 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 ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-
ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig 
planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksam-
hetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för 
uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål.  

Avdelningen har under första halvåret fortsatt uppdraget att utveckla samarbete mellan de olika 
processerna. Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verk-
samheten i förhållande till uppsatta mål.  

Arbetet med att skapa en gemensam fordonsförvaltning inom förbundet har fortsatt under 
våren och en Fordonspolicy och Riktlinjer för fordon och maskiner har antagits. En fordons-
ansvarig har utsetts inom  produktionsavdelningen. 

Samarbetet mellan processerna Gata/Trafik och VA har utvecklats i och med att en ny arbets-
metod införts i samband med sandupptagning. Materialet återanvänds inom VA och leder till att 
behovet av inköp av sand/ledningsfyllnadsmaterial minskar. Detta är ett led i hållbarhets-
arbetet. 

Även samarbetet med planeringsavdelningen utvecklas kontinuerligt. 

Inom Praktikenheten har under första halvåret 53 personer varit sysselsatta, tre personer från 
Yrkeshögskola och 50 personer via Arbetsförmedlingen.  Av dessa har 20 personer haft extra-
tjänster inom förbundet, extratjänst är tillfällig anställning från en månad upp till ett år. Till 
största delen har praktikenheten arbetat med skräpplockning och röjningsarbeten.  

Personal  

Antalet anställda inom produktionsavdelningen var vid halvårsskiftet 161 personer. Tio 
personer avslutade sina anställningar, varav en intern överflyttning till planeringsavdelningen, 
samtidigt anställdes sju personer. 

Arbetsbelastningen för arbetsledarna är fortsatt hög. Åtgärder enligt arbetsmiljöföreskrifter har 
fortsatt  att vidtagas i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning. 

Kompetensförsörjning                               

Genomförda utbildningar under första halvåret: 
 Våga vara chef 

 Nödvattenutbildning  
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 Röjsåg 

 Arbete på väg    

 Arbetsmiljö 

 Stabs-och ledningsmetodik 

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

Rekrytering 

Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan 
av personal inom förbundets verksamhetsområden. Rekrytering av arbetsledare och andra 
tjänster har gått bra, vilket gör att förutsättningarna för att utföra uppdraget upprättshålls. 

Systematiskt arbete 

Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår.  

Skyddsronder, brandskyddskontroller och större händelser av övergripand karaktär följs upp på 
APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp på respektive APT samt tas upp på för-
bundsrådet.  

Framtid och verksamhetsutveckling   

Avdelningen fortsätter arbetet med att ta fram underlag för att skapa gemensamma arbetslag för 
anläggningsarbete.  

Resursutnyttjandet i den egna maskinparken har ökat under senaste året. Att ytterligare öka 
nyttjandegraden är möjligt om utbytet av äldre maskiner kan genomföras eftersom reparationer 
av gamla maskiner i annat fall motverkar en högre nyttjandegrad.  

Maskin- och fordonanskaffning de kommande åren kommer fortsatt vara en viktig del för att 
säkerställa att arbetet kan genomföras både resurseffektiv och med god arbetsmiljö. Under 
första halvåret har ett flertal nya maskiner resp fordon anskaffats, vilket underlättar arbetet och 
förbättrar arbetsmiljön.  

Avdelningen arbetar med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som 
sker i samhället och som påverkar organisationens processer. För att främja kunskapsutbyte, 
utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt och 
nationellt är samverkande nätverk en viktig del. 
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Process Gata/Trafik 
Processen  ska svara för 

 Skötsel av allmän platsmark på gator och 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. 
 Trafikfrågor. 

Verksamhetsredovisning  

 

Hällefors: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 1 000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan 
som  trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 400 tkr, med 
sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 
Lindesberg: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 2 000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan 
som  trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 1 000 tkr, med 
sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 
Ljusnarsberg: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 400 tkr på helåret. Den åtgärdsplan 
som  trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 400 tkr, med 
sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 
Nora: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 1 000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som  
trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 400 tkr, med sänkt 
nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 

 
Gata/Trafik  

Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl a för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 

I Hällefors har bl a Gäddsjövägen och Wigelievägen asfalterats. 

Prästbron i Lindesberg har renoverats. På Bergslagsvägen vid Prästbron har trafikljusen och 
styrningen av dessa bytts ut. Under våren har ny trafikbelysning monterats på Örebrovägen. En 
ny rastplats har anlagts i Fellingsbro. I Lindesberg har Utvägen och Tulevägen och i Fellingsbro 
Idrottsvägen under våren fått ny beläggning. 

I Ljusnarsberg har bl a Ställdalsvägen fått ny beläggning. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 3 558 3 669 -111 7 904 7 904 0 7 904 7 904 0

Hällefors 4 279 4 861 -582 7 216 7 209 7 7 216 7 809 -593

Lindesberg 11 762 13 359 -1 597 16 989 16 963 26 16 989 17 963 -974

Ljusnarsberg 2 772 4 018 -1 246 5 438 5 433 5 5 438 6 033 -595

Nora 5 294 7 485 -2 191 7 384 7 373 11 7 384 7 873 -489

Summa 27 665 33 392 -5 727 44 931 44 882 49 44 931 47 582 -2 651

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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I Nora har en husbilsparkering med servicestation uppförts under våren. Även beläggning av bl a 
Bergslagsvägen och Fågelvägen har utförts. 

Systematiskt arbete 

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

Framtid och verksamhetsutveckling  

Process Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning vid bl a 
planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga processer inom 
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investerings-
åtgärder för processens verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.  

Verksamhetsmål  

 Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att motverka felparkeringar. 
Parkeringsövervakning effektiviseras. Justering av lokala trafikföreskrifter så de 
överensstämmer med befintliga vägmärken. Trafikmätningar genomförs kontinuerligt. 
Målet kommer att uppnås. 

 Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt eliminera otrygga gatumiljöer. 
Gång- och cykelpassager byggs. Anpassning av körbanor genomförs. Gång- och 
cykelvägar byggs. 
Målet kommer att uppnås. 

 Felanmälningar gällande gatubelysning ska för hel- och halvår minskas med 5% 
               jämfört med motsvarande 2017. 
 Mätning för halvåret visar en minskning med 32 % jämfört med halvåret 2017. 
 Målet är uppnått. 

 Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2018 minskas med 5% 
jämfört med 2017. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslutet. 
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Investeringar       

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 8 710 411 8 720
Projektering Stationsv. Etapp 2 70 48 70 Projektering färdigställs i augusti.
Stationsvägen etapp 1 1 450 0 1 450 Byggnation under hösten.
Tillgänglighetsanpassning 500 0 500 Gång- och cykelväg Basvägen Circle K-Hurtigtorpet.
Gatuombyggnad i samb. m. VA 2 500 0 2 500 Åtgärder på Gyltbovägen.
Broar reinvestering 300 0 0 Inga åtgärder pga avsaknad av resurser.
Upprustning gatljusnätet 1 960 127 1 960 Åtgärder i Hjulsjö, Bredsjö, Sikforsv. Göransv. Samt

byte till LED-armaturer.
Tak på befintliga sandfickor 90 0 90 Utredning av plats pågår.
Omdragn av GC-väg Hemgårdsvägen 310 236 620 Arbetet pågår. Medfinansiering 310 tkr.
Planerat underhåll gator och vägar 1 530 0 1 530 Asfaltering av Gäddsjövägen, Wiggelievägen m. fl.

Lindesbergs kommun 7 800 954 4 600
Dagvatten centrala Lindesberg 2 000 503 900 Fortsatt utredningsarbete under 2018, ingen

byggnation.
Tak på befintliga sandfickor 100 0 100 Utredning av plats pågår.
Gatuombyggn i samband med VA 2 500 0 2 000 Beläggningsarbete.
Tillgänglighetsanpassning 300 0 300 Utredning av lämpliga insatser pågår.
Upprustning broar 1 500 53 100 Utredningsarbete för Gröna bron pågår.
Invest i väg- och gatubelysningsanläg. 200 0 200 Flerårsplan för digitalisering, utflytt av abonnemang.
Reinvesteringar väg- och gatubelysn 1 000 398 1 000 Åtgärder på Näsbygatan samt i Ramsberg.
Klimatanpassningsplan 200 0 0
Tillväxt 18 000 15 783 23 650
Ny väg Frövi N:a Bangatan 13 300 15 473 19 300 Färdigt under sommaren. Avvikelse pga till-

kommande arbeten.
Exploatering industrimark Frövi 4 000 0 4 000 Spårläggning och bevakad plankorsning.
Infrastruktur Lindesby 700 310 350 Asfaltering färdig.

Ljusnarsbergs kommun 3 400 145 3 500
Ombyggnad gator beläggning 1 000 25 1 200 Asfaltering av Ställdalsvägen.
Gatuombyggnad i samband med VA 1 000 0 1 000 Åtgärder på Kyrkvägen.
Broåtgärder 100 0 0 Inga åtgärder pga svårigheter att anlita konsulter.
Reinvestering väg- och gatubelysning 500 120 500 Kvarnbackav. Daldocka samt armaturbyten till LED.
Digitalisering väg- och gatubelysning 800 0 800 Flerårsplan för digitalisering och abonneamngsflytt.

Nora kommum 5 910 497 5 410
Rondell vid ICA 150 0 150 Projektering startar under hösten.
Gatuombyggnad i samband med VA 2 500 0 2 000 Åtgärder i Åshyttan.
Ombyggnad gator beläggning 2 000 7 2 000 Bergmästarv. Fågelv. Med flera.
Tillgänglighetsanpassning 300 0 300 Åtgärder i samband med beläggning på Bergmästarv.
Reinvestering väg- och gatubelysning 960 490 960 Bergmästarv. Stadra samt armaturbyten till LED.
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Process Park/Skog 
Processen ska svara för   

 Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala 
skogar. 

 Drift och besiktning av lekplatser. 
 Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete. 

Verksamhetsredovisning  

 

Samtliga kommuner:  Torkan under sommaren har påverkat verksamheten. Gräsets tillväxt har medfört 
lägre kostnader för klippning men istället har det behövts tid och material för bevattning av sommar-
blommor, gatuträd och stora träd. Prognosen i samtliga kommuner visar ett nollresultat. 

Park/Skog   

Den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård är samlat i processen Park/Skog. 
Genom omfördelning av uppgifter har en ny tjänst som skogs- och naturvårdare skapats. Med 
den nya tjänsten förbättras möjligheterna till skötseln av tätortsnära skogar och natur. Inom 
samma tjänst samlas även uppgifter gällande riskträdshantering och lekplatsbesiktning. Verk-
samheten är därmed en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen 
gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har även en viktig 
roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. 

Skogliga åtgärder påbörjades under försommaren. Dock föranledde den påtagliga torkan att 
flera arbeten och driftåtgärder inom hela verksamhetsområdet ställdes in där brandrisk förelåg. 
Förutom avverkningar och röjningar ställdes även slaghack och ogräsbekämpning med gasol in. 

Med anledning av den tidiga värmeböljan sattes sommarblommor ut något tidigare i år. 

Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen och privata fastighetsägares skyldigheter till 
åtgärder följs upp mer intensivt. Handlingsplanen anpassas efter nya regler från Naturvårds-
verket. På kommunala ytor är åtgärdsbehoven störst i Stråssa. 

Renhållningen förbättrades i centrala Lindesberg och Nora med nya fågelsäkra stora pappers-
korgar. 

Följande lekplatser projekteras med planerad byggnation under andra halvåret: 

 Lindholmstorpet i Hällefors 
 Generationsparken vid strandpromenaden i Lindesberg 
 Brodalen i Lindesberg 
 Striberg 
 Ny dränering av lekplatsen Kristinaparken i Nora 
 Herrhagen i Kopparberg 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 484 1 484 0 2 975 2 975 0 2 975 2 975 0

Hällefors 1 184 937 247 2 285 2 282 3 2 285 2 282 3

Lindesberg 3 677 2 926 751 10 355 10 343 12 10 355 10 343 12

Ljusnarsberg 883 721 162 1 816 1 814 2 1 816 1 814 2

Nora 1 931 1 214 717 3 444 3 438 6 3 444 3 438 6

Summa 9 159 7 282 1 877 20 875 20 852 23 20 875 20 852 23

Budget 2018Utfall 2018-06-30 Prognos 2018
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I Lindesbergs kommun genomfördes under våren en arkitekttävling avseende ny gestaltning av 
Flugparken. Ett vinnande förslag är utsett och projektering kommer att starta. Ny plantering till 
den nyanlagda rastplatsen i Fellingsbro planeras. 

I Nora kommun planterades rabatter vid Godtemplargränden och på Nora torg. En hundaktivi-
tetsplats har iordningställts. 

Praktikenheten har röjt, städat och förbättrad standarden på lekplatser där standardhöjningar 
inte rymts inom ordinarie verksamhet. 

Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 

Processen medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och i arbetet 
med grön infrastruktur tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsför-
valtningen. 

Verksamhetsmål  

 Dialog med kommunerna om prioriteringar i drift utifrån funktionsbeskrivning, 
kartunderlag och driftbudget ska förbättras.  
Inga dialogmöten genomförda under första halvåret. 
Målet kommer troligvis inte att uppnås. 

 Förbättra parkmiljöer avseende renhållning. Mer än 60 % ska vara nöjda med 
renhållning på allmän platsmark. 
Praktikenheten har ökat frekvensen av skräpplockning utöver förbundets tidigare nivå. 
Enkät genomförd under sommaren visar att 77 % är nöjda eller mycket nöjda med ren-
hållningen. 
Målet är uppnått. 

 Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla biotoper. 
I ett mindre antal objekt i Nora kommun har gran röjts i syfte att främja naturvärden. 
Bidrag för åtgärder av värdefulla biotoper har sökts och godkänts för Nora och Hällefors. 
Målet kommer troligvis att uppnås. 
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Investeringar  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 830 0 830
Parkinvesteringar enligt plan 200 0 200 Trädplantering under hösten. Åtgärder vid Stationsv.
Lekplatser enligt plan 500 0 500 Anläggning av lekplats vid Lindholmstorpet under 

hösten.
Trädplantering Sikforsvägen 130 0 130 Utredning pågår.

Lindesbergs kommun 1 400 17 1 700
Generationslekplats 1 100 17 1 400 Byggnation påbörjad. Medfinansiering 300 tkr.
Ers staket Folkets hus Lindesberg 300 0 300 Byggs under hösten.
Tillväxt 1 500 0 400
Flugparken 1 500 0 400 Konsult upphandlad för att ta fram bygghandlingar.

Byggnation skjuts till nästa år.

Ljusnarsbergs kommun 957 0 607
Stensättning Malmtorget 607 0 607 Byggs under hösten.
Allmänna lekplatser 350 0 0 Byggnation av lekplats i Herrhagen under hösten.

Nora kommun 1 990 254 2 306
Hagbydammen 200 233 400 Arbete med ansökan hos Mark- och miljödomstolen 

pågår. Avvikelse pga mer arbete beställt från konsult
än årets budget. Projektet fortsätter 2019.

Åtgärder i Skolparken 100 0 100 Renovering av fontän i augusti.
Utveckling Strandpromenaden 100 0 100 Planering av åtgärder inför 2019 påbörjas under

hösten.
Parkutrustning 400 21 516 Träd till torget, Godtemplargränd och Maria Lang-

parken. Inköp av parkutrustning.
Reinvestering lekplatser 790 0 790 Byggnation av lekplats i Striberg under hösten. 

Dränering av Kristinaparken. Beläggningsarbeten vid
lekplatsen i Skolparken.

Strandskoning 400 0 400 Entreprenör anlitad och planering för byggnation 
pågår.
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Process Idrott  
Processen ska svara för  

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning  

 

I Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner följer verksamheten budget. I Nora kommun har 
skötselavtalet med Nora BK indexuppräknats för andra halvåret vilket innbär att kostnaderna ökar med 
50 tkr. 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl. a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och 
fritidsanläggningar övrigt. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt 
läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

Issäsongen är över utan några större störningar i driften. Dock blev det en förlängd säsong för 
att Lindlöven IF hade lagt in några cuper för ungdomslagen.  

Fotbollssäsongen har börjat med en kall vår som missgynnat växligheten och därmed förhindrat 
tidigt spel på fotbollsplanerna. 

På Fröjevi i Frövi har en ny konstgräsplan börjat anläggas som beräknas vara klar i mitten av 
juli. 

Under våren har en större renovering av omklädningsrum på Råssvallen i Guldsmedshyttan 
färdigställts. Renovering av kylkompressor har påbörjats. Under våren har även ett nytt utegym 
byggts på Råssvallen. 

Fotbollsplanen på Norvalla IP i Nora byggs om och fotbollsplanen samt löparbanan för fri-
idrotten dräneras om. Arbetet beräknas vara klart till semestern.  

På Djäkens badplats i Kopparberg har nya bryggor till badet tillverkats.  

På badet i Grythyttan har taket på Grillstugan renoverats. 

Systematiskt arbete 

Sker fort löpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 089 1 089 0 2 169 2 169 0 2 169 2 169 0

Hällefors 125 62 63 250 250 0 250 250 0

Lindesberg 5 288 4 794 494 9 970 9 960 10 9 970 9 960 10

Ljusnarsberg 282 425 -143 563 563 0 563 563 0

Nora 743 842 -99 1 485 1 481 4 1 485 1 531 -46

Summa 7 527 7 212 315 14 437 14 423 14 14 437 14 473 -36

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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Utredning pågår angående bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska 
energibehovet vid badet i Fellingsbro.   

Verksamhetsmål 

 Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2017. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 

 Elförbrukningen ska minska med 2 % per genomfört objekt genom alternativa 
lösningar jämfört med 2017. 
Den under 2017 installerade luftavfuktaren i ishallen i Guldsmedshyttan har medfört en 
minskning på halvårsbasis med 4 %. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 

 
Investeringar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 50 0 50
Badplatser enl plan 50 0 50 Renovering av tak på grillstugan vid Grythyttans

badplats.

Lindesberg 5 300 6 152 7 700
Reinvestering idrott 100 0 0
Konstgräsplan Frövi 4 700 5 611 7 000 Färdigt. Medfinansiering täcker underskottet.
Renovering kylkompressor Råsshallen 100 313 400 Arbetet påbörjat. Avvikelsen beror på behov av 

renovering av motor och utbyte av pump.
Fritidsbyn nya bollplaner 400 228 300 Färdigt, men kan behöva sås om pga sommarens torka.

Ljusnarsbergs kommun 115 38 115
Fasad och fönster Olovsvallen 75 0 75 Arbetet planeras att färdigställas i september.
Nya bryggor Djäkensbadet 40 38 40 Färdigt.

Nora kommun 320 685 685
Dränering Norvalla 320 685 685 Avvikelsen beror på flytt av staket och utfyllnad av 

slänter runt löparbanan. Avvikelsen täcks av överskott
på andra projekt samt tillskott från Kultur och fritid.
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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  

 
 
Hällefors: Generell återhållsamhet med inköp, har ej ersatt personal vid sjukfrånvaro första dagen. 
Använt ordinarie personal istället för vikarier för att täcka upp vid sjukfrånvaro. 

Lindesberg: Vikariepolen har avskaffats, även en driftledartjänst har sparats in. Har ej ersatt personal vid 
sjukfrånvaro första dagen. Använt ordinarie personal istället för vikarier för att täcka upp vid 
sjukfrånvaro.Generell återhållsamhet vid inköp. Stor återhållsamhet första halvåret, kommer att gå över 
till mer ”normal” drift andra halvåret. 

Ljusnarsberg: Verksamheten följer i stort budget. 

Nora: Verksamheten följer budget. 

Lokalvård  

Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verk-
samhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldre-
boenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt 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 kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.  

Många nya städobjekt har tillkommit och lagts in i städprogrammet och samtidigt fortsätter 
arbetet med att läsa in de befintliga städobjekten. För att jämföra olika objekt och kostnads-
effektivitet, fortsätter arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader. 

Workshopgruppen med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården 
har avslutats. Första delen av Björkhagaskolan i Lindesberg kommer att vara färdig till höst-
terminen 2018. Det har varit värdefullt att städverksamheten fått delta i arbetsgruppen. 

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 har diskuterats 
vidare. Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalitet samt jämförelser gällande 
avverkningsgrad, kostnad och kundnöjdhet. Arbetet med att jämföra värden före och efter 
städning med avjoniserat vatten och med moppar och dukar tillsammans med vanligt vatten 
kommer att inledas.  

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 596 1 596 0 2 947 2 947 0 2 947 2 947 0

Hällefors 3 348 2 915 433 7 051 7 044 7 7 051 6 951 100

Lindesberg 11 934 10 830 1 105 23 709 23 683 26 23 709 23 409 300

Ljusnarsberg 1 706 1 746 -40 3 522 3 517 5 3 522 3 602 -80

Nora 4 344 4 315 29 8 792 8 780 12 8 792 8 780 12

Summa 22 928 21 401 1 527 46 021 45 971 50 46 021 45 689 332

Prognos 2018Utfall 2018-06-30 Budget 2018
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Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts. 

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.  

Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. 

Framtid och framtidsutveckling  

Fortsatt städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - inom flera verksamheter. 
För att skura med maskiner utan användning av kemikalier används speciella skurrondeller. 
Använda kemikaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. 

För att arbeta effektivare och ur miljösynpunkt avseende bilkörning ska översyn av logistiken 
göras. 

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.  En förenklad 
servicesamtalsmall har tagits fram, med förhoppning att bl a få fler svar från de verksamheter 
där personligt möte inte sker.  

Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att 
underlätta och effektivisera arbetet.  

Verksamhetsmål 

 Nöjd-Kund-Index på service och bemötande ska vara minst 70 %. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 

 Minska kemikalieanvändningen genom att utöka antal objekt där kemikaliefri 
lokalvård utförs. 
Antalet objekt har under första halvåret utökats och kommer även fortsättningsvis att 
öka. 
Målet är uppnått 

 Antalet godkända kvalitetskontroller ska vara minst 70 %. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 
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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 

 

Hällefors: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 600 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 400 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort.  

Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 750 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 500 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort.  

Ljusnarsberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 200 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 400 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort. Även asfaltering  på Skärets ÅVC, som utnyttjade restmaterial 
från andra asfalteringar i kommunen, påverkar underskottet. 

Nora: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 200 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 400 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort. 
 

Insamling 

Process Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 200 ton kärlavfall 
varav 7 700 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 regist-
rerade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 4 656 4 656 0 9 790 9 790 0 9 790 9 790 0

Hällefors 4 422 3 575 847 8 615 8 615 0 9 215 9 015 200

Lindesberg 11 251 10 988 263 23 275 23 275 0 24 025 23 775 250

Ljusnarsberg 3 723 3 293 431 7 420 7 420 0 7 620 7 820 -200

Nora 5 029 4 941 88 10 055 10 055 0 10 255 10 455 -200

Summa 29 081 27 453 1 628 59 155 59 155 0 60 905 60 855 50

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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I april startade en ny entreprenad – NordRen AB – avseende insamling av hushållsavfall. Avtalet 
gäller i fem år med möjlighet att förlänga med två år. 

Kärlservice 

I samband med starten av ny insamlingsentreprenad började kärlbyten att utföras i egen regi. 
Detta sysselsätter för närvarande en man två dagar i veckan, dock verkar trenden med kärlbyten 
att öka. 

Skrot 

Ersättningen för skrot från återvinningscentralerna har under våren ökat. Detta innebär att 
verksamheten fått mer i ersättning trots att ca 100 ton mindre skrot har tagits emot jämfört med 
samma period föregående år. 

Återvinningscentraler  

Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 56 Återvinningsstationer, varav förbunder sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 37 st. 

I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ut-
ställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under första halvåret har kommun-
invånarna skänkt totalt 32 000 kr (varav från Hällefors 5 200 kr, från Lindesberg 9 400 kr, från 
Ljusnarsberg 9 800 kr och 7 600 kr från Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under hösten. 

Kundenkät 

Under våren genomfördes en kundenkät via ett webbformulär, syftet var att få underlag för 
framtida planering och förbättringar. En fråga var hur nöjda abonnenterna var med förbundet 
som leverantör av tjänster för avfallshantering och återvinning. Resultatet visade att 75 % var 
nöjda  med verksamhetens tjänster. Sämst betyg visades på frågor om öppettider och tillgänglig-
het vid återvinningscentralerna. Enkäten skickades ut till ca 6 000 kunder och svarsfrekvensen 
var 32 %. 

Avtal 

Under åren 2016, 2017 och våren 2018 har verksamheten genomfört flera stora upphandlingar, 
exempelvis insamling av kärlavfall, omhändertagande av skrot, hushållsavfall och returträ, även 
påsar för matavfall har upphandlats. Under 2018 har förfrågningsunderlag på två upphandlingar 
skickats ut, insamling av slam från enskilda avlopp och transporter från återvinningscentraler. 
Tilldelning av dessa kommer att ske under sommaren. 

Externt samarbete  

Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid, prob-
lem och lösningar i de olika kommunerna. 

Systematiskt arbete  

Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan.  

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 
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Framtid och verksamhetsutveckling  

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinnings-
centraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är 
stängt. 

Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger mycket 
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter. 

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 insamlings-
ansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna 
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. ut-
öka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. I juni kom regeringens beslut på 
förordningsförändring av producentansvaret, det kommer att ställas högre krav på fullt insam-
lingsansvar. Dock framgår det inte av förordningen hur själva insamlingen ska gå till. 

 

Verksamhetsmål 

 Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska 2020 vara minst 80 % av 
förbundets abonnenter. Delmål för 2018 är 78 % och delmål för 2019 är 79 %. 
Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. 

 Negativ miljöpåverkan i form av lakvatten från avslutade deponier ska minska 
med 5 % jämfört men 2017. Gäller för Gyltbo, Skäret och Södra Måle. 
Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. 

 Total mängden insamlat mat- och restavfall från kärl ska minska med 0,5 % per 
person och år jämfört med 2017.  
Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. 

 Det ska vara lätt att sortera rätt vid förbundets återvinningscentraler.  
Nulägesanalys är genomförd och informationsskyltar är beställda. 
Målet kommer att uppnås. 

 
Investeringar  
 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 200 0 200
Asfaltering Gyltbo ÅVC 100 100
Infartsbom Gyltbo ÅVC 100 100

Lindesbergs kommun 0 0 0

Ljusnarsbergs kommun 100 0 100
Infartsbom Skäret ÅVC 100 100

Nora kommun 100 142 142
Asfaltering ÅVC Ängarna 100 142 142 Kompl asfaltering av infartsväg. Avvikelsen beror

på att del av planerad asfaltering nästa år genom-
fördes innevarande år.
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för 

 Ny- och ombyggnation av VA-ledningar. 
 Drift och underhåll av VA-nätet. 
 Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten. 
 Att avleda avloppsvattnet. 
 Att rening av avloppsvatten sker på ett miljöriktigt sätt. 

 
VA-verksamheten är uppdelad i två processer: 

 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till 

abonnent samt dagvattenhantering. 

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Prognosen visar ett kostnadsunderskott pga extra driftåtgärder på ledningsnätet för att minska 
inläckage. 

Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott pga ökade anslutningsavgifter. 

Ljusnarsberg: Prognosen visar ett intäktsunderskott pga minskade förbrukningsavgifter. Beroende på 
direktavskrivning  för del av kostnaden för projekt  överföringsledning Ställdalen-Högfors visas ett 
kostnadsunderskott, vilket är kommunicerat med kommunen. 

Nora: Ingen budgetavvikelse  visas, prognosen visar ett intäktsöverskott beroende på ökade anslutnings-
avgifter och samtidigt ett kostnadsunderskott pga ökade kostnader för arbete med ökad driftsäkerhet i 
befintligt ledningsnätet. 

Dricksvatten  

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 
vattenverken produceras 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 Livs-
medelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningen fastlagt kontrollprogram. 

Under våren har Samhällsbyggnadsförvaltning genomfört kontroller på några vattenverk där 
verksamheten granskades och godkändes. En arbetsgrupp arbetar med att revidera vatten-
verkens befintliga HACCP – egenkontroller – samt upprätta nya i de fall där det ej funnits några. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 10 576 10 576 0 20 644 20 644 0 20 644 20 644 0

Hällefors 10 303 10 530 -227 20 515 20 515 0 20 515 21 515 -1 000

Lindesberg 20 336 19 752 584 41 675 41 675 0 42 175 41 675 500

Ljusnarsberg 8 279 8 144 135 19 380 19 380 0 18 880 21 880 -3 000

Nora 10 032 10 486 -454 18 800 19 150 -350 19 500 19 850 -350

Summa 59 525 59 488 38 121 014 121 364 -350 121 714 125 564 -3 850

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för vattentäktsområden fortsätter. 

Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska 
antalet anmärkningar och omprover.   

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår.  

Vid rengöring och besiktning av vattentornen i Lindesberg gjordes vissa noteringar. För att 
reservoarerna fortsatt ska hålla en hög standard kommer det att krävas en del investeringar. 
Förfrågningsunderlag inför ombyggnation tas fram under sommaren. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt, har dragit ut på tiden och beräknas bli färdigställd under hösten 2018. 

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk är upphandlad med planerad start i september. I 
samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från 
Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Kommunen har inlett expropriation av mark för 
reservvattentäktsområdet.  

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per 
dygn samt 290 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anlägg-
ningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så 
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Förstudier av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår. Ett underlag till ett så kallat 
partneringsavtal håller på att tas fram. Partnering innebär en strukturerad samverkansform där 
nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparant arbetsmiljö. 
Partnering bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna. Förfrågningsunderlag skickas ut 
under hösten. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperiod pågår med den nya 
processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. Ett åtgärds-
förslag finns framtaget för att optimera driften. I första steget installeras ett trumfilter mellan 
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor – suspenderade biofilmsbärare) och aktiv-slam-steget. I steg 
två kommer ett skivfilter att monteras på utgående vatten. Denna finpolering gör att utgående 
partiklar i vattnet minskar. 

Upphandlingen av minireningsverk är klar. De platser som får de nya minireningsverken är 
Sävsjön, Bredsjö,  Älvestorp, Hjulsjö, Järnboås, Grönbo, Kloten och Allmänningbo. Verken ska 
detaljprojekteras och nya ansökningar kommer att lämnas in. De anläggningar som får mini-
reningsverk under 2018 är Sävsjön, Bredsjö, Grönbo samt Järnboås. 

Ledningsnät 

Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät; vattenledningar, spillvatten-
ledningar samt dagvattenledningar.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient 
(mottagande vattenområde av orenat eller renat spillvatten eller dagvatten), belastning på 
reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 
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pumpstationer utgör sedan grunden för bedömning av ledningsnätets status och prioritering 
görs var insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor 
som Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen dokumenteras i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram för 
ledningsnät” och kommuniceras med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Under våren har ledningsnätsutredningar utförts i området Soltunet i Nora. 

För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på nätet flödesmätare ska 
installeras. I och med att fler flödesmätare installeras konstateras snabbare var läcksöknings-
insatser ska sättas in. 

I Nora har arbetet fortsatt med att utöka verksamhetsområdet kring Norasjöns Östra strand. För 
årets etapp, den tredje, mellan Nedre Alntorp och Kungsheden pågår projekteringen. På samma 
sträcka projekteras även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reserv-
vattenavtalet. 

Årets stora investeringsprojekt i Ljusnarsberg är etapp ett i utbyte av den befintliga spillvatten-
ledningen mellan Ställdalen och Högfors. Denna sträcka har senaste åren haft många kostsamma 
driftstörningar vilket gör att ledningen nu byts ut. Projektet är indelat i tre etapper. På samma 
sträcka så läggs även vattenledningar med, för att på sikt bygga bort de små vattenverken i 
Mossgruvan och Ställberg och istället förse samhällena med vatten från Finnhyttans vattenverk. 

Mellan Storå och Lindesberg ligger en lång överföringsledning. Denna ledning transporterar 
spillvatten från Storå, Stråssa och Guldsmedshyttan till reningsverket i Lindesberg. I området 
runt Folkestorp övergår ledningen från trycksatt till självfallsledning och spillvatten rinner där-
ifrån med självfall in mot reningsverket. Från släppunkten har ledningen angripits av svavelväte, 
vilket ofta bildas vid långa överföringsledningar. Svavelvätet gör att de gamla betongledningarna 
vittrar sönder och rasar ihop. Under våren har, på en sträcka av ca 500 m, omläggning av led-
ningar samt installation en s.k Odominbrunn skett. En Odominbrunn reducerar svavelvätet för 
att ledningarna inte ska påverkas i framtiden. 

Under våren har den trasiga sjöledningen i Lindesjön plockats upp och ersatts med en ny 
ledning. 

I Hällefors har den gamla huvudspillvattenledningen uppström Fjällbo reningsverk, på en 
sträcka av 700 m, förnyats genom relining. Reningsanläggningen i Saxhyttefallet är nu bort-
kopplat och spillvattnet leds via en överföringsledning till Fjällbo reningsverk. 

Miljömålsarbete 

De av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fort-
löpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps-
mängder och grundvattenkvalitet. 

Lagar och krav 

Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram behöver upp-
rättas. 

Systematiskt arbete 

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fort-
sätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 
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VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning, även kvalitetslednings-
systemet ses över. Förbundets hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricks-
vattenkvalitet och pågående ledningsarbeten. 

För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste driftövervakningssystemet upp-
dateras kontinuerligt. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening för att förhindra spridning av sjukdomar och 
en god vattenmiljö 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.  

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av led-
ningsnät 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 reserv-
vattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling. 

Merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggning-
arna 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. 

Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fort-
sätter.  

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av 
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är pågår. 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. 
Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd förbättras löpande. 

Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar samt vissa vattenverk har svårt att klara de 
nya reningsparametrarna och lagkraven.  

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt anlägga överför-
ingsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför en effektivisering i och 
med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. När det gäller de mindre anlägg-
ningarna på spillvattensidan utreds alternativen överföringsledningar eller minireningsverk. 

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vatten-
skyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att 
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.  

En modell för långsiktig ekonomisk planering är i drift och utvecklas efter behov. Syftet med 
modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden) utifrån 
kommande investeringar. 

Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egen-
el, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.  

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer 
avancerade system, och de olika systemen måste integreras och samordnas. 
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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 kva-
lificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och det 
blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare. 

 

Verksamhetsmål 

 VA-anläggning 

 Verksamhetens utsläppsvilkor som årsgränsvärden och begränsnings-
värden ska inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.  
Mätning sker på årsbasis och resultatet redovisas i Årsbokslutet. 

 

 VA-ledningsnät 

 Minska utläckage av dricksvatten. Skillnaden mellan producerad och 
debiterad mängd vatten ska minska jämfört med 2017. 
Jämfört med halvåret 2017 har skillnaden i Hällefors och Nora ökat, i 
Lindesberg oförändrat, medan skillnaden i Ljusnarsberg har minskat. 
Målet är delvis uppnått på halvårsbasis. 
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Investeringar 
 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 12 700 1 901 12 711
Gyltbovägen VA-ledn 2 400 556 2 400 Omläggning vatten- o spillvattenledn, ny dagvatten-

ledn, 400 m.
Förnyelse huvudspillvattenledn 1 000 1 011 1 011 Förnyelse av huvudspillvattenledning ca 700 m,

uppströms Fjällbo RV. Projektet färdigt.
Linnkällsvägen Grythyttan etapp 1 3 500 324 3 500 Byte av VA-ledningar ca 600m.
Sävsjöns RV 2 900 5 2 900 Föreläggande. Nytt minireningsverk.
Bredsjö RV 2 900 5 2 900 Föreläggande. Nytt minireningsverk.

Lindesbergs kommun 35 100 6 556 33 800
Ny väg och VA-anslutning industriomr 900 733 900 Tillväxt .Vatten- och spillvattenledn i samband med 

ny stickväg på industrirakan.
Norslund VA-utbyggnad 1 600 300 1 600 Tillväxt . Ridhuset.
Stickväg Växthuset. 1 200 18 600 Tillväxt . Stickväg Växthuset fartrakan.
Ledning Gammelbo-Ramsberg 4 000 79 4 000 Överföringsledning, vatten- och spillvatten, delvis

sjöledning 2 km.
Reservvatten Linde-Nora etapp 2 5 600 0 4 600 Reservvattenledning. Sambyggnad med Östra 

Stranden Nora, slutdatum för projektet 31/6 2019.
Folkestorp 1 500 1 480 1 500 Utbyte befintliga vatten- och spillvattenledning,

ca 500 m.
Cederborgsvägen-Strandvägen 2 700 99 2 700 Byte huvudvattenledning samt dagvattenledning,

ca 500 m.
Sjöledning Lindesjön 2 800 2 777 3 100 Sjöledning ca 1,2 km. Avvikelsen beror på att dyk-

arbetet blev dyrare en kalkylerat pga att dykarbeten 
är svåra att beräkna.

Samläggn VA o Fjärrvärme Guldsmedsh 1 500 16 1 500 Byte befintliga vatten- och spillvattenledn ca 700 m.
Vibyn etapp 2 3 000 3 000 Exploatering Vibyn etapp 2 Frövi.
Vattentorn Lindesberg 0 Budgetmedel överfört till projekt Samläggn VA o 

Fjärrvärme.
Pumpstation Storå 500 500 Nya inloppspumpar till pumpstationen.
Säkerhet VV 500 76 500 Infiltration till Rockhammars VV, Säkerhetsbarriärer.
Allmänningbo RV 1 500 3 1 500 Föreläggande. Kompletterar befintligt RV med bio-

bädd.
Grönbo RV 2 000 3 2 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk.
Ramsbergs RV 500 500 Renovering av tak o fasad samt rivning av silo.
Lindesbergs RV 4 500 895 4 500 Rustning personaldel samt nytt garage.
Pumpstationer Lindesberg 800 77 800 Rustning av befintliga pumpstationer.

Ljusnarsberg 11 250 1 710 14 050
Ställdalen-Högfors 2 000 189 4 800 Överföringsledning. (Prognosavvikelsen är 

kommunicerad med kommunen.)
Reservvatten Sundet 250 250 Reservvattentäkt. Expropriation av mark.
Bångbro RV 5 000 121 5 000 Ny byggnad och nya filter.
Finnhyttans VV 3 500 1 400 3 500 Utbyggnad befintligt vattenverk, även omläggning av

ledningar. Förberedelse för reservvattentäkt.
Ospec Mindre VA-anläggningar 500 500

Nora kommun 25 700 1 728 20 035
Östra stranden etapp 3 13 000 611 7 000 Sträckan Nedre Alntorp- Kungsheden. Med anledning 

av att slutdatum för projektet är 31/6 2019, skjuts
6 mnkr till år 2019.

Östra stranden etapp 2 0 335 335 Återställningskostnader.
VA-ledning Nora-Lindesberg etapp 2 6 000 6 000 Reservvattenledning.
Tahiti, ledning 3 500 305 3 500 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledn ca 1 km.
Järnboås RV Utbyte ledningsnät 1 900 473 1 900 Komplettering med ny biobädd.
Nora RV 500 4 500 Projektering.
Säkerhet VV 300 300 Skalskydd och ventilationshuvar.
Ospec Mindre VA-anläggningar 500 500 Montering flödesmätare på pumpstationer.
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Resultaträkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
2018-01-01 2017-01-01 Helår Helår

(Belopp i  tkr)  --2018-06-30  --2017-06-30 2018 2018

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 51 632 52 930 103 453 103 453 0

Konsumtionsintäkter 73 497 72 737 147 201 149 651 2 450

Övriga intäkter 12 453 9 372 15 512 15 512 0

Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter -1 666 -5 276 350 3 800 3 450

135 916 129 763 266 516 272 416 5 900

Verksamhetens kostnader -135 524 -117 911 -252 415 -260 773 -8 358

Finansnetto -6 824 -7 426 -13 975 -13 975 0

Resultat före extraordinära poster -6 432 4 426 126 -2 332 -2 458

Reglering av resultat 1 637 0 0

Periodens resultat -4 795 4 426 126

Resultat fördelat på verksamhet

Gemensamt -2 786 -419 0 0

Skattefinansierade verksamheter -2 009 4 845 126 -2 332 -2 458

Totalt resultat -4 795 4 426 126 -2 332 -2 458
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Balansräkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belopp i  tkr)
2018-06-30 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 3 704 4 084

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 80 661 71 841

Kassa och bank 3 764 3 426

Summa omsättningstillgångar 84 425 75 267

Summa tillgångar 88 129 79 648

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat -1 774 -595

Periodens/årets resultat -4 795 -1 179

Summa eget kapital -6 569 -1 774

Långfristiga skulder 244 302

Kortfristiga skulder 94 454 81 120

Summa eget kapital och skulder 88 129 79 648

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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Kassaflödesanalys  

 

 

 

 

 

 

 

2018-01-01 2017-01-01

(Belopp i  tkr)   --2018-06-30  --2017-06-30

Rörelseresultat 392 11 852

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 811 1 045

1 203 12 897

Finansnetto -6 824 -7 426

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -5 621 5 471

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar -8 523 21 633

Ökning/Minskning av korta skulder 13 334 -16 208

4 811 5 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten -810 10 896

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -431 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -431 0

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 1 637 0

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 0 -7 499

Förändring av långfristig skuld -58 -70

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 579 -7 569

Ökning/Minskning av likvida medel 338 3 327

Likvida medel vid årets början 3 426 0

Likvida medel vid periodens slut 3 764 3 327
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

 

AME Kassaflödesanalys

Arbetsmarknadsenhet. Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. KNÖL

Kommunerna i norra Örebro län.
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Kortfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Lån och skulder som förfaller inom ett år från

bokslutdagen
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information Långfristiga skulder
och dialog mellan medarbetare och chef. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa NKI
som betalas av abonnenter. Nöjd-Kund-Index.

Avskrivningar Omsättningstillgångar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
värde.

Partneringsavtal

Balansräkning Partnering är en strukturerad samverkansform där

Visar vilka tillgångar som finns den 30 juni. nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en

Balansräkningen visar hur tillgångarna har öppen dialog och en transparant arbetsmiljö.Part-

finansierats, med skulder och eget kapital. nering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet
mellan parterna

Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som kan användas för att uträtta
ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna första halvåret men som avser SMS-tjänst

andra halvåret (skuld). Short Message System, tjänst för korta textmed-
delande som sänds mellan mobiltelefoner.

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

GDRP Tillgångar
Dataskyddsförordning - General Data Protecting Består av omsättningstillgångar och anläggnings-
Regulation. tillgångar.

HACCP Upplupna intäkter
Faroanalys och kritiska styrpunkter. Intäkter som kommer att erhållas andra halvåret
(Hazard Analysis and Critical Control Points) men som avser första halvåret (fordran).

ISO Upplupna kostnader
Internationella standardiseringsorganisationen. Kostnader som kommer att betalas andra halvåret

men som avser första halvåret (skuld).
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. VA-banken

Underhållssystem för VA-ledningsnät.
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