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Allmänt om verksamheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din 
vardag 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems-
kommunerna 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. 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Trafik  

 Park och Skogsförvaltning 

 Idrotts-och fritidsanläggningar 

 Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Återvinning 

 Vatten och avlopp 
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Organisation  

                                       

Politiska mål 
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 samhälet. 

Rollen som arbetsgivare  

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 

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

God ekonomisk hushållning 

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

Finansiellt perspektiv 
Skattefinansierade verksamheter 

Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott. 
Underskottet kommer under år 2018 att regleras i enlighet med förbundsordningen. 

Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2017 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett 
negativ resultat. 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter  

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

Verksamhetsmässigt perspektiv  
I Samhällsbyggnadsförbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning upp-
nås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig 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 2017 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 
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Årets resultat 
Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -1 774 tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett överskott på 4 513 tkr. 

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

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

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 356 142 359 038 298 170 269 185 275 183 275 869

Årets resultat

Gemensamt 0 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -1 774 -596 -697 2 324 4 524 -2 634

Totalt -1 774 -596 -697 2 324 4 524 -2 634

Eget kapital

Gemensamt 0 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -1 774 -596 -697 2 324 4 524 -3 150

Totalt -1 774 -596 -697 2 324 4 524 -3 150
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Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Gemensamt / Övergripande 

 Servicecenters uppdrag är from årsskiftet en ingång till förbundets och förvaltningens 
samtliga verksamheter i syfte att öka servicen till medborgarna. 

 Förbundet och förvaltningen har from årsskiftet bytt namn till Samhällsbyggnad 
Bergslagen i syfte att förenkla för medborgarna. 

 Utökning tjänst avseende infrastruktur och kommunikation har tillförts förbundet. 
 Praktikenhetens verksamhet är numera också etablerad i Hällefors. 
 Arbete pågår för att skapa en gemensam fordonsförvaltning. 

 Process Gata/Trafik 

 Utökning med verksamhet Trafik och en trafikingenjör genom verksamhetsövergång 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 Uppdrag från direktionen angående upphandling och driftsformer av vinterväghållning. 

Process Park/Skog 

 Utökning med verksamhet Naturvård och en kommunekolog genom verksamhets-
övergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 Ny skogsbruksplan är upprättad för samtliga kommuner. 

Process Idrott 

 Ägandet av Lindehov Ishall i Lindesberg har övertagits av FALAB, Fastigheter i Linde AB, 
dock kvarstår driftansvaret inom förbundet. 

 Energibesparande åtgärder på idrottsanläggningar. 

 Process Lokalvård 

 Hällefors kommun har beslutat om återtagande av lokalvården. 
 Nytt system för kvalitetskontroller har införts. 
 Fortsatt arbete med kemikaliefri städning. 

Process Återvinning 

 Upphandlingen ”Insamling av hushållsavfall” är slutförd. 
 Avsättningen för returträ är mättad. 
 Tiden för sluttäckning av deponier kan förkortas avsevärt genom tillvaratagande av 

restprodukter. 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

 Arbetet med vattenförsörjningsplan fortsätter och går in i en slutfas. 
 För de av förbundet överklagade föreläggandena gällande kväverening har beslut 

inkommit från Mark- och miljödomstolen som innebär att krav på kväverening inte 
kommer att ställas för någon mindre anläggning. 

 Uppdrag från Lindesbergs respektive Nora kommun att utreda långsiktig hållbar 
vattenförsörjning. 

 



Årsredovisning 2017 

9 

 

 

Sammanfattning 

 

Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförbundet har under året i stort genomförts enligt 
fastställd verksamhetsplan. 

Det ekonomiska resultatet år 2017 för visar ett positivt utfall med 2,7 mnkr, 0,8 %. Resultatet är 
3,1 mnkr bättre än föregående år.  

De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 1,8 mnkr vilket är 1,2 mnkr 
sämre än föregående års resultat. Endast Process Park/Skog visar ett positivt resultat medan 
övriga processer visar minusresultat. Avseende Gata/Trafiks negativa resultat beror 
underskottet till största delen på att fakturor inkom från Linde Energi för fjärrvärmeförbrukning 
gällande hösten 2016 och helår 2017 avseende uppvärmning av resecentrum i Lindesberg. 
Kostnaden fanns inte med i driftbidraget utan regleras i bokslutet. Lokalvårdens underskott 
beror till viss del, 650 tkr, på utökade objekt och utökning av städytor i Lindesbergs kommun 
som regleras i bokslutet. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett positivt resultat på 4,5 mnkr, vilket är 4,3 
mnkr bättre än föregånde års resultat. Både Process Återvinning och VA-processerna visar 
plusresultat på 3,4 mnkr resp 1,1 mnkr. 

Övergripande/ Stab 

Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som svarar för planering och en produktions-
avdelning som svarar för utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter innehållande 
ekonomienhet, servicecenter, personalhandläggare, kvalitetssamordnare/verksamhets-
controller, förbundssekreterare samt infrastruktur- och kommunikation. 

Förbundet utgör from årsskiftet kommunernas väghållningsmyndighet och Direktionen är där-
med numera kommunernas trafiknämnd. Förutom verksamheten Trafik har verksamheten 
Naturvård överförts till förbundet. Förbundet företräder också kommunerna avseende det 
strategiska arbetet gällande verksamheten Infrastruktur och kommunikation (kollektivtrafik). 

Verksamhet

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

Gemensamt 58 152 58 152 0 58 547 58 547 0 54 139 54 139 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 75 836 76 377 -542 47 637 47 637 0 70 789 70 359 430

Park/Skog 19 317 18 257 1 060 19 451 19 451 0 16 761 17 182 -421

Idrott 15 432 15 640 -208 14 849 14 849 0 15 244 15 164 82

Lokalvård 44 090 46 175 -2 085 43 125 43 125 0 41 149 41 836 -687

Summa 154 675 156 449 -1 774 125 062 125 062 0 143 944 144 540 -596

Avgiftsfinansierat

Återvinning 60 529 57 086 3 444 57 361 57 361 0 60 430 58 696 1 733

Vatten och avlopp 121 595 120 526 1 070 115 232 115 232 0 115 056 116 580 -1 524

Summa 182 124 177 611 4 513 172 593 172 593 0 175 485 175 275 209

Totalt 394 951 392 212 2 739 356 202 356 202 0 373 568 373 954 -387

Varav interna 106 446 106 446 100 891 100 891

Bokslut 2016Budget 2017Bokslut 2017
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Förbundet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen organiserat och 
bemannat ett gemensamt servicecenter. Servicecenters uppdrag är att vara en ingång till 
förbundets och förvaltningens samtliga verksamheter. Arbetet med att utveckla e-tjänster och 
SMS-tjänster pågår.  

Planerings- och budgetprocessen för 2018-2020 har genomförts. Budgetram antogs av Direk-
tionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Budgeten antogs i 
Direktionen i december efter avstämning med medlemskommunerna avseende driftbidrag och 
investeringar, utfallet utifrån förbundets äskanden varierar. Dialoger enligt fastställd dialogplan 
genomfördes i alla kommuner. Volymförändringar under löpande år behandlades i samband 
med budgetprocessen i respektive kommun. 

Lönerevisionen 2017 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med 
betoning på insatser för kundnytta samt ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser 
för samordningsvinster. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid löneöversynen, 
förbundet har fortsatta problem med att rekrytera och behålla arbetsledare och kvalificerade 
projektledare/projektörer. 

Av 27 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet åtta av målen uppfyllda. 

Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under 
våren avseende verksamhetsåret 2016. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksam-
hetsplanering är ett område som förbundet behöver arbeta vidare med för att ta fram nyckeltal 
kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag för beslutsfattande. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl a säkerställa 
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har under året 
106 personer varit sysselsatta. 

Förbundet har under året deltagit på arbetsmarknadsmässor och andra strategiska event såsom 
företagsmöten. 

Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning av dessa systematise-
rats. Uppdraget sköts av projektenhet inom Planeringsavdelningen. Förbundet har haft problem 
att rekrytera till enheten. 

Åtgärder utifrån namnbytet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har succesivt genom-
förts.  

I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla sam-
verkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbundet ingår i kommunernas Lots-funktion.  

Hällefors beslutade på kommunfullmäktige i september ett återtagande av lokalvården. Förbun-
det levererade en konsekvensbeskrivning innan mötet i fullmäktige. 

Ärendet om ett eventuellt deltagande i bolaget för Vätternvatten behandlades i Direktionen i 
juni, beslut fattades om att inte ingå i bildandet av ett bolag i september i Nora och Lindesbergs 
kommun. Under slutet av året fick förbundet i uppdrag att utreda långsiktigt hållbar vattenför-
sörjning av Nora och Lindesbergs kommun. 

Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medförde att hjälp med att upprätta egenkontroll-
program beställdes av konsult. 

Arbetet med att inventera personuppgifter påbörjades inför dataskyddslagstiftning (GDPR) som 
träder i kraft 25 maj 2018. 
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Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen  

Avdelningarna har varit verksamma i 2,5 år, med uppdrag att leda, utveckla och samordna verk-
samheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen 
har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, 
omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har utvecklats. 

Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner kommer att utvecklas ytterligare. För-
bättringsidéer och genomförda förbättringar ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar 
och utveckla en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera 
verksamheten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen. Arbetet 
genomsyras av värdegrunden: förtroende, öppenhet, ansvar och engagemang (FÖRE). 

Ett konkret exempel är planeringen av en gemensam fordonsförvaltning för förbundet. 

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 är under uppdatering.   

Process Gata/Trafik 

Förbundet har från årsskiftet tillförts väghållaransvaret, bl.a. har detta inneburit ett 
arbete med att uppdatera befintliga lokala trafikföreskrifter. Verksamheten innebär också god-
kännande av trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd för funktionshindrade samt parke-
ringsövervakning. 

Insatserna för halkbekämpning har varit omfattande under året. En kall vår medförde dessutom 
att sandupptagningen tog lång tid. 

Processen har upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och 
broar. 

Arbetet med ombyggnation, inventering och dokumentation av belysning har fortsatt under året.  

Processen har aktivt medverkat i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och 
förvaltningen. 

Processen har genomfört ett stort antal investeringsobjekt under året. 

Process Park/Skog  

Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområdet naturvård. 

Skogsbruksplaner har färdigställts och föreslagna åtgärder för 2018 har kommunicerats med 
kommunerna via Direktionen. 

Bekämpning av jätteloka har fortsatt enligt handlingsplanen. 

Praktikenheten har genomfört insatser som höjt skötselstandard, bl a röjningar, skötsel av lek-
platser, målning av räcken och stolpar. 

Lekplatsbesiktningar har genomförts och upprättandet av skötselplaner för gräsklippning har 
upprättats. 

Processen har medverkat aktivt i fysisk planering som detaljplaner, översiktsplaner och grön-
planer tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 



Årsredovisning 2017 

12 

 

Processen har genomfört investeringsobjekt under året bl.a. byggnationer av lekplatser. 

Verksamheten har även bl.a. arbetat med de problem som kajor medför samt stationer med 

påsar för hundavföring. 

Process Idrott  

Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder har fortsatt, såsom bassängtäckning. 

Robotgräsklippare har testats i verksamheten. 

Föreningsträffar har genomförts för att öka dialog och stämma av kundnöjdhet. 

I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över skötseln av alla fotbollsplaner i Nora. Norabygdens SK 
har tagit över skötseln av Pershyttans motionsspår. 

Processen har genomfört ett flertal investeringar specifikt kan utegym och iskylanläggning 
nämnas. 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Process Lokalvård 

Nya städobjekt har tillkommit under året och lagts in i det elektroniska städprogrammet där 
kostnader och städtider går att se. 

Personalen certifieras enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd). 

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen samt kvalitetskontroller som är en förut-
sättning för att maximera kundnyttan inom givna budgetramar.  

Hällefors kommun har beslutat om återtagande av lokalvården. 

Fortsatt städning med avjoniserat vatten, kemikaliefri städning, inom flera verksamheter. 

Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter 
både på arbetsmiljön och på städkvaliten. 

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

Process Återvinning  

Upphandlingar avseende insamling av hushållsavfall och omhändertagande av hushållsavfall har 
genomförts. 

Förbundet har, liksom andra kommuner, problem med avsättning av returträ. 

Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäcknings-
planerna med hjälp av restprodukter.  

Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC fortsätter, intäkten skänks till barncancer-

fonden. 

Ambitionen är att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna för kunderna, exempelvis 
genom obemannade återvinningscentraler och information via sociala medier. 
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Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos 
kommunerna. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller 
fastighetsnära insamling. Utredningen var klar våren 2016, men inga beslut har ännu tagits. 

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för 
dricksvattenförsörjning på lång sikt har pågått under hela året och beräknas bli färdigställd 
under 2018. Under slutet av året fick förbundet i uppdrag att utreda långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning av Nora och Lindesbergs kommun. 

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

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperioden har pågått under 
2017. 

För Nora och Lindesbergs reningsverk fortsätter arbetet med förstudier. Både Frövi och Stri-
bergs reningsverk har beviljats nya tillstånd. 

Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljö-
kontoret fortskrider.  

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.  

En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både dricksvatten och spillvatten. 

Stora investeringsbehov föreligger eftersom merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 
år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade 
krav på verksamheten. 

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

En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten som grund till taxeutveckling 
är i drift och byggs på kontinuerligt.  

Energieffektivisering utreds. 

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

I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område 
med betydande översvämningsrisker. Förbundet har äskat medel för att kunna genomföra en 
klimatanpassningsplan. 

Verksamheterna har genomfört ett antal investeringsobjekt under 2017. Utbyggnaden av Östra 
Stranden i Nora kommun har försenats pga överklagande. Alla planerade projekt har inte kunnat 
genomföras med anledning av bristen på konsulter, entreprenörer samt vakanser inom verk-
samheten. 
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Framtid  

Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksam-
heter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Av detta skäl är förbundet representerat 
i bl.a. SKL:s FoU-grupp avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och i Svenskt Vatten. En orsak 
till intresset är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att 
rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området.  

Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar Samhällsbyggnadsförbundet vidare med den 
stomme som redan finns upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Syftet är att klara 
myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar. 

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

Förbundets funktionsbeskrivningar avseende de skattefinansierade verksamheterna behöver 
revideras tillsammans med kommunerna då förbundet utifrån effektiviseringskrav har svårt att 
leva upp till beskrivna kvaliter och frekvenser. 

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. Detta med syfte 
att säkerställa framtida rekryteringsbehov. 

Verksamhetsmål – Gemensamma   

 

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

Av kommuninvånarna ska 80% uppleva att de 

fått ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 

och engagemang.

Mätning av Nöjd-Kund-Index visar ett värde på 

66 %. Målet ej uppnått.

Minska kostnaden för övertidtimmar och 

fyllnadstid jämfört med 2016.

Kostnaden för övertidstimmar och fyllnadstid 

har minskat, -4,5 %, jämfört med år 2016.

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 

procentenheter jämfört med 2016.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 

procentenheter jämfört med föregående år.

Öka resursutnyttjandet över kommungränserna 

och mellan de olika processerna.

Nyttjandegraden av egna fordonsparken har 

ökat. Samarbetet mellan arbetsledarna har 

ytterligare utökats, även samarbetet mellan 

personalgrupperna har utvecklats ytterligare. 

Kvalitetsledarna har infört kvartalsmöten i 

samordningssyfte.

Säkerställa kompetensförsörjning genom att 

skapa en rekryteringsbas för Samhälls-

byggnadsförbundet.

Samarbetet med Yrkeshögskolor har utökats 

och praktikplatser erbjuds inom förbundet.

Öka förtroendet för förbundets tjänster via 

dialog med kommunledningarna i KNÖL.

Dialogerna är genomförda.
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Personal 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 202 tillsvidareanställda 31 december 2017. I 
nedanstående tabell redovisas månadsavlönade, vilket förutom tillsvidareanställda även 
omfattar vikarier och visstidsanställda.  

   

Personalförsörjning  

Under 2017 slutade totalt 18 personer sina tillsvidareanställningar vid förbundet och samtidigt 
har 21 tillsvidareanställningar tillsatts.   

 

 

 

Personal 2017 2016 2015

Medelantal anställda

Kvinnor 114 104 100

Män 99 97 92

Totalt 213 201 192

Löner och ersättningar (tkr)

Direktionen 452 394 391

Övriga anställda 77 165 71 353 66 645

Totalt 77 617 71 747 67 036

Sociala kostnader (tkr)

Pensionskostnader övr anställda 5 005 4 599 4 392

Övriga sociala kostnader 24 832 22 992 21 172

Totalt 29 837 27 591 25 564

Avslutade 

tillsvidareanställningar

Annan 

arbets-

givare

Annan 

orsak
Pension

Tillsatta 

tillsvidareanställningar

Inom 

avd/ 

process

Stab 2 1 1 Stab 3

Planeringsavdelning 4 Planeringsavdelning 4

 - Process VA 3 2 1  - Process Gata/Trafik 1

Process Återvinning 1 1  - Process Park/Skog 1

Produktionsavdelning 12  - Process VA 2

 - Produktion adm 1 1* Produktionsavdelning 14

 - Process Gata/Trafik  - Process Park/Skog 1

 - Process Park/Skog 2 1 1  - Process Lokalvård 11

 -Process Idrott 1  -Process Återvinning 2

 - Process Lokalvård 5 3 2

 - Process Återvinning 2 1 1

 -Process VA 2 1** 1

* intern omflyttning till Staben adm

** intern omflyttning till Planeringsavd/VA
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Åldersstruktur  

Åldersfördelning per sista december 2017 (månadsavlönade), medelålder är 48 år. 

 

Könsfördelningen inom förbundet totalt är relativt jämn - 55 procent är kvinnor och 45 procent 
är män. Könsfördelningen följer traditionella könsmönster där Lokalvård har markant överväg-
ande del kvinnor, 96 procent, och processerna Gata/Trafik, Park/Skog och Idrott med avsevärd 
övervägande del män, 79 procent. Fördelningen är relativt konstant över tid. 

Övertid  

Övertidstimmarna minskade totalt inom förbundet med 386 timmar jämfört med föregående år. 
På avdelningsnivå visar alla dvs staben, planeringsavdelningen och produktionsavdelningen 
minskad övertid. I nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.  

 

Arbetstidsfrågor  

Männens sysselsättningsgrad visar att 99 procent arbetar heltid mot 69 procent av kvinnorna. 
Kvinnornas sysselsättningsgrad har ökat 4 procentenheter jämfört med föregående år medan 
männens sysselsättningsgrad är oförändrad.   

Störst andel deltidsarbetare finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden inom 
lokalvården är 91 procent vilket är en höjning med 2 procentenheter jämfört med föregående år.  

Under 2017 har en handlingsplan upprättats för förbundet gällande ”Heltid som norm”.  
Kollektivavtal (HÖK16) mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal gör 
gällande att en handlingsplan för att uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje 
arbetsgivare.  

 

 

Ålder Antal pers Procent

-29 29 12%

30 - 39 47 20%

40 - 49 48 21%

50 - 59 52 22%

60 - 57 24%

Avdelning/Process 2017 2016 2015

Stab 46 61 49

Planeringsavdelning 400 621 447

Produktionsvdelning 4 329 4 479

därav

 - Arbetsledning 431 127

 - Gata/Trafik 239 214 1 252

 - Park/Skog 181 116

 - Idrott 312 654

 -  Lokalvård 1 166 1 217 995

 - Återvinning 152 190 129

 - Vatten och avlopp 1 848 1 961 1 666

Totalt 4 775 5 161 4 538
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Jämställdhet 

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas i samverkan enligt samverkansavtalet. Vid 
rekryteringar strävas efter att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldsperspektiv. Vid 
granskning av de 17 tillsvidaretjänster som annonserats externt under året konstateras att det 
finns tre tjänster inom processen lokalvård där endast kvinnor finns representerade i 
ansökningarna. Inga tjänster har haft endast manliga sökande. I medeltal var det 15 sökande per 
tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Lokalvårdare och drifttekniker var de två 
tjänster som hade flest sökande, 44 respektive 37 st.  

Lönebildning och löneutveckling 

I löneöversynen blev utfallet för de tillsvidareanställda tjänstemännen 2,8 % och för kommunals 
medlemmar 2,3 %.   

Sjukfrånvaro 

Tabellen visar sjukfrånvaron för 2017. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 

 

Den totala sjukfrånvaron under året har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående 
år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har minskat med 6,7 procentenheter 
jämfört med förra året och utgör ca 33% av den totala sjukfrånvaron.  

Högst sjukfrånvaro finns inom processen Lokalvård och lägst inom VA-ledningsnät samt 
Återvinning. En arbetsgrupp inom VA-ledningsnät hade under året ingen sjukfrånvaro. 

Samtal och täta kontakter mellan chef och medarbetare är positivit vid upprepad sjukfrånvaro 
och det ingår i förbundets rutiner. Som komplement till samtalen mellan chef och medarbetare 
kan hälsosamtal med företagshälsovården användas. 

Hälsosamtal via företagshälsovården har under året funnits kvar, likt tidigare år, som ett 
förebyggande alternativ. 

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid 2017 2016 2015 2014

Samtliga anställda 6,3% 6,1% 6,4% 7,5%

Andel långtidssjukfrånvaro 32,8% 39,5% 49,5% 50,7%

Kvinnor 8,0% 7,4% 7,6% 10,1%

Män 4,2% 4,5% 5,1% 4,5%

Personal 29 år och yngre 5,9% 5,4% 3,0% 5,3%

Personal 30-49 år 6,6% 6,8% 10,1% 10,4%

Personal 50 år och äldre 6,2% 5,8% 5,1% 6,4%
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När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för 
kvinnorna med 0,6 procentenheter medan det för männen har minskat med 0,3 procentenheter 
sedan föregående år. Differensen mellan könen är nu 3,8 procentenheter och har därmed ökat 
det senaste året. 

 

 

De två åldersgrupperna; under 29 år respektive 50 år och äldre har båda ökat sin sjukfrånvaro 
med 0,5 respektive 0,4 procentenheter. Trenden de senaste åren är att frånvaron ökar för dessa 
två grupper medan mellangruppen 30-49 år minskar sin frånvaro.  

Minskningen för åldersgruppen 30-49 år är 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. En 
minskning tredje året i rad. Gruppen har dock fortsatt den högsta korttidsfrånvaron på 8,9 % 
samt högsta långtidsfrånvaron - sjukskrivning mer än 60 dagar - på 52 %. 
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Övrigt 

Det finns möjlighet att erhålla en friskvårdspeng om 1 000 kr vid utövande av olika 
friskvårdsaktiviteter. Under året har friskvårdspengen använts av 55 medarbetare, vilket kan 
jämföras med 2016 och 2015 då pengen användes av 55 respektive 52 medarbetare. Av årets 55 
medarbetare är fördelning 20 män och 35 kvinnor. 

Utöver detta finns sedan november 2017 tillgång till att under vissa tider, kostnadsfritt, träna på 
Atleten i Nora. Hittills har 11 medarbetare använt sig av denna förmån. I Lindesberg finns 
motsvarande möjlighet att, mot en depositionsavgift för passerkort, träna i Masugnens lokaler. 

Under året vid en chefs-och arbetsledarträff, föredrog arbetsmiljöingenjören från 
företagshälsovården, de arbetsmiljöföreskrifter som tillkommit eller förändrats under året. 

Även i år har medarbetare som utför arbetsuppgifter där risk för fästingbett föreligger erbjudits 
TBE vaccination. Alla medarbetare har även erbjudits möjlighet till influensavaccin. 

Under året genomfördes utbildning för chefer- och arbetsledare i rekrytering. För att nå ut 
bredare på marknaden påbörjades arbetet med att se över möjligheten att annonsera lediga 
tjänster via sociala medier.  

Vid årsskiftet genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet redovisades inte före 
årsskiftet. 
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Direktion 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 året haft 11 sammanträden. 

 

Ordförande har ordet  
Verksamheten under det ga ngna a ret har i stort fungerat enligt faststa lld verksamhetsplan. Det 
ekonomiska resultatet har dock varit negativt pa  den skattefinansierade sidan och speciellt inom 
omra de lokalva rd. Na got ma ste go ras fo r att komma till ra tta med detta. Direktionen har under 
a ret arbetat med att fa  fram ba ttre ekonomirapporter och ma ste fortsa tta med detta arbete. 

Va rt behov av rekryteringar har varit fortsatt stort under 2017. Rekryteringsfra gorna har en stor 
betydelse fo r att kunna uppra ttha lla ra tt kompetens inom fo rbundet och det a r da rfo r viktigt 
med egen personalutveckling och att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

Samverkansfra gorna inom va ra fyra medlemskommuner blir allt viktigare. 

Allt sto rre krav kan ma rkas fra n va ra medborgare pa  kundservice och o kad kvalitet och fra n 
kommunerna pa  en ho g effektivitet. Fo rbundet har tillsammans med Samha llsbyggnadsfo rvalt-
ningen organiserat och bemannat ett gemensamt servicecenter. Servicecenters uppdrag a r att 
vara en inga ng till fo rbundets och fo rvaltningens samtliga verksamheter. 

En ny fo rbundsordning a r antagen i samtliga kommuners fullma ktigefo rsamlingar inneba rande 
att naturva rd, trafik- och infrastrukturfra gor har o verfo rts till fo rbundet fra n och med 1 januari 
2017. Ett namnbyte till Samha llsbyggnadsfo rbundet Bergslagen har genomfo rts vilket skapat en 
del fra getecken p.g.a. likheten med Samha llsbyggnadsfo rvaltningen. 

I och med o vertagandet av trafikfra gorna har fo rbundet fra n a rsskiftet tillfo rts va gha llaransvaret, 
detta har bl.a. inneburit ett stort arbete med att uppdatera befintliga lokala trafikfo reskrifter. 

Fo rbundets uppdrag att genomfo ra kommunernas investeringar inom fo rbundets verksamhets-
omra den har fo rtydligats och medfo rt att antalet investeringsobjekt har o kat va sentligt under 
a ret. Vidare tog na gra kommuner fram extra investeringsmedel vilket ocksa  innebar en extra 
belastning pa  planering, upphandling och genomfo rande. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl.a. sa kersta lla 
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har under a ret 
106 personer varit sysselsatta, varav na gra var praktikanter fra n yrkesho gskoleutbildningar. 

Ha llefors har tyva rr beslutat att a terta ansvaret fo r lokalva rden vilket kommer att ske fra n och 
med 1 januari 2019. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Direktion 0 624 -624 0 562 -562 0 549 -549

Revision 0 270 -270 0 333 -333 0 401 -401

Totalt 0 894 -894 0 895 -895 0 950 -950

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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Min uppfattning är ändå att våra kommuner i norra Örebro län är i behov av fortsatt samverkan 
för att klara kompetensförsörjning och ekonomi i en värld med stora krav på service från våra 
medborgare. 

 

Hans-Olof Hake 

Ordförande 

 

Direktionens och Revisionens sammansättning 2017-12-31 

 

Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en för-
bundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras. 

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommun-
erna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemen-
samma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i 
respektive kommun.  

 

 

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Hans-Olof Hake (S) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg

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

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

Jonas Kleber (C) Lindesberg Anne Nyström (C) 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

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Sture Bäckman (S) Hällefors

Jan Kallenbäck (opol) Nora

Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Stab 
Avdelningen ska svara för 

 Stödfunktioner av gemensam karaktär såsom ekonomi, servicecenter, upphandling, 
personaladministration, information etc. 

Verksamhetsredovisning 

 

Planeringsavdelningen: Differensen mellan budget och bokslut beror på ej tillsatta tjänster, lägre 
kostnader, och därmed lägre intäkter. 

Stab 

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 
förbundssekreterare. Ett uppdrag som tillkom under året var Infrastruktur- och kommunika-
tionsfunktion. 

Ekonomi  

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

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

Servicecenter  

Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter är från 1 jan 2017 gemensamt för förvaltningen (fd 
BMB) och förbundet (fd BKT). Servicecentret är ”en-väg-in” till båda organisationerna. Syftet 
med ett servicecenter är att öka tillgängligheten för medborgare och kunder, att få en bättre 
ärendehantering samt att avlasta handläggarna genom att servicecenter kan svara på ett stort 
antal frågor. 

Nytt från årsskiftet är att information, vägledning, frågor och felanmälan som rör förvaltningens 
områden Livsmedelskontroll, Miljökontor, Mätningskontor och Stadsarkitektkontor med bl a 
Bygglov, hanteras av servicecentret. 

Servicecenter har hand om fakturering för vatten, avlopp, slam och avfall samt svarar på frågor 
kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden. Även frågor och felanmälan kring 
gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. 

Samtalsmätning görs varje månad och under maj och oktober gjordes en manuell mätning för 
förvaltningens ärenden som visar att bygglovsfrågor dominerar, oavsett säsong. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Stab 16 759 15 865 894 16 195 15 300 895 15 337 14 387 950

Planeringsavd 4 857 4 857 0 5 827 5 827 0 5 204 5 204 0

Produktionsavd 36 536 36 536 0 36 525 36 525 0 33 598 33 598 0

Totalt 58 152 57 258 894 58 547 57 652 895 20 541 53 189 950

Varav interna 38 671 2 052 38 413 2 342

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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Arbetet med och utvecklingen av felanmälanssystemet fortsätter. Synpunkter och felanmälan 
kan göras via e-mail, hemsidan, app eller telefonsamtal. Handläggare och arbetsledare i både 
förbundet och förvaltningen har avlastats från samtal och ärenden. 

Uppbyggnaden av kunskapsbanken har gjort att medarbetarna inom servicecenter mer sällan 
behöver fråga ute i processerna för att direkt ge medborgaren svar. Informationsflöde och 
kunskapsutbyte är en viktig och ständigt pågående process. 

I Servicecenter ingår en funktion med inriktning information och webb. Ett stort arbete med att 
uppdatera hemsidan samt mallar mm med nya namnet har gjorts. 

Arbetsledaren i Servicecenter ingår i Länsstyrelsens kris- och beredskapsnätverk för Örebro län, 
ett viktigt arbete för att rusta Samhällsbyggnad Bergslagen före, under och efter en krishändelse. 

Kvalitetssamordning 

Planerings- och budgetdialogen för 2018-2020 har genomförts enligt förbundsordning och 
fastställd dialogplan.  

Årets dialogmaterial har vidareutvecklats avseende konsekvensbeskrivningar för alla volym- 
och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid 
utökning/avveckling av drift och investeringar. 

Uppföljning av kvalitetsledningssystemet - ledningens genomgång - genomfördes under våren. 
Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet. ”Ständiga förbättringar” 
handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs idag. Organisationen 
ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet. En handlings-
plan upprättades efter ledningens genomgång och åtgärder av framkomna avvikelser pågår. 

Ledningsgruppen hade i januari en utbildningsdag i systematisk kvalitetsutveckling med en 
föreläsare från SIS (Swedish Standards Institute). I december hade ledningsgruppen en 
utbildningsdag i processkartläggning. Begreppen process, modell och arbetssätt förklarades och 
vad som behövs för ett fungerande processarbetssätt. 

Nämndadministration 

Arbetet med att digitalisera Nämndadministrationen har fortsatt under året. 

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 pro-
cess finns en arkivredogörare. 

Systematiskt arbete 

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

Personal 

Under året har två medarbetare avslutat sina anställningar, en inom ekonomisidan som övergått 
till annan arbetsgivare, och en inom servicecenter som slutat av annan orsak. Samtidigt har två 
medarbetare tillsvidareanställts, en inom ekonomisidan och en till servicecenter.  Även en intern 
övergång från produktionsavdelningen till staben har skett under året. Antalet tillsvidare-
anställda inom Staben var vid årsskiftet 17 personer. 
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Framtid och verksamhetsutveckling 

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner, kund-
fokus och framförhållning kommer alltid att vara vägledande. 

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

Nämndadministrationen kommer att digitaliseras och hanteras i en mötesmodul. Driftstart be-
räknas till 2018.  

Organisationen kommer att utvecklas gällande servicecenter, fakturering och övrig kommunika-
tion 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 med-
borgarna. 

Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier. 

Verksamhetsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

Effektivisera leverantörsreskontraflödet. 

Minska räntekostnaderna med 20% mot ett 

genomsnitt för de senaste tre åren.

Räntekostnaderna har minskat med 50 % 

jämfört med ett genomsnitt för de tre senaste 

åren. Målet är uppnått. Flera åtgärder har 

vidtagits, fler leverantörer skickar elektroniska 

fakturor, arbetsuppgifter inom 

ekonomienheten har omfördelats och det har 

skapats bättre och tydligare rutiner.
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Avdelning Planering 
Avdelningen ska svara för 

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

Verksamhetsredovisning 

Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom 
flera processer samt även underlättar och stimulerar samarbetet mellan processerna. 

På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog, 
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar 
kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder 
inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive 
processer samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Projektenheten inom avdelningen leds av en projektsamordnare/arbetsledare. I enheten finns 
projektörer, projektledare, utrednings- och VA- ingenjörer. De arbetar med projektering, 
projektledning och upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investerings-
projekt som förbundet 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). Vid årsskiftet skedde en verksamhetsövergång som innebar att verksam-
heterna Trafik och Naturvård flyttades över från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Samhälls-
byggnadsförbundet. För planeringsavdelningen innebar det att processen Gata/Trafik utökades 
med funktionen trafikingenjör och processen Park/Skog med funktionen kommunekolog.  

Vid årsskiftet trädde ny upphandlingslagstiftning i kraft, nya LOU (Lagen om offentlig upphand-
ling) och nya LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) samt en helt ny lag om 
tjänste- och byggkoncessioner infördes, LUK (Lagen om upphandling av koncessioner). Över-
synen av regelverket syftar bland annat till att klargöra och öka möjligheter för myndigheterna 
att ställa hållbarhetkrav samt förenkla för småföretag att delta i upphandlingar. Även för att 
skapa regler som är mer motståndskraftig mot osund konkurrens. 

Den första juni trädde bestämmelser i kraft att offentliga myndigheter vid upphandlingar, som 
överskrider tröskelvärdet, ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och 
arbetstid. Syftet är att motverka oskäliga arbetsvillkor och minska risken för snedvriden 
konkurrens genom social dumpning. 

Större upphandlingar som gjorts under året är bland andra Fönsterputstjänster; VA-kemikalier; 
Gatubelysningstjänster; Omhändertagande av matavfall, träavfall och skrot; Skogstjänster; Styrd 
borrning; Sand- och grusmaterial samt Multiarenor. 

Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion har tagits fram i arbetet 
med investeringsprojekt. Projekten startar på planeringsavdelningen av kvalitetsledare och 
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projektgrupp för att därefter lämnas över till produktion för byggnation. Dialogen i projekten 
förs via processmöten. 

                                     

 

Personal 

Antalet visstidsanställda på avdelningen var vid årsskiftet 29 personer.  

Under året har avdelningen haft två pensionsavgångar varav en av tjänsterna är ersatt. Avdel-
ningen tillsatte en tjänst som VA-ingenjör/projektledare under våren som åter blev vakant till 
hösten. Två medarbetare har gått till annan arbetsgivare där båda tjänsterna tillsattes under 
året, GIS-ingenjör genom extern tillsättning och VA-tekniker genom intern tillsättning från pro-
duktionsavdelningen. Vid årsskiftet står tjänsterna VA-ingenjör/projektledare och Projektör/-
projektledare vakanta.  

Avdelningen har genom verksamhetsövergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen även ut-
ökats med två medarbetare, en kommunekolog och en trafikingenjör. 

Avdelningen har även gett arbete åt förbundets praktikenhet i form av registrering och 
korrigering av data i kart- och verksamhetssystem och utskick av information till medborgare.  
 

Kompetensförsörjning  

Under året har en utbildning i fastighetsrätt genomförts i syfte att få fördjupad kunskap inom 
allmän fastighetsrätt, markanvändning och upprättande av servitutsavtal. 

En utbildningsdag för arkivredogörare har genomförts tillsammans med Lindesbergs kommun i 
syfte att ge kunskap om de regler som gäller för en modern och effektiv arkivhantering. 

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

Systematiskt arbete 

Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöras och utveckla en lärande 
organisation. 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och ut-
veckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå de satta målen. Att attrahera, 
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver 
utvecklas. 
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Avdelningens funktioner ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället och som påverkar organisationens processer. Detta ska ske 
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.   

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom 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 verkar för att tilldelade resurser används så effektivt som möjligt och 
används inom flera verksamheter. Arbete med att underlätta och stimulera samarbetet mellan 
processerna är en naturlig del av det dagliga arbetet. 
 
Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-
ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig plan-
ering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhets-
område. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för upp-
följning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Verksamheten sköts i enlighet med funktionsbeskrivningar inom de skattefinansierade verk-
samheterna och mot uppsatta mål. Detta görs inom ramen för tilldelade resurser. Stort fokus har 
lagts på samarbetet i och mellan de olika processerna och att hitta samverkan som leder till ökad 
effektivitet. 
 
Under pågående resurskartläggning har indikatorer på att avdelningen inom vissa områden är 
underbemannad framkommit, samtidigt som maskinella resurser inte utnyttjas i tillräckligt hög 
grad.  

Under året har samarbetet mellan processerna ökat vilket främst kommer i utryck i samarbetet 
mellan arbetsledarna. Maskin- och fordonsresurserna har nyttjats i högre grad mellan process-
erna, dock saknas relevanta nyckeltal för att mäta detta. Under kommande år ska därför avdel-
ningen tillsammans med ekonomer och kvalitetsledare arbeta för att ta fram tillämpliga nyckel-
tal.  

En övergripande årsplanering för hela avdelningen har gemensamt tagits fram. 

Rutin för samverkan mellan planerings- och produktionsavdelningen finns och används till viss 
del. Samarbetet kan och bör utvecklas för att avsikten med organisationsformen ska få full 
effekt. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och utför driftåtgärder som ej ryms 
inom ramen och syftar till att bl a säkerställa rekryteringsbehovet inom kommunalteknisk sek-
tor. Inom praktikenheten har under året 106 personer varit sysselsatt, varav sex st från yrkes-
högskolor och en från universitet. Några områden som enheten arbetat med är i Lindesberg 
gräsklippning, snöskottning och bekämpning av jätteloka, i Nora klottersanering och bekämp-
ning av jätteloka och i Hällefors renovering av informationstavlor. Enheten har gjort stora 
insatser i nedskräpningsärenden och även stora sly- och siktröjningsinsatser. 

Personal 

Antalet visstidsanställda inom Produktionsavdelning var vid årsskiftet 156 personer. Under året 
har 12 st avslutat sina anställningar och 14 har tillsvidareanställts.  
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Åtgärderna i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning för arbetsledarna har 
fortsatt. Ytterligare analyser har genomförts och handlingsplaner för det fortsatta arbetet är 
upprättade.  

Kompetensförsörjning 

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

Genomförda utbildningar under 2017: 
 Asbest för rörläggare 

 Arbete på väg (APV) 

 Bas-P/Bas-U ⨵ 

 Golvvård 

 Heta arbeten 

 Hjärt- och lungräddning (HLR) 

 Kemiska arbetsmiljörisker 

 Hygien VA ledningsnät 

 Motorsåg 

 Skötsel av elanläggningar 

 Travers inkl Säkra lyft 

 Vattenprovtagning 

 Våga vara chef 
 

⨵ Byggarbetsmiljö planering och utförande. 
 

Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån 
både arbetsmiljö och lagkrav. Utbildningarna är även ett led i de kompetensutvecklingsplaner 
som upprättas i samband med medarbetarsamtalen. 

Arbetet med praktikplatser för arbetssökande har fortsatt att utvecklas och fördjupas samtidigt 
som samarbetet med eftergymnasiala och yrkesinriktade skolor har utvecklas ytterligare för att 
säkerställa framtida kompetensförsörjning.  

Systematiskt arbete 

Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det systemat-
iska arbetsmiljöarbetet. En analys av arbetsledarnas kompetensbehov inom området har ge-
nomförts och resultatet har lagts in kompetens- och utbildningsplanen.  

Skyddsronder och brandskyddskontroller samt tillbud och avvikelser följs upp på respektive 
APT. Större händelser av övergripande karaktär lyfts i hela arbetsledargruppen. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Arbetet med utveckling och effektivisering genom samarbete och samverkan mellan de olika 
processerna ska fortsätta. Samarbetet med planeringsavdelningen måste också utvecklas så att 
förutsättningarna för att målet ökad samverkan ska uppnås. 

Inom processerna VA och Gata/Trafik planeras för samverkan avseende personal genom gemen-

samma arbetslag för anläggningsarbete. För att öka kostnadseffektiviteten planeras för fler 
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timmar på egna maskinresurser, en åtgärd är att transporter inom VA och Gata/Trafik 

samordnas i större utsträckning.  

Inom process Lokalvård fortsätter arbetet med att införa kemikaliefri städning eftersom 

resultaten från de områden där det införts har varit positiva. Ambitionsnivån är att kvalitets-

kontroller ska genomföras på alla städobjekt. 

Kommande år finns ett stort rekryteringsbehov, dels beroende på normal rörlighet på 

arbetsmarknaden och dels på åldersstrukturen inom avdelningen. Detta kommer att ställa stora 

krav på avdelningen och den målsättning som finns att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 

utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, 

rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver 

utvecklas.  

Avdelningen ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveck-

ling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske löpande genom 

exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser.  

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnad Berg-

slagen, lokalt, regionalt och nationellt är samverkande nätverk en viktig del. Detta är dock ett 

utvecklingsområde och ett arbete för kommande år. 

En prioriteringslista med förslag avseende förbundets investeringar inom de olika processerna 

för de kommande åren har arbetats fram.  

Behovet är fortfarande stort av att förnya och byta ut den egna maskin- och fordonsparken. 

Arbetet med att skapa en gemensam fordonsförvaltning pågår och planeras vara införd under 

2018. I projektet ingår även att ta fram system för energieffektivisering och minskad miljö-

påverkan från fordonen. Avdelningen arbetar även på att öka maskintiden i den egna maskin-

parken. 

Pågående analys av olika driftformer och resursutnyttjande ska slutföras och bilda underlag för 
framtida planering av verksamheten. 

Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten ska avdelningen 
fortsätta det systematiska arbetet med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de 
kvalitetssystem som finns.  

Avdelningen ska även fortsätta ta del av den fysiska planeringen och genomföra projekt 
tillsammans med planeringsavdelningen. 
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Process Gata/Trafik 
Processen ska svara för  

 Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som torg. 
 Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet 

samt viss belysning på det statliga vägnätet. 
 Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och 

övriga uppdragsgivare. 
 Trafikfrågor. 

 

Verksamhetsredovisning 

 

Generellt: Differensen Budget-Bokslut beror på interna transaktioner av beläggningskostnader och 
intäkter. 

Hällefors: Verksamheten utfördes i stort sett enligt budget. 

Lindesberg: Förbundet har fått fakturor från Linde Energi på fjärrvärmeförbrukning gällande hösten 
2016 och helåret 2017 avseende uppvärmning av resecentrum i Lindesberg. Kostnaden fanns inte med i 
driftbidraget utan regleras i bokslutet. 

Ljusnarsberg: Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning. 

Nora: Verksamheten utfördes i stort enligt budget. 

Gata/Trafik 

Process Gata/Trafik ansvarar för 40 mil körbanor och 52 broar samt ca 16 000 belysnings-
punkter. 

Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområde Trafik med en trafikingenjör genom verksamhets-
övergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Trafikingenjörens uppgifter är bl a Godkännande av trafikanordningsplaner (TA-planer), P-
tillstånd för funktionshindrade, Lokala trafikföreskrifter (LTF), Trafikutredningar och Dispens-
transporter. Under året har bl a inventering av LTF i samtliga kommer genomförts, Trafikplan 
och P-utredning i Lindesberg och Nora kommuner pågår, förslag till nya taxor för P-anmärk-
ningar och fordonsflytt. Har även medverkat vid framtagande av YH-utbildning inom trafik-
teknik. 

Insatserna under våren för halkbekämpning var stora och medförde att sandupptagningen tog 
lång tid. Under årets sista månader var det ett flertal tillfällen med halkbekämpning. 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 7 245 7 245 0 7 358 7 358 0 6 090 6 090 0

Hällefors 11 990 11 933 58 8 354 8 354 0 10 396 10 135 261

Lindesberg 36 113 36 568 -456 19 178 19 178 0 34 113 34 320 -207

Ljusnarsberg 7 742 7 924 -182 5 426 5 426 0 9 412 9 385 27

Nora 12 746 12 708 38 7 321 7 321 0 10 778 10 429 349

Totalt 75 836 76 377 -542 47 637 47 637 0 70 789 70 359 430

Varav interna 27 916 31 085 22 391 27 576

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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Belysningsentreprenör för drift, underhåll och byggnation kommer efter upphandling att vara 
samma som tidigare. 

Ramavtal har upphandlats för brounderhåll och mindre brorenoveringar. Parkeringsövervak-
ning är sedan sommaren upphandlad. 

Verksamheten har köpt in två informationstavlor, en vardera till Nora resp Lindesbergs 
kommuner. Tavlorna upplyser trafikanterna hur fort de kör samt registrerar hastighet och 
klockslag för statistik.  

Under hösten arbetade gatuprocessen med att ta fram material till upphandling avseende sand-
upptagning och underhållssopning.  

Under våren och hösten genomfördes grusning och hyvling av vägar i Hällefors, Grythyttan, 
Rockhammar, Ramsberg, Guldsmedshyttan, Storå, Frövi och Vedevåg. 

Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader 
för underhåll av grusvägar. 

Bryggeriområdet i Nora har fått en asfalterad parkering samt upprustning av in- och utfart till 
området. 

Arbetena för en ny ställplats för husbilar med tillhörande servicebyggnad i Nora har under 
hösten påbörjats och färdigställs under våren 2018.  

Med anledning av den nya gc-bron över järnvägen på Finnbergsvägen i Hällefors påbörjades 
under hösten trafiksäkerhetsåtgärder som kommer att färdigställas under våren 2018.  

I Bångbro har en ny bussangöringsplats byggts.  

Under året har Bergslagsvägen i Lindesberg byggts om med en ny gång- och cykelväg.  

Basvägen i Hällefors byggdes om med en gång- och cykelvägen som är upphöjd för ökad säker-
het för oskyddade trafikanter. 

Prästbron i Lindesberg som går över Bottenån har under hösten renoverats med bland annat en 
ny kantbalk. I samband med de arbetena byggdes även trafikljusen om. 

En ny väg har byggts från Torphyttevägen och in till Lindesby i Lindesberg. Där möts två vänd-
planer, en söderifrån och nu den nya norrifrån och passage mellan dem får ej ske av motor-
fordon. Anledningen är att det mellan vändplanerna har byggts en passage för salamandrar 
enligt detaljplanen.  

Ombyggnation av gatljusanläggningar har under året utförts bland annat i Bredsjö i Hällefors 
kommun, Logebacken och Gruvfogdegatan i Kopparberg och Örebrovägen i Lindesberg. Totalt i 
kommunerna är det cirka 400 armaturer som under året är utbytta mot nya ledarmaturer. 

Kommunerna har avsatt mer resurser för ökning av ljuspunkter till Vinterljus, bland annat gren-
lindade träd.  

Arbetet med detaljprojektering av Kristinavägens dagvattenhantering i centrala Lindesberg har 
påbörjats. Bygghandlingar levereras första kvartalet 2018. 

I Frövi pågår arbetet med att bygga ny väg, gc-väg och järnvägsbank från vattentornet på N:a 
Bangatans förlängning och norrut mot BillerudKorsnäs. Detta kommer i framtiden att vara 
matningen till bland annat det nya industriområdet som kommer att växa fram norr om Frövi. 
Processen svarar för framtagande av framtida dagvattenhantering, planering av området utifrån 
järnvägstrafik och framtagande av bygghandlingar. Områdets yta uppgår till cirka 130 hektar. 
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Lindesbergs kommun beviljade under 2016 extra medel för åtgärder av engångskaraktär efter 
att kommunen erhållit extra statsbidrag. Dessa åtgärder består bland annat av extra asfaltering 
av gator och vägar i Fellingsbro, Storå och Guldsmedshyttan, nya sandupplag med tak eller 
komplettering med tak på befintliga och nya gatunamns- och vägskyltar.  

Fondering av underhållstillägget för asfalteringsarbeten efter grävande arbeten i kommunala 
gator och vägar har under tidigare år ökat i förhållande till vad som har varit förbrukat. Detta 
medförde att 2017 års asfalteringsvolym var större än budgeterat.  

Beläggningsfonder, garantifonder, per kommun: 

 

Systematiskt arbete 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 

Processen upprättar drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och broar. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten och de lokala trafikföreskrifterna 
fortsätter. 

Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Verksamhetsmål 

 

 

Kommun             (kr) IB 2017

Förändring 

2017 UB 2017

Hällefors 2 646 233 -175 200 2 471 033

Lindesberg 2 973 671 -2 242 000 731 671

Ljusnarsberg 335 001 1 657 500 1 992 501

Nora 2 053 040 591 200 2 644 240

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom 

att motverka felparkeringar.

Trafikövervakningen har effektiviserats. 

Översyn av lokala trafikföreskrifter och 

vägmärken har genomförts.

Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt 

eliminera otrygga gatumiljöer.

Utredning pågår var behov av trafiksäkerhets-

åtgärder finns. I samtliga kommuner har gång- 

och cykelvägnätet byggts ut. Förstärkt gatu-

belysningen för ökad trygghet. Hastighets-

säkrat gång- och cykelpassager. Regelbundna 

trafikmätningar.

Felanmälningar gällande gatubelysning ska för 

halv- och helår minskas med 5% jämfört med 

motsvarande 2016.

Antal felanmälningar vid halvåret visade en 

minskning med 16% och vid helåret hade antal 

felanmälningar minskat med 12% jämfört med 

föregående år.

Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar 

ska för helår 2017 minskas med 5% jämfört 

med 2016.

Antalet felanmälan gällande asfaltsbeläggning 

har minskat med 31 % jämfört med föregående 

års mätning.
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Investeringar  
 

 
 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Bokslut 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 5 230 3 629
Upprustning gatljusnätet 1 880 1 733 Samförläggning i Bredsjö.  Åtgärder på Kronhagsvägen.

Trädbelysning Hällefors och Grythyttan.
Broar reinvestering 300 0 Inga åtgärder på grund av avsaknad av resurser.
Tillgänglighetsanpassning 500 420 Trafikåtgärder på Finnbergsvägen.
Ombyggnad av gator i samb. VA 2 500 1 413 Byggnation av gång- och cykelväg utefter Basvägen för ökad

trafiksäkerhet. Beläggning våren 2018.
Stationsvägen gång- och cykelväg 50 63 Projektering färdigställd.

Lindesbergs kommun 10 665 8 869
Reinvestering gatubelysning 1 000 1 539 Samförläggning Örebrovägen. Strandpromenaden i Frövi. 

Avvikelsen kompenseras av lågt utfall på projekt för ny
gatuljusautomatik.

Prästbron 3 500 2 048 Renovering av Prästbron och nya trafikljus. Färdigt.
Tillgänglighetsanpassning 645 889 Trottoarer, kantstenar o övergångar i Fellingsbro, Frövi och Storå.
Dagvatten centrala Lbg 500 432 Projektering av Kristinavägen inför byggnation.
Ombyggnad gator i samb. VA 2 000 1 050 Ombyggnad gång- och cykelväg och dagvattenhantering vid 

Tivoliplan. Åtgärder på Idrottsvägen Fellingsbro.
Barriärelement Stafettgatan 1 000 1 068 Färdigt. Avvikelse på grund av fler element än beräknat.
Ny parkering Grönbodahemmet 500 679 Färdigt. Avvikelse på grund av förorenat makadam som omhänder-

togs av Fortum Waste Solutions, (fd Sakab).
Ny gatuljusautomatik 600 59 Åtgärder på Ryavägen. Överskott på projektet används för projekt

reinvestering gatubelysning.
Sandupplag med tak Stråssa 100 171 Färdigt.
Sandupplag med tak Fellingsbro 100 166 Färdigt.
Sandupplag med tak Ramsberg 110 145 Färdigt.
Sandupplag med tak Vedevåg 110 145 Färdigt.
Asfalt Strandpromenad Frövi 400 400 Färdigt.
Skyltar 100 78 Inköp av byggskyltar. Avslutat.
Näringsliv och Utveckling 29 600 5 600
Ny väg, Frövi N:a Bangatan 14 000 408 Byggnation påbörjad, ombudgetering begärd.
Infrastruktur och VA Lindesby 3 000 2 153 Byggnation färdig förutom asfaltering som sker 2018.
Julbelysning 400 305 Grenlindade slingor längs med Kristinavägen.
Gång- och cykelväg Bergslagsbacken 1 400 2 734 Medfinansiering 700 tkr. Avvikelse på grund av större omfattning

än planerat med anslutning till Molinders väg och flytt av brunnar.
Vändplan Guldsmedshyttan 8 000 0 Skjutet till 2018.
Bussangöring Björkhagaskolan 2 800 0 Skjutet till 2018.

Ljusnarsbergs kommun 3 425 3 980
Tillgänglighetsanpassning 50 0 Sänkning av gångbanekanter i Kopparberg.
Upprustning av gatljusnätet 300 27 Gruvfogdegatan.
Ombyggnad med gator i samb. VA 2 625 3 473 Del av: Högfors till Mossgruvan, Kata Dalströms gata, Ställdals- 

vägen och Skommarvägen. Bidrag med 192 tkrx2 från Trafikverket
vägfond.

Broåtgärder efter besiktning 2016 150 0
Ny gatubelysningsautomatik 300 480 Logebacken.

Nora kommum 8 104 4 470
Ny gatubelysningsautomatik 1 000 439 Samförläggning centrala Nora. Åtgärder i Esstorp.
Bryggeriet infart/utfart 740 636 Färdigt.
Upprustning broar 500 8 Framtagande av bygghandlingar.
Ny gång- och cykelväg Trängkårsv. 700 620 Färdigbyggd.
Ställplats för husbilar Skojarbacken 870 352 Arbete påbörjat, fortsätter 2018.
Ombyggnad gator o beläggning 2 000 2 016 Arbete utfört bland annat i Storgatans förlängning, Esstorpsvägen

samt gång-och cykelväg Nora-Gyttorp.
Tillgänglighetsanpassning 100 110 Översyn av gångbanor. Säker gångöverfart Tingshusgatan-Bryggeri-

backen.
Gatuombyggnad i samb med VA 750 179 Projektering av kommande arbeten. Inga större projekt med VA 

under 2017.
Dagvattenhantering efter VA 150 110 Dagvattenhantering vid Bryggeriet och Rosenhäll.
Lokalgatan Fibbetorp 294 0 Färdig.
Klimatklivet 1 000 0 Inga beslut om åtgärder fattade.
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Nyckeltal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunddata Befolkning Väglängd (m) 

inkl GC-väg*

Antal belys-

ningspunkter

Hällefors 7 109 83 620 2 460

Lindesberg 23 613 258 655 6 950

Ljusnarsberg 4 942 101 145 2 150

Nora 10 747 103 960 3 285

Totalt 46 411 547 380 14 845

* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning 2014 2015 2016 2017 Gatubelysning 2014 2015 216 2017

Hällefors Hällefors

Kostn i tkr 1 608 2 236 1 756 2 175 Kostn i tkr 1 021 1 499 1 331 1 142

Kostn i kr/meter väg 20 27 21 26 Kostn i kr/belysn.punkt 421 612 543 464

Kostn i kr/invånare 232 318 246 306 Kostn i kr/invånare 147 213 186 161

Lindesberg Lindesberg

Kostn i tkr 4 137 5 170 4 928 6 945 Kostn i tkr 3 133 3 508 3 257 3 159

Kostn i kr/meter väg 16 21 20 27 Kostn i kr/belysn.punkt 456 505 469 455

Kostn i kr/invånare 178 219 208 294 Kostn i kr/invånare 135 149 137 134

Ljusnarsberg Ljusnarsberg

Kostn i tkr 2 027 2 250 2 134 2 737 Kostn i tkr 1 184 1 201 1 094 1 088

Kostn i kr/meter väg 20 22 21 27 Kostn i kr/belysn.punkt 553 559 509 506

Kostn i kr/invånare 413 457 426 554 Kostn i kr/invånare 241 244 219 220

Nora Nora

Kostn i tkr 2 054 2 664 2 562 2 527 Kostn i tkr 1 400 1 818 1 436 1 405

Kostn i kr/meter väg 20 26 25 24 Kostn i kr/belysn.punkt 429 554 438 428

Kostn i kr/invånare 198 254 240 235 Kostn i kr/invånare 135 173 135 131

Totalt Totalt

Kostn i tkr 9 826 12 320 11 380 14 384 Kostn i tkr 6 738 8 026 7 118 6 794

Kostn i kr/meter väg 14 18 23 26 Kostn i kr/belysn.punkt 522 458 541 458

Kostn i kr/invånare 162 216 268 310 Kostn i kr/invånare 167 148 174 146
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Process Park/Skog  

Processen ska svara för 

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

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

Verksamhetsredovisning  

 

Hällefors: Mer verksamhet än budgeterat utfördes under året av egen personal. Detta vägs upp av högre 
stöd från Arbetsförmedlingen samt av lägre kostnader för entreprenörer. 

Lindesberg: Året inleddes med ett prognosticerat underskott baserat på tidigare års utfall. Under året har 
en handlingsplan upprättats och efterlevts vilket fått verksamhetens resultat inom ramarna. Tillkom-
mande uppdrag med bland annat bryggupptagning har påverkat resultatet positivt. 
Parkverksamheten hänger i mångt och mycket ihop med idrottsverksamheten med gemensam personal. 
Eftersom det är samma personal förklarar det även en del av överskottet. 

Ljusnarsberg: Ambitionen var att genomföra tätortsnära röjningar, men åtgärden utfördes inte. 

Nora: Avvikelsen beror på att verksamheten saknat en parkarbetare sedan mitten av året, och ingen 
rekrytering gjordes. 

Park/Skog  

Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområde naturvård med en kommunekologtjänst till Samhälls-
byggnadsförbundet. Därmed finns nu den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård 
samlat i processen Park/Skog. Verksamheten är därmed en viktig kommunal aktör för att beva-
ka och utveckla allmänna intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommun-
erna, har även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken. 

Under 2017 har trädärenden varit i fortsatt fokus. Ärenden har kontinuerligt åtgärdats efter 
anmälan. 

En ny skogsbruksplan presenterades i slutet av året med förslag till gallrings- och röjnings-
åtgärder för 2018. Även ny upphandlad skogsvårdstjänst blev klar.  

I Hällefors påbörjades försköningen av infarten vid riksväg 63 med planteringar på första del-
sträckan. De närmaste åren kommer en trädrad med fin blomning och vacker höstfärg växa fram 
och en häck kommer att skärma av intilliggande villor. Gångvägen till busshållplatsen har för-
setts med belysning vilket skapar en öppen och välkomnande karaktär. 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 996 2 996 0 2 757 2 757 0 2 068 2 068 0

Hällefors 2 201 2 167 34 2 027 2 027 0 2 892 3 024 -132

Lindesberg 8 989 8 534 455 9 667 9 667 0 6 122 6 600 -478

Ljusnarsberg 1 800 1 619 181 1 766 1 766 0 1 700 1 509 191

Nora 3 330 2 940 390 3 234 3 234 0 3 979 3 981 -2

Totalt 19 317 18 257 1 060 19 451 19 451 0 16 761 17 182 -421

Varav interna 2 934 14 621 2 279 12 492

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt handlingsplanen. Där bekämpning har utförts har an-
talet jätteloka minskat betydligt med undantag för Stråssa där ljusinsläppet har resulterat i ett 
stort antal fröplantor som krävde kemisk bekämpning. Fröbanken kommer dock att minska 
kraftigt efter de utförda åtgärderna. 

Nya lekplatser har byggts vid: 
- Strandparken i Frövi 
- Ängeby i Fellingsbro 
- Dalsbrogatan i Bångbro 

Verksamheten deltog under året aktivt i planprocesser som översiktlig planering, grönplaner 
och detaljplaner, bygglovsärenden samt flera arbetsgrupper, t.ex. Flugparken i Lindesberg och 
centrumgruppen i Hällefors, tillsammans med respektive medlemskommun och Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. 

I Lindesberg har verksamheten röjt bort gamla bryggor på uppdrag av kommunen. 

Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt 
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet, bl. a. röjningar och 
skötsel av lekplatser. I Frövi har en rastplats med tak anlagts vid strandpromenaden med utsikt 
över Väringen, Hinseberg och tornet på Kaninholmen. Praktikenheten har även utfört enkäter i 
samtliga medlemskommuner i centrala parker och på torg angående nöjdheten av dessa. Resul-
taten visar att merparten är nöjda med de centrala parkernas och torgens kvalitet.  

Skogsfonder i Ljusnarsberg och Nora: 

 

Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Noterade fel på lekplatser planeras att åtgärdas samlat under vintern och våren 2018.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

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

Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas. 

Processen ska vara delaktig i utveckling av dagvattenfrågor. 

 

 

 

 

 

 

Kommun      (kr) 2017

Ljusnarsberg 284 877

Nora 553 074
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Verksamhetsmål 

 

 

Investeringar  

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

Korta ner svarstiden för samtliga trädärenden i 

felanmälningssystemet med svar inom 14 dagar.

Inte mätbart i felanmälanssystemet.

Dialog med kommunerna om prioriteringar i 

driften utifrån funktionsbeskrivning, kart-

underlag och driftbudget ska förbättras.

Ej utfört.

Minska förbrukningen av fossila bränslen i av 

verksamheten i av verksamheten använda 

maskiner och redskap.

För att minska användningen av fossilt bränsle 

har inköp av batteridrivna handredskap 

prioriterats i möjligaste mån.

Förbättra upplevelserna av parkmiljöer 

avseende renhållning.

Upplevelsen av nedskräpningsgraden har ökat. 

År 2017 var 16% missnöjda med städningen 

jämfört med 11% föregående år.

Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla 

biotoper.

Påbörjades under slutet av året.

Utföra två utökade skötselinsatser/lekplats och 

år för att höja funktionsduglighet och 

upplevelse av lekplatsen.

Ej utfört.

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Bokslut 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 300 255
Parkinvesteringar enligt plan 250 255 26 rönnar och 220 häggmisplar (häck) planterade längs RV63.
Lekplatser enligt plan 50 0 Inga projektering utförd.

Lindesbergs kommun 1 418 579
Lekplats Frövi 315 394 Färdigställd lekplats vid Näsbygatan (Frövi strandpark).
Reinvestering lekplatser 1 103 185 Färdigställd lekplats i Fellingsbro. Resterande budget om-

budgeteras till generationsparken som byggs 2018.

Ljusnarsbergs kommun 357 84
Parkutrustning 200 84 Avspärrningselement placerade vid Malmtorget. Resterande

budget begärs ombudgetering till lekplats vid Malmtorget.
Allmänna lekplatser 157 0 Inget utfört under året utan budgetmedlen önskas ombudgeteras

till lekplats vid Malmtorget.

Nora kommun 620 1
Strandskoning m Trängbo-Häggen 400 1 Tillstånd för vattenverksamhet beviljat av Länsstyrelsen.
Parkutrustning, nyplantering 170 Plantering av perenner vid torget, inköp av urnor till Glasstorget. 

Kajsäkra papperskorgar inköpta. Soffa till Maria Lang-parken.
Lekplats proj/reinvest 50 0 Ingen projektering utförd.

Övrigt 500 339
Hagbydammen 500 339 Arbete med samrådsunderlag genomfört.
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Nyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkunderhåll 2014 2015 2016 2017

Hällefors

Kostn i tkr 1 456 1 298 1 951 2 105

Kostn i kr/invånare 210 185 273 274

Lindesberg

Kostn i tkr 5 195 5 330 6 598 8 469

Kostn i kr/invånare 223 226 278 359

Ljusnarsberg

Kostn i tkr 790 1 118 1 492 1 561

Kostn i kr/invånare 161 227 298 316

Nora

Kostn i tkr 2 106 1 641 2 891 2 849

Kostn i kr/invånare 203 156 271 265

Totalt

Kostn i tkr 9 547 9 387 12 932 14 984

Kostn i kr/invånare 210 204 278 323
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Process Idrott  
Processen ska svara för 

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Högre kostnader på grund av fler badprover. På grund av nya regler ska vattenprover tas på 
platser där det badas frekvent vilket innebär fler badplatser än de som sköts som kommunala badplatser. 

Lindesberg: Idrottsverksamheten hänger i mångt och mycket ihop med parkverksamheten med gemen-
sam personal. Underskottet för Idrott beror på att fler personaltimmar än budgeterat utförts på idrotts-
anläggningarna. 

Ljusnarsberg: Verksamheten utfördes enligt budget. 

Nora: Avvikelsen beror på att det uppstod problem med dränering på fotbollsplanerna vid Norvalla och 
Gyttorp vilket krävde åtgärder som inte fanns budgeterade. 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som processen sköter, 
bl a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar 
övrigt. 

FALAB (Fastigheter i Linde AB) har övertagit ägandet av Lindehov från Lindlövens IF och 
kommunen, Samhällsbyggnadsförbundet sköter driften samt mindre underhåll av ishallen. 

Den nya iskylanläggningen som har installerats vid Fellingsbros ishall togs i drift i mitten av 
januari och invigdes den fjärde februari av kommunalråd Irja Gustavsson med skridskoåkning 
av barn och kommunalråd samt korvgrillning. 

På det tempererade badet i Fellingsbro har under våren en bassängtäckningsduk monterats, 
duken dras över på natten för att spara energi.  

Ett utegym har byggts på Idrottsparken i Fellingsbro i anslutning till elljusspåret och många har 
passat på att styrketräna.  

I Fellingsbro har det byggts en spontanidrottsplats. Där finns möjlighet att spela fotboll, bandy 
eller basket på dygnets alla tider. 

Även i Guldsmedshyttan, i Herrgårdsparken, har en spontanidrottsplats för ungdomar färdig-
ställts med konstgräs för att spela fotboll, basket, innebandy etc samt Parkourställningar* med 
fallskydd och konstgräs även på denna yta. 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 108 2 108 0 2 032 2 032 0 2 070 2 070 0

Hällefors 240 267 -27 240 240 0 214 245 -30

Lindesberg 11 055 11 231 -176 10 562 10 562 0 11 168 11 244 -76

Ljusnarsberg 577 563 14 563 563 0 582 577 5

Nora 1 452 1 470 -18 1 452 1 452 0 1 211 1 029 183

Totalt 15 432 15 640 -208 14 849 14 849 0 15 245 15 164 82

Varav interna 2 108 9 489 2 065 8 431

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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*) Parkour går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt, kontrollerat och säkert sätt forcera olika hinder, att ta sig 
från punkt A till B på smidigast och mest kreativa sätt. 

De två robotgräsklipparna som inköptes för att klippa fotbollsplanen på Råssvallen i Guldsmeds-
hyttan räckte inte till för att klippa hela fotbollsytan under dagtid. Robotklipparna kommer att 
flyttas till ungdomsplanen som har mindre yta att klippa. 

Vid ishallen i Guldsmedshyttan har den gamla luftavfuktaren bytts ut mot en ny som är mera 
ekonomisk. Den drar mindre energi samt avfuktar luften effektivare.  Har även installerats ett 
driftlarm som är kopplat till kylanläggningen och skickar SMS-meddelade till personal på 
ishallen om kylmaskinerna stannar. 

I Vedevåg har belysningen runt idrottsplatsen bytts ut. Även styrningen av elljusspåret och 
belysningen runt fotbollsplanen och ishockeyplanen har bytts. 

Under våren projekterades en konstgräsplan till Fröjevi i Frövi. På upphandlingen inkom endast 
ett anbud som dessutom var avsevärt högre än projektets budget. Efter översyn av underlaget 
gick ny upphandling ut i november.  

På Prästryggens camping i Frövi har ett par föreningar tagit över driften av campingen och 
kiosken. En altan för uteservering till kiosken har byggts. Vid servicebyggnaden har en handi-
kapptoalett byggts som underlättar för funktionshindrade och rullstolsburna. 

I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över som entreprenör för drifter av alla fotbollsplaner i 
Nora. Vid Norvalla har investering av nya fotbollsmål skett. Under hösten påbörjades arbetet 
med att bygga om och dränera om fotbollsplanen och friidrottsbanan vid Norvalla IP. Arbetet 
beräknas vara klart under våren 2018. 

Vid strandpromenaden i Nora har bryggorna vid småbåtshamnen byggts om och nya båt-
bommar har monterats som markerar varje båtplats. 

I Kopparberg har Djäkens badpaviljong fått ny takbeläggning. Vid Bergslagsvallen i Ställdalen 
har ventilationen byggts om för att klara kraven för en OVK-besiktning (Obligatorisk 
ventilationskontroll). 

Systematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.   

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka framtida drift-
former i den takt som kommunerna kan investera. 

Verksamheten ska tillsammans med de andra verksamheterna inom Samhällsbyggnadsför-
bundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 
möjliggöra effektiviseringar. 

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en lång-
siktig planering. 
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Verksamhetsmål 

 

 

Investeringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2016. Går ej att mäta på grund av för få svar.

Elförbrukningen ska minska med 2% per 

genomfört objekt genom alternativa lösningar 

jämfört med 2016.

Ett genomfört objekt, installation av berg-

värme på Fellingsbro IP. Elförbrukningen har 

minskat med 36%.

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Bokslut 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 50 0
Badplatser enligt plan 50 0 Inget behov av åtgärder under året.

Lindesbergs kommun 8 400 5 141
Spontanidrott Fellingsbro 900 870 Färdigt.
Konstgräsplan Frövi 2 000 333 Ny upphandling av byggnation under årets sista månder. 

Byggnation påbörjas 2018. Ombudgetering begärd.
Nytt kylmaskineri Bernehov 2 700 2 336 Färdigt. Projektet blev billigare än beräknat.
Spontanidrott Guldsmedshyttan 900 1 048 Färdigt.
Fritidsbyn nya bollplaner 700 316 Byggnation av ny 9-mannaplan pågår. Färdigställs under 

våren 2018.
Spontanidrott Lindesberg 1 000 0 Byggs tillsammans med projekt på Björkhagaskolan under 2018.
Luftavfuktare Råsshallen 200 238 Färdigt.

Ljusnarsbergs kommun 310 92
Badplatser 60 26 Omläggning av tak på omklädningsrum vid Djäkens badplats.

Färdigt.
Bergslagsvallen, ny ventilation 250 66 Ventilationsarbete för att få godkända OVK-värden. Färdigt.

Nora kommun 435 523
Dränering och grus löparbana Norvalla 70 338 Nytt material och dränering. Byggnation pågår, klart under våren.

Avvikelsen beror på utökat omfattning, budgetmedel finns.
Projektering Fotbollsplaner 174 0 Inga åtgärder planerade. Ombudgeterat till omdränering Norvalla.
Småbåtshamn, nya bryggor 166 155 Färdigt.
Nya 11-mannamål Gyttorps IP 25 30 Färdigt.
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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: Underskottet förklaras av högre kostnader än budgeterat för vikarier. 

Lindesberg: Av underskottet förklaras 650 tkr av utökningar av de ytor förbundet städar åt kommunen. 
Förbundet ombads att inte fakturera detta utan istället låta den högre kostnaden regleras i bokslutet. Res-
terande del av underskottet beror på högre kostnader för städverksamheten där kostnader för vikarier är 
avsevärt mycket högre än budgeterat. Det beror på hög sjukfrånvaro och vård av barn hos de anställda 
inom lokalvården. Samtidigt är det i många fall nödvändigt med vikarie från första dagen för att leva upp 
till de krav som ställs för städning av exempelvis förskolor. En handlingsplan har upprättats för att under-
skottet inte ska återkomma under 2018. 

Ljusnarsberg: Underskottet beror på verksamhetsförändringar under året som inkom med för kort 
varsel. 

Nora: Överskottet beror på utökade verksamheter som regleras i bokslutet. 

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, 
äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar, och kommunala kontorslokaler. Verksamheten 
arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i 
lokalerna.  

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.  

Arbetet med att introducera kemikaliefri städning genom att använda avjoniserat vatten, samt 
microfiberdukar och -moppar fortsätter.  Dessa kan också användas utan kemikalier och är 
miljömärkta. Tillverkning, från utveckling till färdig produkt, sker med minimal miljöpåverkan, 
vilket är verksamhetens strävan. Kontroller har gjorts efter rengöring med gott resultat. En ut-
värdering avseende kemikaliekostnader kommer att genomföras efter årets slut, för att se hur 
mycket dessa har sjunkit. Även alternativ för framställning av avjoniserat vatten ska undersökas. 

Många nya städobjekt har tillkommit och lagts in i det digitala städprogrammet och samtidigt 
fortsätter arbetet med att läsa in de befintliga städobjekten. För att jämföra olika objekt och 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 899 2 899 0 2 686 2 686 0 2 664 2 664 0

Hällefors 6 593 6 927 -333 6 371 6 371 0 5 796 5 966 -170

Lindesberg 22 571 24 346 -1 775 22 278 22 278 0 21 074 21 619 -545

Ljusnarsberg 3 271 3 497 -226 3 424 3 424 0 3 377 3 415 -38

Nora 8 756 8 506 250 8 366 8 366 0 8 237 8 171 66

Totalt 44 090 46 175 -2 085 43 125 43 125 0 41 149 41 836 -687

Varav interna 3 720 4 978 3 362 4 599

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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kostnadseffektivitet, kommer arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader att 
påbörjas. 

I den tillbyggda och allergianpassade delen i Ramshyttans skolas fortsätter anpassningarna för 
att möta elevens behov. Lokalvårdspersonalen har utbildats i allergistädning. Städmätningar har 
gjorts som visade ett gott resultat.  

Den under 2016 bildade workshopgruppen i Lindesberg med lärare, rektorer, arkitekter, kost-
personal och personal från lokalvården har regelbundet träffats under året för att planera och 
komma med idéer, synpunkter och önskemål vid ett nytt skolbygge samt en skolutbyggnad. Det 
är värdefullt att städverksamheten deltar i arbetsgruppen. Ritningar och planering är färdig och 
uträkning av städtider och kostnader är gjord. Tillbyggnaden av Björkhagaskolan påbörjades 
under hösten. 

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. 
Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalitet samt jämförelser gällande avverknings-
grad, kostnad och kundnöjdhet. 

Tre golvutbildningar genomfördes under året. Utbildningar som stärker lokalvårdarna i deras 
arbete och ökar arbetets status. 

Hällefors kommun har beslutat om återtagande av lokalvården. Förbundet har tagit fram en 
konsekvensanalys. 

Systematiskt arbete 

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs konti-
nuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns ute 
på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen 
läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder.  

Material för att systematiskt introducera nya vikarier och praktikanter har tagits fram som 
underlättar för både den som introducerar och den nyanställde. 

Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. Resultatet 
för 2017 visar att av 95 kontrollerade objekt var 87 % godkända.  

Framtid och framtidsutveckling 

Kemikaliefri städning ska användas inom flera verksamheter. Detta ligger i linje med strävan att 
använda miljövänliga produkter och arbeta så miljövänligt som möjligt. 

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 mall 
för servicesamtal 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.  
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Verksamhetsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

Nöjd kundindex (NKI) ska vara i samma nivå 

eller bättre än 2016.

Svarfrekvensen var 40% (73 av 181 

verksamheter). Av dessa var NKI 79%, mot satt 

riktvärde 70%. Finns ingen jämförelse med 

föregående år.

Minska kemikalieanvändningen genom att 

utöka objekt där kemikaliefri lokalvård utförs.

Antalet städobjekt med kemikaliefri lokalvård 

har under året utökats, från fyra till tio objekt.
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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: Intäktssidan visar överskott med 400 tkr, beroende på högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och extraavgifter tex ansökan om uppehåll, samt högre skrotförsäljning pga högt 
världsmarknadspris. Kostnadssidan visar ett underskott på 900 tkr beroende på färdigställandet av 
personalbyggnad på Återvinningscentralen, som till viss del vägs upp av lägre entreprenadkostnader pga 
att ingen större indexuppräkning skedde avseende entreprenader. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 2 280 tkr till största delen hänförligt till högre konsum-
tionsintäkter beroende på omval till större kärl, ökad hämtningsfrekvens och extraavgifter, samt högre 
skrotförsäljning pga högt världsmarknadspris. Kostnadssidan visar ett överskott på 400 tkr främst 
beroende på lägre entreprenadkostnader pga att ingen större indexuppräkninng skedde avseende 
entreprenader. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott med 100 tkr beroende på lägre konsumtionsavgifter, 
främst omval till mindre kärl och att hämtning av matavfall har ökat, som till viss del uppvägs av högre 
skrotförsäljning pga högt världsmarknadspris. Kostnadssidan visar ett överskott med 830 tkr främst 
beroende på lägre entreprenadkostnader pga att ingen störreindexuppräkning skedde avseende 
entreprenader. 

Nora: Intäktssidan visar ett överskott med 480 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens, samt högre skrotförsäljning pga högt världsmarknadspris. Kostnadssidan klarar 
budget. 

Insamling  

Process Återvinning ansvarar för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 600 ton avfall varav 7 000 ton 
brännbart avfall och 1 600 ton matavfall, detta gjordes med ca 600 000 registrerade tömningar. 
Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp. 

Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall med NLF, Nora-Lindefrakt AB sträcker sig till 
2018-03-31. En ny upphandling har genomförts med överprövning i både förvaltningsrätten och 
kammarrätten, ur detta har avtal tecknats med det norskägda bolaget NordRen AS, och entre-
prenadstart blir 2018-04-01. NordRen är ett stort företag som enbart hanterar insamling av 
hushållsavfall. I dagsläget anlitas företaget av 38 norska kommuner. Efter starten hos Samhälls-

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 9 142 9 142 0 9 031 9 031 0 8 491 8 491 0

Hällefors 9 269 9 771 -502 8 875 8 875 0 9 360 8 567 793

Lindesberg 24 215 21 516 2 699 21 935 21 935 0 23 463 22 741 722

Ljusnarsberg 7 622 6 890 732 7 720 7 720 0 8 282 8 013 269

Nora 10 283 9 767 516 9 800 9 800 0 10 833 10 884 -51

Totalt 60 529 57 086 3 444 57 361 57 361 0 60 430 58 695 1 733

Varav interna 10 028 16 076 9 403 17 612

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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byggnad Bergslagen kommer NordRen under hösten 2018 att starta insamling i ytterligare fyra 
svenska kommuner i Värmland.   

Deponier 

Vid Södra Måle har det under året mottagits stora mängder schaktmassor från saneringen av Kv. 
Bulten i Lindesberg. Dessa schaktmassor nyttjas som konstruktionsmaterial till sluttäckningen 
av den nedlagda deponin.  

Avtal har även tecknats om inleverans av restprodukter samt schaktarbeten för sluttäckning. 
Med detta säkras inte bara att Södra Måles deponi kommer att bli sluttäckt inom överskådlig tid, 
utan också tillvaratagande av restprodukter och därmed tar verksamheten ansvar för hållbara 
lösningar inom området sluttäckning. Hela sluttäckningen beräknas vara klar 2025. 

Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och riskbedöm-
ning av nedlagda kommunala deponier måste göras. Inom förbundets geografiska verksamhets-
område är mycket arbete redan gjort men inventeringen behöver uppdateras för att deponierna 
ska kunna riskbedömas och riskklassas enligt MIFO, Metodik för inventering av förorenade 
områden. Projektet pågår och beräknas bli klart under 2018. 

Återvinningscentraler  

Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom 
verksamhetsområdet finns även 59 Återvinningsstationer, varav verksamheten sköter 19 st och 
FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 40 st. 

I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts 
ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommuninvånarna 
skänkt totalt 55 tkr (11 tkr högre än föregående år) som gått vidare till Barncancerfonden 
(varav 17 tkr från Hällefors, 3 tkr från Lindesberg, 18 tkr från Ljusnarsberg och 17 tkr från 
Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under 2018. 

På Gyltbo ÅVC i Hällefors är äntligen den efterlängtade personalbyggnaden på plats, den stod 
färdig under hösten och invigdes i november månad. 

Besöksmätningar har under året utförts på samtliga ÅVC:er. 

Som ett led i att vara resurssmarta och belysa nyttan med återbruk har Fritidsbanken startat 
insamling vid två återvinningscentraler, vid Ängarna i Nora (nov 2016) och vid Södra Måle i 
Lindesberg (sept 2017). Fritidsbankens verksamhet går ut på gratis utlåning av sport- och 
fritidsutrustning. 

För att förbättra för återvinningscentralens besökare i Nora har asfaltsarbeten utförts på 
Ängarna, det kommer att fortsätta under 2018 för att ytterligare göra återvinningscentralen 
trevligare att besöka. 

Behandling  

Under våren tecknades nytt avtal med Stena Recycling AB gällande omhändertagande och 
transport av skrot från våra återvinningscentraler, avtalet gäller fyra år framåt. 

Verksamheten har haft stora problem med avsättning för returträ då marknaden har sviktat 
stort de senaste åren. Under sensommaren tecknades nytt avtal som säkrar omhändertagandet 
under kommande fyra år. 
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Även gällande omhändertagande och transport av hushållsavfall, matavfall och brännbart avfall 
från ÅVC:er har nytt avtal tecknats. Avtalspart är Karlskoga Energi och Miljö AB, och därmed 
kommer både matavfallet och det brännbara avfallet att tas omhand lokalt i Karlskoga. 

På årets sista dagar har en upphandling gällande omhändertagande och transport av gipsavfall 
genomförts, LBC Logistik AB har tilldelats avtalet. 

Externt samarbete  

Samhällsbyggnadförbundet ingår i två nätverk för avfallsfrågor, ett med värmlandskommuner i 
AGÖ, Avfallsgrupp Öst, och ett nytt nätverk där kommunerna i Örebro län medverkar. I dessa 
forum diskuteras vilka olika svårigheter och lösningar som finns för respektive kommun, stora 
som små. 

Avfallsinformation 

Samarbetet med avfallsambassadörer inom Process Lokalvård fortsatte under året. De infor-
merar ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter så att avfallet 
som går till förbränning kan minimeras. 

Verksamheten har under året deltagit i och informerat om avfallshantering i olika forum bl a på 
arbetsmarknadsmässor, i skolklasser, hos bostadsbolag, hyresrättsföreningar samt skolunder-
visning i SFI-klass. 

Systematiskt arbete  

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

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

För att verksamhetens målsättning med minskade restavfallsmängder ska uppnås behöver 
arbetet med informationsinsatser utvecklas, samt även olika sätt att påverka Bergslagsbornas 
beteenden. Inför 2018 är målet att minska insamlad mängd avfall per person, vilket innebär att 
varje enskild person måste arbeta för att minska mängden restavfall. En enkel åtgärd för att få 
ner vikten på restavfallet är att börja sortera ut matavfall och självklart förpackningar. 

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 utred-
ningen bör detta ske i samband med att deponin i S:a Måle sluttäcks. 

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

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos 
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade 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 Samhällsbyggnads-
förbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. Utredningen var 
klar i mars 2016, men inga beslut har ännu tagits. 
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Återvinningsfond 

 

 

Verksamhetsmål 

 

 

Investeringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun       (kr) IB 2017 Resultat 2017 UB 2017

Hällefors 9 009 848 -502 424 8 507 424

Lindesberg 382 202 2 698 613 3 080 815

Ljusnarsberg 2 883 869 731 645 3 615 514

Nora 2 440 377 515 683 2 956 060

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

År 2017 ska 70% av kunderna som besöker en 

ÅVC vara nöjda med besöket.

Ett samlat resultat för förbundet och samtliga 

kommuner visar ett resultat på 85% som är 

nöjda med besöket.

Total mängd (vikt) blandat/restavfall ska 

minska med 5 procentenheter per hushåll 2017 

jämfört med 2016.

Totalt har blandat/restavfall ökat med 9 kg per 

hushåll jämfört med 2016

Återanvändning av hushållens avfall ska öka. Återbruk finns i samtliga kommuner.                      

I Lindesberg och Nora har antal insamlings-

punkter utökats. Fritidsbank har tillkommit i 

Lindesberg och Nora.

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Bokslut 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 150 0
Fastighetsnära hämtning 150 0 Fastighetsnära hämtning, inköp kärl. Skjuts på framtiden.

Lindesbergs kommun 0 0

Ljusnarsbergs kommun 0 0

Nora kommun 150 156
ÅVC Ängarna 150 156 Utökning av asfalterad yta för träavfall och elektronik.
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Nyckeltal

 

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procentenhet till 75% jämfört med föregående år.

I samtliga kommuner är ökningen 1 procentenhet.

Målet för år 2020 är enligt Avfallsplan att 80% ska vara utsorterat avfall.

25%

53%

22%

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

29%

40%

31%

Hällefors

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

19%

61%

20%

Lindesberg

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

41%

35%

24%

Ljusnarsberg

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

25%

56%

19%

Nora

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för  

 Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät. 

 Drift- och underhåll av VA-ledningsnät. 

 Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten. 

 Att avleda avloppsvattnet. 

 Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt. 

VA-verksamheten är uppdelad i två processer: 

 Process VA-anläggning som ansvara för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 

 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till 
abonnent samt dagvattenhantering. 

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Underskottet på intäktssidan beror på sen fakturering till Bryggeriet av avloppsavgifter. 
Kostnadssidan visar ett underskott med 825 tkr beroende på omfattande renoveringar både för VA-
anläggning och VA-ledningsnät. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 4 695 tkr främst beroende på anslutningsavgifter samt 
ökade konsumtionsavgifter påverkade av nytillkomna abonnenter. Kostnadssidan visar ett underskott 
med 1 820 tkr beroende till största delen på stort renoveringsbehov både avseende VA-anläggning och 
VA-ledningsnät, detta trots att personalkostnader visar ett överskott pga ej tillsatta vakanser, samt 
överskott med 1 250 tkr pga ändrad avskrivningstid för ledningsnät. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett överskott med 730 tkr beroende på anslutningsavgifter och högre 
konsumtionsavgifter, trots att Bryggeriverksamheten visar underskott avseende den rörliga 
avloppsavgiften. Kostnadssidan visar ett överskott med 1 655 tkr, till största delen avseende VA-
anläggning beroende på att reparation och underhåll blivit lägre pga att ombyggnationer kommer att 
genomföras år 2018-2019, samt lägre kemikalieinköp. 

Nora: Intäktssidan visar ett överskott med 570 tkr beroende på anslutningsavgifter samt högre 
konsumtionsavgifter påverkade av nytillkomna abonnenter. Kostnadssidan visar ett underskott med 
3 755 tkr, till största delen, 2 820 tkr, beroende på direktavskrivning avseende tre investeringsobjekt, 
kommunen är informerad och har godkänt detta. Även konsulttjänster visar underskott både för 
anläggningsverksamheten och ledningsnätsverksamheten. 

Dricksvatten 

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 20 241 20 241 0 19 692 19 692 0 19 341 19 341 0

Hällefors 19 851 20 855 -1 004 20 030 20 030 0 19 901 17 357 2 545

Lindesberg 43 305 40 428 2 877 38 610 38 610 0 38 285 42 142 -3 857

Ljusnarsberg 19 208 16 826 2 382 18 480 18 480 0 19 901 21 034 -1 133

Nora 18 991 22 175 -3 185 18 420 18 420 0 17 628 16 706 922

Totalt 121 595 120 526 1 070 115 232 115 232 0 115 056 116 580 -1 524

Varav interna 21 069 28 145 22 978 27 839

Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
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delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Leverans av dricksvatten har 
varit nära nog 100 %. 

Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livs-
medelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört kontroller på vattenverken där verksamheten 
granskades och godkändes. En arbetsgrupp arbetar med att revidera vattenverkens befintliga 
HACCP-er samt upprätta nya i de fall där det ej har funnits några.  

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

Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska 
antalet anmärkningar och omprover. Förra årets något ökade grundklorering ut från vatten-
verken visade bra resultat och antal prov med anmärkningar har minskat. 

Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har under året förbättrats genom styrd ventilation. I och med 
denna komplettering klarar anläggningen gränsvärdena för radon.  

Sävsjöns vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är klart. 

Ombyggnad av Nyhammars vattenverk är påbörjad och nya säkerhetsbarriärer ska installeras. 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. 

Vid rengöring och besiktning av vattentornen i Lindesberg framkom en del anmärkningar. För 
att högreservoarerna fortsatt ska hålla en hög standard kommer det på sikt att krävas en del 
investeringar. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt, beräknas bli färdigställd under våren 2018.  

Förbundet fick i slutet av året ett uppdrag från Lindesbergs respektive Nora kommun att utreda 
långsiktig hållbar vattenförsörjning. 

Finnhyttans vattenverk är nu försett med reservkraft. 

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per 
dygn samt 280 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.  

Förstudierna av Lindesberg och Nora reningsverk pågår. Nästa steg i ombyggnadsprocesserna 
för de båda reningsverken är att ta fram ett partneringsavtal. Partnering innebär en strukturer-
ad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en 
transparant arbetsmiljö. Partering bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna. 

Vid Nora reningsverk har ett nytt garage byggts där verksamhetens bilar samt nödvattensläp ska 
placeras. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperiod pågår med den nya 
processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. Åtgärdsförslag 
finns framtaget för att optimera driften. 
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Nya tillstånd för Frövi reningsverk har inkommit från Länsstyrelsen. 

Tillstånden för Stribergs reningsverk är reviderade av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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, 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 
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var 
insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Läns-
styrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram för ledningsnät” 
och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Under året har ledningsnätsutredningarna genomförts i Järnboås, Sikfors, Sävsjön och i vissa 
områden av Nora. 

För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet 
flödesmätare ska installeras. 

I Lindesberg har Trafikverket färdigställt en ny gång-och cykelväg från kyrkogården till södra 
infarten. I samband med detta bytte de ut gamla VA-ledningar längs sträckan.   

I Lindesberg fortsätter verksamhetsområdena att utökas. I år har etapp 2 av Ånäs anslutits till 
kommunalt spillvatten. 

På Tivoliplan i Lindesberg har dagvatten- och spillvattenledningar bytts ut i samband med att 
Gata/Trafikprocessen har färdigställt sista etappen av den nya gång- och cykelbanan längs 
Djupdalsgatan. 

Inför byggnation av nya vårdcentralen i Lindesberg har verksamheten bytt ut den gamla vatten-
ledningen i Banvägen på sträcka Schröders backe-Skarpskyttevägen. 

I Resta har en mindre spillvattenanläggning byggs bort via överföringsledning till Ramsbergs RV. 
I samband med detta byggdes även en vattenledning på sträckan som förberedelse för anslut-
ning till kommunalt vatten från Ramsberg. 

I Nora har arbetet fortsatt med att utöka verksamhetsområdet kring Norasjöns Östra strand. 
Årets etapp mellan Vagnskjulberget och Övre/nedre Alntorp utgör etapp två av projektet. På 
samma sträcka byggs även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reserv-
vattenavtalet. 

I projekt Svinamotabacken byggs en gammal mindre spillvattenanläggning bort och kopplas via 
överföringsledning mot ledningsnätet i Ås. Även huvudvattenledning från Stribergs vattenverk 
byts på samma sträcka.   

Etapp 2 av arbetet med att byta befintliga VA-ledningar i Lämåsvägen/Skyttevägen i Striberg har 
färdigställts. 

I Ljusnarsberg pågår utbyte av huvudspillvattenledningen mellan Bångbro reningsverk och 
vårdcentralen i Kopparberg. Sträckan mellan Kata Dalströms väg och Riksstigen är färdigställd. 
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För att öka försörjningsmöjligheten av dricksvatten till Bångbro, har en ny matning dragits fram 
från Bånghammar, vilket innebär att Bångbro matas med dricksvatten från två håll. 

Miljömålsarbete 

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

 Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner. 
 Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet. 
 Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen med objektsinmätning. 
 Uppföljning och revidering av skyddsområdesföreskrifter.  
 Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden. 

Lagar och krav 

Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram behöver upp-
rättas. Under andra halvåret kom ny revidering av livsmedelsföreskrifterna för dricksvatten. 

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. 

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. Kvalitetslednings-
systemet  kommer att ses över. Samhällsbyggnadsförbundets hemsida kompletteras kontinuer-
ligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids 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 väsentligt och anpassas till klimatförändringar. En huvuduppgift är att 
verka för att investeringar sköts och förnyas på ett optimalt sätt.  Prioriterat fortsätter arbetet 
med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling. 

Merparten av vatten- och reningsverken är 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. 

Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar samt vissa vattenverk har svårt att klara de 
nya reningsparametrarna och lagkraven. En utredning är påbörjad för att ersätta anläggningar-
na med ny teknik som minireningsverk eller överföringsledningar.  

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

Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett en expropriation av mark 
för Ljusnarsbergs reservvattentäktområde. 
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Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av 
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd. Förberedelser och 
åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för 
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk 
och på ledningsnätet. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd 
förbättras löpande. 

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överförings-
ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med 
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla.  

För de mindre anläggningarna på spillvattensidan utreds allternativen 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 av VA-verksamheten är i drift och utvecklas efter 
behov. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-
fonden) utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten. 

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 på ett strukturerat 
sätt. 

Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och 
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av 
kvalificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och 
det blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare. 

Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn 
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på 
vatten- och avloppstjänsterna. Faktorer som pekar på ökad kostnad är: 

 Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka. 
 Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avlopps-

reningsverk och ledningsnät. 
 Miljökraven ökar. 
 Nödvändiga investeringar för att förnya infrastrukturen medför behov av taxehöjning. 
 Utbildningskostnaden för personal ökar med ökade lagstiftningskrav. 
 Skyddet för miljön kan utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VA-

anläggning. 
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Investeringar  

 

 

 

 

 

Kommun       (kr) IB 2017 Resultat 2017 UB 2017

Hällefors 5 991 032 -1 004 293 4 986 739

Lindesberg -993 242 2 876 726 1 883 484

Ljusnarsberg 1 370 008 2 381 816 3 751 824

Nora 6 375 685 -3 184 535 3 191 150

Verksamhetsmål Utvärdering                                                               Res/Tendens

Antal vattenläckor, avloppsstopp och källar-

översvämningar ska minska jämfört med år 

2016.

Jämfört med föregående år har vattenläckor 

och källaröversvämningar minskat i samtliga 

kommuner. Avloppsstopp har minskat i 

Lindesberg och Ljusnarsberg medan det i 

Hällefors och Nora har ökat.

Minska utläckage av dricksvatten så att 

skillnaden mellan producerad och debiterad 

mängd blir mindre jämfört med 2016.

Skillnaden mellan producerad och debiterad 

mängd vatten har i Hällefors och Ljusnarsberg 

minskat med 77% resp 45%, medan det i 

Lindesberg och Nora har ökat, 9% resp 31%, 

jämfört med föregående år.

Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgräns-

värden och begränsningsvärden ska inte 

överskridas, baserat på resp tillståndsbeslut.

Villkoren för alla större verk är uppfyllda 

förutom  i Striberg där villkoren för aluminium 

överskreds och i Fellingsbro där villkoret för 

biologiskt nedbrytbart material, BOD, 

överskreds. Allmänningbo och Öskevik 

uppfyller inte reduktionskraven för fosfor och 

BOD, Grönbo klarar inte BOD eller totalkväve 

och Mårdhyttan klarar inte reduktion av BOD.

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Bokslut 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 5 500 964
Gyltbovägen VA-ledn 2 500 95 Omläggning vatten- o spillvattenledn ny dagvattenledning,

ca 400 m. Avvikelsen beror på att projektet avstannade då 
projektledaren avslutade sin anställning.

Förnyelse huvudspillvattenledn 1 000 0 Förnyelse av huvudspillvattenledn, ca 700 m, uppströms 
Fjällbo RV. Entreprenören hann inte utföra arbetet 2017.

Sävsjöns RV 1 000 161 Ny infiltration. Dock har jordprover visat att marken ej är lämplig
för infiltration, istället byggs ett minireningsverk. Arbetet slut-
förs 2018.

Nyhammars VV 1 000 708 Upprustning, nya instrument till programmerbar styrenhet (plc). 
Projektet avslutat.



Årsredovisning 2017 

57 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Bokslut 

2017
Kommentar

Lindesbergs kommun 38 970 16 407
Utvidgning verksamhetsområde 1 000 0 Budgetmedel ej utnyttjade
Banvägen Ldg 1 000 1 129 Byte vattenledning ca 200 m. Avvikelse på grund av grövre

dimension på servisen.
Byte VA-ledning Rya 2 500 2 680 Byte VA-ledningar i samband med anläggande av GC-väg S:a

infarten till kyrkogården, ca 500 m. Avvikelsen beror på dåliga
markförhållanden.

Resta-Ramsberg 1 500 1 815 Överföringsledning. Vatten- o spillvattenledn, ca 1 200 m, samt
pumpstation. Avvikelsen beror på problem med placering av
pumpstationen, den tänkta placeringen visade sig ha för högt
grundvattentryck så ny placering är nödvändigt, även förbered-
elser för kommande nyanslutningar bidrar till avvikelsen.

Tivoliplan-Gröna bron 1 800 1 419 Flytt av dagvatten och byte av spillvattenledning, ca 75 m.
Endast etapp 1 valdes att utföras och etapp 2 kommer att
genomföras 2018. 

Ledning Gammelbo-Ramsberg 2 000 46 Överföringsledning vatten- o spillvattenledning. Sjöledning 2 km.
Projektering under hösten, arbetet kommer att utföras 2018.

Ledning Lindesberg-Nora 9 000 3 859 Reservvattenledning. Avvikelsen beror på samförläggnings-
vinster. Arbetet fortsätter 2018.

Vasselhyttan-Löa VV 4 000 46 Vattenledning för att bygga bort gammalt vattenverk i Löa.
Projektering under hösten. Arbetet skjuts till 2019-20.

Dagvattenhantering 200 0 Budgetmedel ej utnyttjade.
Ny väg och VA-avsättning 900 0 Vatten- och spillvattenledning i samband med ny stickväg på

industrirakan. Kommer att genomföras under 2018.
Folkestorp 1 500 442 Utbyte befintlig spillvattenledning, ca 550 m. Under hösten har

materialbeställningar skett och arbetet slutförs 2018.

Rya VV 2 985 1 566 Renovering av sandfilter samt ny elstyrning. Förfrågningsunder-
lag upphandling försenat. Under 2017 renoverades sandfilter.
Återstående arbete, pumpar och rörledningar, skjuts till 2019-20. 

Lindesbergs RV 7 500 1 157 Nybygge av personalutrymmen och förråd, försenad upphandling
medförde att  detta inte blev klart utan kommer att färdigställas 
2018. Reparation av processdelar utfördes under året.

Säkerhet VV 600 448 Rengöring, statusbedömning av högreservoarer i Lindesberg.
Storå RV 500 533 Nytt tak. Avvikelsen beror på att befintlig isolering visade sig vara

tvunget att bytas.
Ramsbergs RV 690 573 Byte programmerbar styrenhet (plc) samt upprustning.
Pumpstationer Lindesberg 1 000 397 Reparationer av en pumpstationer, av  planerade tre stycker.
Fellingsbro RV 295 297 Renovering av tak och fasad.

Ljusnarsbergs kommun 6 545 7 199
Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 3 4 800 5 581 Byte vatten- o spillvattenledning , och längre dagvatten än från

början planerat, 600 m. Besvärlig grävning. Då projektet sträcker
sig över en längre tid och av praktiska skäl utfördes under året en
längre sträcka än från början planerat. 

Bånghammar VA-ledning 750 764 Ny vattenledning, 300 m.
Finnhyttans VV 495 611 Nytt reservkraftverk. Ritningsunderlag ej klart. Under året har

installation av reservkraft gjorts. Av ursprungliga budgetmedel
har 1 600 tkr överförts till projekt Vårdcentralen-Wallmovägen
etapp 3.

Reservvatten Sundet 250 0 Reservvattentäkt. Expropriation av mark, har inte kunnat
genomföras under året.

Bångbro VV 250 243 Nivåstyrning.
Tryckstegring Kopparberg 0 0 Ombyggnation tryckstegring på två pumpstationer, Granlund och

Nytorp, skjuts till 2018. Budgetmedel överfört till projekt
Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 3.

Nora kommun 25 864 22 079
Östra stranden etapp 2 17 000 15 330 Vagnskjulberget-Övre/Nedre Alntorp, utökat verksamhets-

område.
Lämåsvägen/Skyttevägen 1 270 1 270 Byte befintliga ledningar, 400 m. 
Svinamotabacken 2 994 2 994 Byte huvudvattenledning ca 1 000 m, bygga bort ett litet verk.
VA-ledning Nora-Lindesberg 1 000 822 Reservvattenledning. Avikelsen beror på sambyggnadsvinst.
Järnboås RV 2 000 73 Nytt biosteg. Försenat pga försenad upphandling. Under året 

genomfördes en förstudie. Arbetet slutförs 2018.
Nora RV Ombyggnad 1 000 1 000 Nytt garage.
Tryckstegring Ås 500 489 Mätning och reglering av vattenflöden samt en pumpstation.
Säkerhet VV 100 101 Installation av UV-ljus och skalskydd.
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 2017-01-01 2016-01-01

(Belopp i  tkr)  --2017-12-31  --2016-12-31

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 1 179 153 185 065

Konsumtionsintäkter 2 139 786 137 809

Övriga intäkter 3 41 716 36 373

Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter 10 -4 513 -209

356 142 359 038

Verksamhetens kostnader

Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag 4 -182 470 -194 752

Övriga verksamhetskostnader 5 -48 999 -44 782

Personalkostnader 6 -110 907 -102 794

Avskrivningar 7 -2 091 -2 588

-344 467 -344 916

Verksamhetens nettokostnad 11 675 14 122

Resultat från finansiella intäkter/kostnader

Finansiella intäkter 8 116 135

Finansiella kostnader 9 -13 565 -14 853

Resultat före extraordinära poster -1 774 -596

Reglering av resultat 11 596 698

Årets resultat -1 178 102
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Balansräkning  

 

(Belopp i  tkr)
Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 12 4 084 5 687

Summa anläggningstillgångar 4 084 5 687

Omsättningstillgångar

Lager

Materialförråd 297 205

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 15 138 20 210

Övriga fordringar 14 4 778 7 014

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 51 925 52 828

Summa kortfristiga fordringar 71 841 80 052

Kassa och bank 18 3 426 0

Summa omsättningstillgångar 75 564 80 257

Summa tillgångar 79 648 85 944

Eget kapital och skulder
Eget kapital 10, 16

Ingående eget kapital -595 -697

Årets resultat -1 179 102

Balanserat resultat -1 774 -595

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 302 441

Checkräkningskredit 17 0 7 499

Summa långfristiga skulder 302 7 940

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 27 342 40 254

Övriga skulder 19 18 081 12 541

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 35 697 25 804

Summa kortfristiga skulder 81 120 78 599

Summa eget kapital och skulder 79 648 85 944

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

Not 2017-01-01 2016-01-01

(Belopp i  tkr)   --2017-12-31  --2016-12-31

Rörelseresultat 11 675 14 122

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Realisationsvinst vid försäljning av inventarier -16 -48

Avskrivningar 2 128 2 588

13 787 16 662

Erhållen ränta 116 135

Erlagd ränta/kapitalkostnad -13 565 -14 853

-13 449 -14 718
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 338 1 944

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar 8 211 -13 960

Ökning/Minskning av lager -92 590

Ökning/Minskning av leverantörsskulder -12 912 12 636

Ökning/Minsknning av övriga korta skulder 15 433 -10 356

10 640 -11 090

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 978 -9 146

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -526 -358

Försäljning av inventarier 16 48

Kassaflöde från investeringsverksamheten -510 -310

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 596 698

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit -7 499 7 499

Förändring av långfristig skuld -139 -139

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 042 8 058

Ökning/Minskning av likvida medel 3 426 -1 398

Likvida medel vid årets början 18 0 1 398

Likvida medel vid periodens slut 18 3 426 0
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Noter för den samlade verksamheten 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) samt god 
redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.                                       
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

(Belopp tkr) 2017 2016

Not 1 Kommunbidrag

Hällefors 21 340 25 698

Lindesberg 95 173 87 359

Ljusnarsberg 22 807 21 632

Nora 39 833 50 376

Summa 179 153 185 065
I beloppet ingår driftbidrag från resp kommun samt under året utförda investeringar.

Not 2 Konsumtionsintäkter

Hällefors 27 902 28 125

Lindesberg 59 108 56 700

Ljusnarsberg 25 290 26 204

Nora 27 486 26 780

Summa 139 786 137 809

Not 3 Övriga intäkter

Återbetalning Fora 0 967

Skogsprodukter 652 2 450

Skrot 1 961 965

Destruktionsavgifter 1 167 1 635

Anslutningsavgifter 10 743 6 280

Lönebidrag 6 598 4 051

Sålda tjänster och övrigt 20 595 20 025

Summa 41 716 36 373

Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag

Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -38 717 -31 232

Bidrag -178 -167

Entreprenader och köp av verksamhet -133 919 -156 815

Konsulttjänster -9 656 -6 538

Summa -182 470 -194 752

Not 5 Övriga verksamhetskostnader

Lokalhyror -2 627 -2 344

Hyra leasing anläggningstillgångar -3 456 -3 331

Elkostnad -17 783 -17 436

Bränsle, energi och vatten -2 655 -2 254

Förbrukningsinventarier och material -6 061 -7 484

Försäkringskostnader -1 401 -1 383

Övriga verksamhetskostnader -15 016 -10 550

Summa -48 999 -44 782
Leasingavgifter: I beloppet för Hyra leasing anl.tillg ingår leasingavgifter för fordon, 
maskiner och inventarier med xxxx tkr (f.å. 1 704 tkr).
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(Belopp tkr) 2017 2016

Not 6 Personal

Medelantal anställda

Kvinnor 114 104

Män 99 97

Totalt för förbundet 213 201

Löner och ersättningar

Direktion -452 -394

Övriga anställda -77 165 -71 353

Summa -77 617 -71 747

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda -5 005 -4 599

Övriga sociala kostnader -24 832 -22 992

Summa -29 837 -27 591

Not 7 Avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan -2 091 -2 588

Avskrivningar görs med följande procentsats:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 10-20%

Avskrivningar framgår av not 12.

Not 8 Finansiella intäkter

Räntor på kundfordringar 116 135

Övriga finansielle intäkter 0 0

Summa 116 135

Not 9 Finansiella kostnader

Räntekostnader -57 -120

Kapitalkostnader kommun -13 508 -14 733

Summa -13 565 -14 853

Not 10 Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i  resp

medlemskommuns årsredovisning.

Not 11 Reglering av resultat

Reglering mot kommunerna av 2016 års resultat av de skattefinansierade

verksamheterna.

Not 12 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 29 810 29 829

Årets anskaffning 526 358

Årets försäljning -159 -377

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 177 29 810

Ingående avskrivningar -24 124 -21 912

Årets avskrivningar -2 128 -2 588

Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 159 377

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 093 -24 123

Utgående planenligt restvärde 4 084 5 687
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(Belopp tkr) 2017 2016

Not 13 Kundfordringar

Kundfordringar konsumtionsdebiteringar 21 850 15 412

Kundfordringar övrig fakturering -6 712 4 798

Summa 15 138 20 210

Not 14 Övriga fordringar

Skattekonto 2 790 2 353

Momsfordran 1 932 4 101

Avräkning medlemskommuner 0 520

Övriga fordringar 56 40

Summa 4 778 7 014

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter 47 181 44 290

Förutbetalda försäkringar 255 354

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 489 8 184

Summa 51 925 52 828

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital -595 -697

Årets resultat -1 179 102

Summa -1 774 -595

Not 17 Checkräkningskredit

Beviljad limit 15 000 15 000

Utnyttjad kredit 0 7 499

Not 18 Likvida medel

Kassa och bank 3 426 0

Belopp vid årets slut 3 426 0

Not 19 Övriga skulder

Momsskuld 69 0

Personalens skatter mm 3 822 3 364

Pensionsskuld 9 926 9 036

Avräkning medlemskommuner 4 122 0

Kortfristig del av långa skulder 139 139

Övriga kortfristiga skulder 3 2

Summa 18 081 12 541

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterlön 7 783 7 336

Förutbetald intäkt 284 284

Övriga upplupna kostnader 27 630 18 184

Summa 35 697 25 804
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Begreppsförklaring  

 

AME KNÖL

Arbetsmarknadsenhet. Kommunerna i norra Örebro län.

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Lån och skulder som förfaller inom ett år från

bokslutdagen
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information LOTS-funktion
och dialog mellan medarbetare och chef. hjälper företagare i mötet med kommunernas och

förbundets olika verksamheter.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa Långfristiga skulder
som betalas av abonnenter. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars MIFO

värde. Metodik för inventering av förorenade områden.

Balansräkning NKI
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. Nöjd-Kund-Index.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har 
finansierats, med skulder och eget kapital. Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
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
FoU utgör förändringen av eget kapital.
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar

till att producera kunskap. Servis
Vattenledning från stamledning till fastighetsgräns.

Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2017 men som avser år 2018 Skattefinansierad verksamhet
(skuld). Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda år 2017 men som avser SKL
år 20168 (fordran). Sveriges Kommuner och Landsting.

GDPR (General Data Protection Regulation) SRY
Dataskyddsförordning, nya dataskyddsregler Servicebranschens yrkesnämnd.
inom EU som träder i kraft 25 maj 2018.

Tillgångar
HACCP Består av omsättningstillgångar och anläggnings-
Faroanalys och kritiska styrpunkter. tillgångar.
(Hazard Analysis and Critical Control Points)

Upplupna intäkter
ISO Intäkter erhållna år 2018 men som avser år 2017
Internationella standardiseringsorganisationen. (fordran).

Kapitalkostnader Upplupna kostnader
Internränta och avskrivningar. Kostnader betalda år 2018 men som avser år 2017

(skuld).
Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en YH-utbildningar

vald period. Yrkeshögskoleutbildningar.
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