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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 inriktningsmål 
Övergripande 

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

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

Ekonomi och effektivitet 

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

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

Miljö 

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

Rollen som arbetsgivare  

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
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Uppdrag och verksamhetsidé 
Vision 

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

 

Uppdrag och verksamhetsidé 

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

Värdegrund 

Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, 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 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 2019 att regleras i enlighet med förbundsordningen. 

Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2018 är att redovisa ett överskott med 0,1 % före avräkning 
mot kommunerna. 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 före avräkning mot kommunerna. 

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 2018 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 -1 989 tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett underskott på 6 500 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 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 418 405 356 142 359 038 298 170 269 185 275 183

Årets resultat

Gemensamt 0 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -1 989 -1 774 -596 -697 2 324 4 524

Totalt -1 989 -1 774 -596 -697 2 324 4 524

Eget kapital

Gemensamt 0 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -1 989 -1 774 -596 -697 2 324 4 524

Totalt -1 989 -1 774 -596 -697 2 324 4 524
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Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 

o Ny förbundschef tillträdde under året. 
o Ny förbundsordförande tillträdde första januari. 
o Beslut om organisationsöversyn. 

Process Gata/Trafik 

o Den snörika vintern medförde stora insatser från förbundet och entreprenörer och 
vårens sandupptagning kom igång senare än normalt. 

o Sommarvägsunderhållet reducerades pga höga kostnader för vintervägsunderhållet. 

Process Park/Skog 

o Stora investeringar i lekplatser i alla fyra kommuner. 
o Lång ihållande torka under sommaren påverkade driften, såsom skogliga åtgärder, 

trimningar, termisk (med gasolbrännare) ogräsbekämpning, extra vattning av park- och 
gatuträd och inställd slaghack. 

Process Idrott 

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

 Process Lokalvård 

o Lokalvården fortsätter sitt uppdrag i Hällefors kommun. 
 

Process Återvinning 

o Ny entreprenad för insamling av hushållsavfall. 
o Kärlservice i egen regi har startat. 

 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

o Under året har fyra ej godkända (med förelägganden) reningsanläggningar byggts bort 
genom att minireningsverk har installerats. 

o Vattenförsörjningsplanen är färdigställd. 
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Sammanfattning 

 

Det ekonomiska resultatet år 2018 för visar ett negativt utfall med 8,5 mnkr. Resultatet är         
11 mnkr sämre än föregående år.  

De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr vilket är 215 tkr 
sämre än föregående års resultat. Både processerna Park/Skog och Lokalvård visar ett positivt 
resultat medan processerna Gata/Trafik och Idrott visar minusresultat.  

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett negativt resultat på 6,5 mnkr, vilket är       
11 mnkr sämre än föregånde års resultat. Process Återvinning och VA-processerna visar minus-
resultat på 1,3 mnkr resp 5,2 mnkr. 

Övergripande/ Stab 

Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som svarar för planering med bl a kvalitets-
ledare för de olika verksamheterna och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt 
en stab för gemensamma verksamheter innehållande ekonomienhet, servicecenter, personal-
handläggare, kvalitetssamordnare och förbundssekreterare. 

Planerings- och budgetprocessen för 2019-2021 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 2018 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med 
betoning på insatser för kundnytta och ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser för 
samordningsvinster. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid löneöversynen, för-
bundet har fortsatta problem med att rekrytera och behålla arbetsledare och kvalificerade 
projektledare/projektörer. 

Av 26 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen uppfyllda. 

Verksamhet

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

Gemensamt 72 192 72 192 0 61 765 61 765 0 58 152 58 152 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 68 008 71 245 -3 237 44 931 44 882 49 75 836 76 377 -542

Park/Skog 21 074 20 674 400 20 875 20 852 23 19 317 18 257 1 060

Idrott 15 567 16 035 -469 14 437 14 423 14 15 432 15 640 -208

Lokalvård 47 043 45 727 1 316 46 021 45 971 50 44 090 46 175 -2 085

Summa 151 692 153 682 -1 990 126 264 126 128 136 154 675 156 449 -1 774

Avgiftsfinansierat

Återvinning 62 711 64 016 -1 305 59 155 59 155 0 60 529 57 086 3 444

Vatten och avlopp 127 136 132 332 -5 196 121 014 121 364 -350 121 595 120 526 1 070

Summa 189 848 196 348 -6 500 180 169 180 519 -350 182 124 177 611 4 513

Totalt 413 731 422 221 -8 490 368 198 368 412 -214 394 951 392 212 2 739

Varav interna 126 481 126 481 106 446 106 446

Bokslut 2017Budget 2018Bokslut 2018
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Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under 
våren avseende verksamhetsåret 2017. 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. 

Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning av dessa systematise-
rats.  

I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla sam-
verkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under året upprättades ett nytt tjänstemanna-
forum med kommunerna och samhällsbyggnad vid namn kommunsamverkan. Representanter  
från respektive kommun samt samhällsbyggnad träffas regelbundet för att diskutera långsiktiga 
planeringsfrågor. Mötesformen har mottagits mycket positivt. 

Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen  

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

Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla 
en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera verksam-
heten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen.  

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål.  

Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning. 

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

Process Gata/Trafik 

Verksamheten har under året asfalterat (toppbeläggning) 18 km väg i de fyra medlems-
kommunerna.  

En ny rastplats har byggts i Fellingsbro och gång- och cykelvägar har byggts i några kommuner 
under året. Trafikljusen vid Prästbron i Lindesberg har fått ny styrning och en ställplats för hus-
bilar har byggts i Nora. Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighetsanpassningar är alltid i fokus 
när nya gång- och cykelvägar och gator byggs. 

Process Park/Skog  

Året präglades av en långvarig torka under sommaren och omfattande investeringar främst i 
lekparker. Torkan ställde höjda krav på vattning och beredskap för bränder. Vissa arbeten som 
ogräsbekämpning med gasol, slaghack, röjningar och skogsåtgärder kunde inte utföras på grund 
av brandrisken. 

Renhållning på allmänna ytor intensifierades med anledning av ökad nedskräpning. 

Lekplatsinvesteringar påverkades starkt av leveransproblem av lekredskap. Ett sent utförande 
resulterade i att en del kompletteringsarbeten kommer att utföras under 2019. 
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Process Idrott  

Verksamheten har genomfört ett antal investeringar, specifikt konstgräsplan i Frövi, nytt utegym 
i Guldsmedshyttan, ny naturgräsplan på Fritidsbyn i Lindesberg.  

På Norvalla IP i Nora har en större ombyggnation av både fotbollsplanen och friidrottsbanorna 
genomförts. 

Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter. 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner. 

Process Lokalvård 

Arbete med att införa kemikaliefri städning på fler objekt görs kontinuerligt. Använda kemikaler 
ska i möjligaste mån vara miljömärkta. 

Alla städobjekt läggs in i ett städprogram för att beräkna städtid och kostnad. Arbetet med 
nyckeltal fortsätter. 

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

Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts. 

Process Återvinning  

Entreprenadstart för insamling av hushållsavfall från kärl startade under våren med NordRen 
AB som entreprenör. 

Kärlbyten i egen regi påbörjades i samband med att den nya insamlingsentreprenaden startade. 

En kundenkät genomfördes under våren i syfte att få planeringsunderlag för att öka tillgänglig-
heten till återvinningscentralerna, bl a införande av nya öppettider som kommer att införas 
våren 2019. 

Det blev rekordnivå på skänkt pant av PET-flaskor och dryckesburkar vid återvinningscentral-
erna. Under året har kommuninvånarna skänkt nästan 80 tkr till förmån för Barncancerfonden.  

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelser för reservkrafts-
anslutning till de mindre vattenverken fortsätter. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för dricks-
vattenförsörjning på lång sikt som har pågått under ett flertal år är nu färdigställd.  

Under året har förbundet arbetat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vatten-
försörjning för Lindesberg och Nora. Bland annat har ett första program/tidsplan tagits fram för 
reservvattenalternativ. Dessa kommer att utredas under den kommande 10-årsperioden. 

Förstudier av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår. Ett underlag till ett part-
neringsavtal håller på att tas fram. Partnering innebär en strukturerad samverkansform där 
beställaren och entreprenören samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog. Partnering 
bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna.  

Vid Lindesbergs reningsverk har ett nytt garage byggts där verksamhetens bilar samt nöd-
vattensläp ska placeras. Även personaldelen vid verket är rustad i samband med detta. 
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Framtid  

Den norra länsdelens fyra kommuner är alla i sig själva relativt små för att på ett adekvat sätt 
omhänderta ansvaren inom det kommunaltekniska området. Kommunalförbundet har visat sig 
framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra kommunernas räkning. De krav och 
skyldigheter som ställs på förbundet idag ser dock väsentligt annorlunda ut mot vid bildandet 
för 16 år sedan. Samtidigt ser bristen på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. 
Kommande år kommer kräva strukturella förändringar för att fortsätta klara både den dagliga 
driften av kommunaltekniska tjänster samt det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland 
annat digitalisera och öka effektiviteten i samma tjänster. Vidare har förbundet att utveckla sitt 
kvalitets- och miljöledningsarbete. Nuvarande följer standard ISO 9001 och ISO 1400. 

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.  

Verksamhetsmål – Gemensamma   

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Av kommuninvånarna ska 80% uppleva att de 

fått ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 

och engagemang, FÖRE.

Mätning av Nöjd-Kund-Index visar ett värde på 

65 %. 

Minska övertidstimmar och fyllnadstid jämfört 

med 2017.

Övertidstimmar och fyllnadstid minskade med 

167 timmar, -3,5 %, jämfört med år 2017.

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 

procentenheter jämfört med 2017.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,7 

procentenheter jämfört med föregående år.

Öka resursutnyttjandet över kommungränserna 

och mellan de olika processerna.

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan 

processerna har fortsatt. Fordonsförvaltning är 

införd. Miljösamordnarna driver förbundets 

miljöarbete ur ett helhetsperspektiv.

Säkerställa en rekryteringsbas för Samhälls-

byggnadsförbundet.

Rekryteringsbas ej säkerställd.

Öka förtroendet för förbundets tjänster med 

kommunledningarna i KNÖL.

Går ej att mäta.

Säkerställa att LOU (Lagen om offentlig 

upphandling) följs samt verka för att förenkla 

anbudsinlämnande,

Upphandlingsenheten har genomfört 

utbildning i förbundet för att informera om 

lagen och dess betydelse. Förbundets 

upphandlare har deltagit i en företagsträff för 

att få företagens perspektiv på upphandling, 

upphandlarna har även haft dialog med 

leverantörer inför upphandlingar.
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Personal 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 204 tillsvidareanställda 31 december 2018. I 
nedanstående tabell redovisas månadsavlönade, vilket förutom tillsvidareanställda även 
omfattar vikarier och visstidsanställda. 

   

Personalförsörjning  

Under 2018 avslutade totalt 20 personer sina tillsvidareanställningar vid förbundet och 
samtidigt har 22 tillsvidareanställningar tillsatts.   

 

 

 

 

 

Personal 2018 2017 2016

Medelantal anställda

Kvinnor 110 114 104

Män 118 99 97

Totalt 228 213 201

Löner och ersättningar (tkr)

Direktionen 447 452 394

Övriga anställda 83 584 77 165 71 353

Totalt 84 031 77 617 71 747

Sociala kostnader (tkr)

Pensionskostnader övr anställda 7 368 5 005 4 599

Övriga sociala kostnader 27 296 24 832 22 992

Totalt 34 664 29 837 27 591

Avslutade 

tillsvidareanställningar

Annan 

arbets-

givare

Annan 

orsak
Pension

Tillsatta 

tillsvidareanställningar

Inom 

avd/ 

process

Stab 1 1 Stab 3

Planeringsavdelning 2 1 Planeringsavdelning 3 1

 - Process Gata/Trafik 1  - Process VA 1+1**

Produktionsavdelning 17 Produktionsavdelning 16

 - Produktion adm 1 1  - Process Gata/Trafik 1

 - Process Gata/Trafik 1 1  - Process Park/Skog 2

 - Process Park/Skog 2 1 1  - Process Idrott 1

 -Process Idrott 1 1  - Process Lokalvård 5

 - Process Lokalvård 9 3 6  - Process Återvinning 3

 - Process Återvinning  - Process VA 4

 -Process VA 3 1 1* 1

* intern omflyttning til l  Planeringsavd/VA ** intern omflyttning från Produktionsavd/VA
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Åldersstruktur  

Åldersfördelning per sista december 2018 (månadsavlönade), medelålder är 48 år. 

 

Könsfördelningen inom förbundet totalt är 56 procent kvinnor och 44 procent män. Könsfördel-
ningen följer traditionella könsmönster där Lokalvård har markant övervägande del kvinnor och 
övriga processer har avsevärd övervägande del män. 

Övertid  

Övertidstimmarna minskade totalt inom förbundet med 167 timmar jämfört med föregående år. 
På avdelningsnivå minskade planeringsavdelningens och produktionsavdelningens övertid 
medan stabens övertidstimmar ökade. I nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.  

 

Arbetstidsfrågor  

Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”.  Kollektivavtal 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. Målet för heltid 2018 
var 88 procent och förbundet som helhet nådde upp till 87 procent. 

Männens sysselsättningsgrad visar att 100 procent arbetar heltid mot 77 procent av kvinnorna. 
Kvinnornas sysselsättningsgrad har ökat 8 procentenheter jämfört med föregående år medan 
männens sysselsättningsgrad ökat från 99 till 100 procent.   

Störst andel deltidsarbetare finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden inom lokal-
vården är 95 procent vilket är en höjning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. 

 

 

Ålder Antal pers Procent

-29 19 9%

30 - 39 44 22%

40 - 49 43 21%

50 - 59 52 25%

60 - 46 23%

Avdelning/Process 2018 2017 2016

Stab 71 46 61

Planeringsavdelning 390 400 621

Produktionsvdelning 4 147 4 329 4 479

därav

 - Arbetsledning 407 431 127

 - Gata/Trafik 338 239 214

 - Park/Skog 379 181 116

 - Idrott 364 312 654

 -  Lokalvård 940 1 166 1 214

 - Återvinning 73 152 190

 - Vatten och avlopp 1 648 1 848 1 961

Totalt 4 608 4 775 5 161
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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 18 tillsvidaretjänster som annonserats externt under året konstateras att det 
finns 3 tjänster inom processen Vatten och avlopp där endast män finns representerade i ansök-
ningarna. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande. I medeltal var det 22 sökande per 
tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande inkom på tjänst lokalvårdare med 
39 sökande samt drift- och underhållsarbetare inom Park som hade 59 respektive 37 på två 
annonser. 

Lönebildning och löneutveckling 

I löneöversynen blev utfallet för de tillsvidareanställda tjänstemännen 2,03 procent och för 
Kommunals medlemmar 2,16 procent. 

Sjukfrånvaro 

Tabellen visar sjukfrånvaron för 2018. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 

 

 

Den totala sjukfrånvaron under året har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med föregående 
år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har ökat med 5,2 procentenheter 
jämfört med förra året och utgör 38 procent av den totala sjukfrånvaron.  

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid 2018 2017 2016 2015

Samtliga anställda 7,0% 6,3% 6,1% 6,4%

Andel långtidssjukfrånvaro 38,0% 32,8% 39,5% 49,5%

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

Män 5,5% 4,2% 4,5% 5,1%

Personal 29 år och yngre 5,8% 5,9% 5,4% 3,0%

Personal 30-49 år 5,9% 6,6% 6,8% 10,1%

Personal 50 år och äldre 8,2% 6,2% 5,8% 5,1%



Årsredovisning 2018 

16 

 

Högst sjukfrånvaro finns inom processerna Gata, Idrott, och Lokalvård samt gruppen arbets-
ledare inom produktionsavdelningen. Lägst sjukfrånvaro finns inom processerna Vatten och 
avlopp samt Återvinning. VA-ledningsnät, som består av två arbetsgrupper, har 1 respektive 2 
procents sjukfrånvaro. 

Samtal och täta kontakter mellan chef och medarbetare är positivt vid upprepad sjukfrånvaro 
och ingår i förbundets rutiner. Rehabiliteringsrutinen har under året lyfts under chefs- och 
arbetsledarträffar. Ny sjuk- och friskanmälanstjänst har startats under året. Kopplat till tjänsten 
finns ett webbverktyg som ger chefer god överblick över rådande frånvaro samt steg för steg 
hjälp att korrekt följa kraven gällande rehabilitering. Under året har även rutinen skärpts kring 
hälsosamtal med företagshälsovården med anledning av upprepad korttidsfrånvaro för att tidigt 
hitta korrigerande och förebyggande åtgärder.  

 

 

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för 
kvinnor med 0,4 procentenheter och för männen är ökningen 1,3 procentenheter sedan före-
gående år. Differensen mellan könen är nu 2,9 procent och har därmed minskat det senaste året. 
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Åldersgruppen 50 år och äldre har ökat sin sjukfrånvaro med 2 procentenheter. Trenden de 
senaste åren är att frånvaron ökar år från år för denna grupp. I mellangruppen 30-49 år 
minskade frånvaron med 0,7 procentenheter, en minskning för femte året i rad. I gruppen yngre 
än 29 år var minskningen marginell, 0,1 procentenhet. 

Övrigt 

Det finns möjlighet att erhålla en friskvårdspeng om 1 000 kr vid utövande av olika friskvårds-
aktiviteter. Under året har friskvårdspengen använts av 80 medarbetare, vilket kan jämföras 
med 2017 och 2016 då pengen användes av 55 medarbetare respektive år. Av årets 80 med-
arbetare är fördelning 52 kvinnor och 28 män. 

Utöver detta finns även tillgång till att under vissa tider, kostnadsfritt, träna på gym i Pershyttan. 
Under året har 16 medarbetare använt sig av denna förmån. I Lindesberg finns motsvarande 
möjlighet att, mot en depositionsavgift för passerkort, träna på gym. 

Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet visade en 
sänkning av NMI (Nöjd Medarbetar Index) från 77 procent (2014) till 71 procent. En handlings-
plan togs fram med dels gemensamma punkter för alla APT-grupper att diskutera och arbeta 
vidare med, dels uppdrag för varje APT-grupp att ta fram punkter utifrån gruppens unika 
resultat. Återrapportering har skett på chefs- och arbetsledarträffar under året.   

Under hösten genomförde revisionsbyrån KPMG, på uppdrag av revisionen, en arbetsmiljö-
kartläggning. En rapport med rekommenderade åtgärder för att förbättra förbundets system-
atiska arbetsmiljöarbete överlämnades i slutet av året till Direktionen.  

Under hösten 2018 arbetade förbundet tillsammans med lokala fackliga parter fram ett nytt 
samverkansavtal som går i linje med de förändringar som skett på central nivå. Avtalet är ej 
underskrivet av parterna och befintligt avtal gäller tillsvidare. 

Under året har en ny kompetenspolicy respektive kompetensförsörjningsplan antagits av 
Direktionen. Ansvar har tydliggjorts och en ny rutin har antagits av ledningsgrupp och för-
bundsråd.  
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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 14 sammanträden. 

 

För revisionen medför fler riktade granskningar än budgeterat ett överskridande av budgeten. 

Ordförande har ordet  
Jag fick förtroendet att axla ordföranderollen för verksamhetsåret 2018. Min ambition var att 
rekryteringen av ny förbundschef skulle ske med bred uppslutning, från politik till represen-
tanter för verksamheten. Tack alla inblandande för att vi kunde få chefspositionen tillsatt redan 
under sommaren. 
 
Va lkommen Ola Westin som fo rbundschef, det ka nns bra med en nystart fo r Samha llsbyggnads-
fo rbundet som fyllde 15 a r den 1 april. Detta firades med ta rta pa  arbetsplatserna runt om i 
va rt verksamhetsomra de. 
 
Fo rbundets verksamhet har fo ljt planeringen, trots stora utmaningar. Va dret bidrog till o ver- 
skriden budget fo r sno ro jning med stora belopp under fo rsta halva ret, vilket resulterade i ett 
besparingsprogram som drabbade flera ansvarsomra den i fo rbundet. Detta a r inte o nskva rt att 
upprepa da  planerad verksamhet blir lidande. 
 
Ekonomiskt har ba de skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten klarat utmaning-
arna under 2018. Ett sto d fo r verksamheten och direktionen a r ekonomiska rapporter med 
nyckeltal. Arbetet med framtagandet av nyckeltal har pa bo rjats aktivt under a ret. 
 
Fo rbundet har lyckats att rekrytera medarbetare trots stor konkurrens i nuvarande ho gkonjuk-
tur. Det betyder att vi a r en intressant arbetsplats med kunniga medarbetare och fo rhoppnings-
vis uppfattas som attraktiv arbetsgivare. 
 
Fo rbundsordningen a r aktuell fo r o versyn igen i va ra medlemskommuner. Denna ga ng a r det 
infrastrukturfra gorna som fo rmodligen ga r tillbaka till medlemskommunerna. Det a r viktigt att 
kommunerna tar pa  sig ansvaret att komma o verens innan verksamhetsomra den tillkommer 
eller fra ntas fo rbundet. 
 
Servicecentret har va xt till den inga ng i fo rbundet och fo rvaltningen som var ta nkt, detta tack 
vare kunniga medarbetare. 
 
Lokalva rden har varit i fokus de senaste a ren. Dels hur Ha llefors kommun ser pa  entreprenad 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Direktion 0 730 -730 0 645 -645 0 624 -624

Revision 0 407 -407 0 340 -340 0 270 -270

Totalt 0 1 138 -1 138 0 985 -985 0 894 -894

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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kontra fo rbundsdriven lokalva rd. Da r a r fo rbundsordningen tydlig, medlemskommunerna 
bo r komma o verens innan kommunala beslut fattas. I Lindesberg har vi utmaningar att hitta ra tt 
pa  lokalva rdens niva  betra ffande organisation. 
 
Info r kommande a r ser det anstra ngt ut betra ffande ekonomiska medel o ver hela kommun-
sverige. Samarbete a r i framtiden a n viktigare fo r att vi ska klara av de stora arbetsuppgifterna vi 
har att lo sa. 
 

Jonas Kleber 

Ordförande 

 

Direktionens och Revisionens sammansättning 2018-12-31 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Knutsson (S) Nora Solweig Oscarsson (S) Nora

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Sture Beckman (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 

 

Den högre nettoomsättningen för kostnaderna – 60,8 mnkr budget jämfört med 71 mnkr utfall -  beror till 
stora delar på dels högre omsättning för praktikenheten på 8 mnkr, både intäkter och kostnader, och dels 
2 mnkr högre pensionskostnader. 

Stab 

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner och 
resurser där kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna 
ekonomi, personaladministration, kvalitetssamordnare, servicecenter, information och 
förbundssekreterare.  

Ekonomi 

Arbetet med att utveckla uppföljningar och analyser fortsätter med särskilt fokus på att ta fram 
relevanta nyckeltal och jämförelser. 

Kvalitetssamordning 

Planerings- och budgetdialogen för 2019-2023 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.  

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

Servicecenter 

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

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Stab 21 832 20 695 1 137 18 344 17 359 985 16 759 15 865 894

Planeringsavd 5 566 5 566 0 5 670 5 670 0 4 857 4 857 0

Produktionsavd 44 793 44 793 0 37 751 37 751 0 36 536 36 536 0

Totalt 72 192 71 054 1 137 61 765 60 780 985 58 152 57 258 894

Varav interna 57 304 2 564 38 671 2 052

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även 
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafik-
området handläggs parkeringstillstånd för rörelsehindrade och inom gata handläggs och be-
slutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark. 

Driftinformation är en del som under året utvecklats till att uppdateras även utanför kontorstid 
vid exempelvis större vattenläckor. 

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

Systematiskt arbete 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 

Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Ekonomienheten behöver anpassa arbetet till kommande koncernredovisning. Ekonomi-
enheten måste även anpassa redovisning och uppföljning inför den kommande organisations-
förändringen. 

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

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

Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier. 

 

Verksamhetsmål 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa kvalitén på prognoser. Arbetet är påbörjat med att utveckla rapporter 

som visar trender och sannolika utvecklingar.
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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 och utveckling samt investeringsåtgärder inom respek-
tive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive processer samt 
ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och 
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som 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, busshållplatser mm. Sedan halvårsskiftet innefattar enheten även förbundets 
vatten- och miljötekniker.  

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, kommunekolog, trafikingenjör, teknisk handläggning och GIS (geografiska 
informationssystem).   

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

Slutrapport ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesbergs kommun” redovisades under året.  Det uppskattas att det finns fler än 400 gamla 
nedlagda deponier och avfallsupplag i verksamhetsområdet. De flesta är gamla gruvupplag från 
tiden då gruvdriften var stor i området, men ca 70 st är nedlagda kommunala deponier. För varje 
deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö redovisas, 
samt även planerade och vidtagna åtgärder för att förhindra dessa risker. Det fortsatta arbetet 
för kommunerna blir att välja ut ett antal deponier för att utreda dessa grundligare och därefter 
ta fram åtgärdsplaner. 

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

I juni presenterades den förenklingsutredning som regeringen fattat beslut om och som ska 
förenkla upphandlingslagstiftningen. 
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Ett urval av upphandlingar genomförda under 2018: 

 Drift- och underhåll av återvinningscentraler (ÅVC) i Lindesberg och Nora kommun 
 Beläggningsarbeten 
 Slamtömningstjänster 
 Tekniska konsulttjänster 
 Partneringupphandling – Ombyggnation av reningsverken i Nora och Lindesberg 

 

Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion illustreras med nedan-
stående bild. Dialogen förs främst via processmöten. 

                                     

 

Kompetensförsörjning  

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 utveck-
las. Kompetensförsörjningsplanen har under året uppdaterats. 

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 ska verka 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 och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområdet. Kvalitets-
ledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl eko-
nomisk som kvalitetsmässig.  

Verksamhetens utgångspunkt inom de skattefinansierade verksamheterna är funktionsbeskriv-
ningar och uppsatta mål. Detta görs inom ramen för tilldelade resurser. Stort fokus har lagts på 
samarbetet i och mellan de olika processerna och att hitta samverkan som leder till ökad 
effektivitet. 

En ny fordonspolicy och riktlinjer för fordon och maskiner har antagits under året. En fordons-
ansvarig har utsetts inom produktionsavdelningen. 

En övergripande årsplanering för hela avdelningen har tagits fram i samarbete med arbets-
ledarna. 

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. 

Inom lokalvårdsverksamheten har det i Lindesberg varit besparingar som medfört minskad 
vikarietillsättning, framförallt vid korttidsfrånvaro. Detta medförde en högre arbetsbelastning 
på personalen vilket påverkat arbetsmiljön. En handlingsplan för att komma till rätta med både 
oron bland personalen och arbetsmiljöfrågorna upprättades och genomfördes under året. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och utför driftåtgärder som ej ryms 
inom ramen. Inom praktikenheten har under året 50 personer varit sysselsatta, varav två från 
universitet och fyra från yrkeshögskolor. Några områden som enheten arbetat med är skräp-
plockning, underhåll och renovering av bl a badhytter och parkbänkar samt montering av lek-
redskap i lekparker. 

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.  
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Ett urval av genomförda utbildningar under 2018: 

 Arbete på väg 

 Arbetsmiljö 

 Bas-P/Bas-U  x) 

 Diplomerad förbättringsledare 

 HLR – Hjärt- och lungräddning 

 Nödvattenutbildning 

 Stabs- och ledningsmetodik 

 Våga vara chef 

x) 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. 

Systematiskt arbete 

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

Skyddsronder och brandskyddskontroller samt tillbud och avvikelser följs upp på respektive 
APT samt tas upp på förbundsrådet. 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. Relevanta nyckeltal för maskin- och fordonsresurserna och hur de 
nyttjats ska tas fram i samarbetet med ekonomi.  

De kommande åren 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. 

Avdelningen ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveck-
ling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. För att främja kunskaps-
utbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnad Bergslagen, lokalt, regionalt och 
nationellt är samverkande nätverk en viktig del.  

Behovet är fortsatt stort av att förnya och byta ut den egna maskin- och fordonsparken. 
Program för uppföljning och kontroll av körsträckor m.m. och därmed energieffektivisering och 
minskad miljöpåverkan ska införas under 2019. Avdelningen arbetar även på att öka maskin-
tiden i den egna maskinparken. 
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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: Den ökade omsättningen gentemot budget med 25 mnkr beror på interna transaktioner i 
faktureringssystemet vilket dock ej påverkar resultatet. 

Hällefors: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades upp genom stora 
besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i sämre skick inför 
2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år. 

Lindesberg: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades till viss del upp 
genom stora besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i 
sämre skick inför 2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år. Gatubelysningen visar ett 
underskott mot budget på grund av högre kostnader för el och underhållsåtgärder. 

Ljusnarsberg: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades upp genom stora 
besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i sämre skick inför 
2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år. 

Nora: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades till viss del upp genom 
stora besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i sämre skick 
inför 2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år. Gatubelysningen visar ett underskott 
mot budget på grund av högre kostnader för el och underhållsåtgärder. 

Gata/Trafik 

Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (52 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 16 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl. a för parkeringsöver-
vakning, P-tillstånd för rörelsehindrade, godkännande av trafikanordningsplaner och lokala 
trafikföreskrifter. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 10 156 10 156 0 7 904 7 904 0 7 245 7 245 0

Hällefors 9 583 9 555 28 7 216 7 209 7 11 990 11 933 58

Lindesberg 27 799 30 017 -2 218 16 989 16 963 26 36 113 36 568 -456

Ljusnarsberg 7 978 8 072 -95 5 438 5 433 5 7 742 7 924 -182

Nora 12 493 13 446 -953 7 384 7 373 11 12 746 12 708 38

Totalt 68 008 71 245 -3 237 44 931 44 882 49 75 836 76 377 -542

Varav interna 22 631 36 457 27 916 31 085

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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En ansträngd budget efter den snörika vintern/våren 2018 med fler snöröjnings- och sandnings-
tillfällen än vad som var budgeterat medförde att sommarvägsunderhållet drogs ner i alla fyra 
kommunerna. Eftersom grusning, hyvling och dikning av grusväger samt dikesslåtter inte utförts 
som planerat under året kan en konsekvens bli en ökad underhållskostnad under 2019. 

Underhållsbeläggningar har under året utförts i alla kommunerna, Hällefors 3 km väg, Lindes-
berg 8 km väg, Ljusnarsberg 3 km väg och i Nora 4 km väg. 

Hällefors 

I Hällefors har en ny gång- och cykelväg (GC-väg) byggts från Finnbergsvägen fram till Folkets 
hus, 300 m. Stationsvägen har smalnats av, en ny GC-väg har anlagts från Sikforsvägen till 
Postvägen, gatubelysningen har renoverats med nya stolpar och armaturer även tillgänglighets-
anpassningar vid övergångsställen har utförts vid några övergångstillfällen. Parkeringar längs 
Stationsvägen har fått ny beläggning och ytan mellan järnvägen och Stationsvägen har iord-
ningsställts. Återstående arbeten, linjemålning av parkeringsrutor och sådd av grönytor färdig-
ställs under 2019. 

Lindesberg 

Prästbron i Lindesberg har renoverats. På Bergslagsvägen vid Prästbron har trafikljusen och 
styrningen av dessa bytts ut. Ny trafikbelysning monterats på Örebrovägen. En gång-och 
cykelväg har byggts längs del av Banvägen framför nya vårdcentralen i Lindesberg, cykelvägen 
färdigställs med asfaltering våren 2019. 

En ny rastplats har anlagts i Fellingsbro. 

I Frövi är nya vägen och cykelvägen från N:a Bangatans förlängning mot Billerud/Korsnäs är 
färdigställd, besiktigad och driftsatt. Återstår arbeten med signaler och bommar av nya järn-
vägen i samma sträckning.  

Ljusnarsberg 

I samarbete med Trafikverket har en gång- och cykelväg byggts längs Kyrkogårdsgatan från 
Bryggeriet till kyrkan ca 370 m,  förbundet projekterade och Trafikverket byggde. 

Nora 

I Nora uppfördes en husbilsparkering med servicestation under våren. Byggnation av vändplats 
vid Linåkerns förskola påbörjades under december månad och kommer att färdigställs våren 
2019. 

Beläggningsfonder, garantifonder, per kommun: 

 

Systematiskt arbete 

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

Kommun             (kr) IB 2018

Förändring 

2018 UB 2018

Hällefors 1 571 033 245 000 1 816 033

Lindesberg 731 671 -500 000 231 671

Ljusnarsberg 2 892 501 600 000 3 492 501

Nora 1 461 840 -1 000 000 461 840
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Framtid och verksamhetsutveckling 

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

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

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

 

Verksamhetsmål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom 

att motverka felparkeringar.

Datumparkering är införd. Dialog förs 

kontinuerligt med parkeringsvakterna. 

Justering av lokala trafikföreskrifter så de 

överensstämmar med befintliga vägmärk-

en.Trafikmätningar genomförs kontinuerligt. 

Parkeringsutredningar är genomförda i 

Lindesberg och Nora.

Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt 

eliminera otrygga gatumiljöer.

Gång- och cykelpassager byggs. Anpassning av 

körbanor genomförs. Gång- och cykelvägar 

byggs.

Felanmälningar gällande gatubelysning ska för 

hel- och halvår minskas med 5% jämfört med 

motsvarande 2017.

Antal felanmälningar vid halvåret visade en 

minskning med 32 % och vid helåret hade antal 

felanmälningar minskat med 23 % jämfört med 

föregående år.

Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar 

ska för helår 2018 minskas med 5 % jämfört 

med 2017.

Antalet felanmälan gällande asfaltsbeläggning 

har ökat med 5 % jämfört med föregående år.
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Investeringar  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Bokslut 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 10 710 10 235
Projektering Stationsv. Etapp 2 70 97 Projektering av etapp 2 färdig.
Stationsvägen etapp 1 1 450 2 303 Byggnation av GC-väg längs Stationsvägen färdig.
Stationsvägen etapp 2 2 000 2 053 Byggnation av GC-väg längs Stationsvägen färdig.
Tillgänglighetsanpassning 500 15 Projektering GC-väg Basvägen Circle K-Hurtigtorpet.
Gatuombyggnad i samb. m. VA 2 500 1 066 Åtgärder på Gyltbovägen.
Broar reinvestering 300 0 Inga åtgärder under 2018.
Upprustning gatljusnätet 1 960 2 000 Åtgärder i Hjulsjö, Bredsjö, Sikforsvägen och Stationsvägen.
Tak på befintliga sandfickor 90 0
Omdragn av GC-väg Hemgårdsvägen 310 961 Omdragning av GC-väg, medfinansiering täcker underskottet.
Planerat underhåll gator och vägar 1 530 1 740 Asfaltering av Gäddsjövägen, Wigelievägen med flera.

Lindesbergs kommun 7 800 4 188
Dagvatten centrala Lindesberg 2 000 606 Under 2018 har fortsatt utredningsarbete pågått.
Tak på befintliga sandfickor 100 78 Tak på sandficka i Guldsmedshyttan färdigbyggt.
Gatuombyggn i samband med VA 2 500 2 020 Ombyggnad och beläggning enligt plan.
Tillgänglighetsanpassning 300 176 Säker övergång på Fotbollsgatan vid Brotorpsskolan färdig.
Upprustning broar 1 500 83 Utredningsarbete för att ersätta Gröna bron.
Invest i väg- och gatubelysningsanläg. 200 201 Flerårsprojekt för digitalisering och utflytt av abonnemang.
Reinvesteringar väg- och gatubelysn 1 000 1 024 Åtgärder på Näsbygatan och i Ramsberg.
Klimatanpassningsplan 200 0
Tillväxt 18 000 27 752
Ny väg Frövi N:a Bangatan 13 300 25 766 Tillväxt är ansvariga.
Exploatering industrimark Frövi 4 000 1 675 Tillväxt är ansvariga.
Infrastruktur Lindesby 700 311 Asfaltering av gator färdig.

Ljusnarsbergs kommun 3 400 3 308
Ombyggnad gator beläggning 1 000 1 145 Åtgärder på Ställdalsvägen.
Gatuombyggnad i samband med VA 1 000 1 202 Åtgärder på Kyrkvägen.
Broåtgärder 100 222 Akut renovering av bro i södra delen av Laxbrogatan.
Reinvestering väg- och gatubelysning 500 500 Kvarnbacksvägen, Daldocka, armaturbyten till LED.
Digitalisering väg- och gatubelysning 800 239

Nora kommum 5 910 4 784
Rondell vid ICA 150 19 Projektering startar 2019.
Gatuombyggnad i samband med VA 2 500 1 368 Åtgärder i Åshyttan.
Ombyggnad gator beläggning 2 000 2 056 Bergmästarvägen, Fågelvägen med flera.
Tillgänglighetsanpassning 300 0
Reinvestering väg- och gatubelysning 960 1 341 Åtgärder på Bergmästarvägen och i Stadra samt armaturbyte till LED.
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Nyckeltal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunddata Befolkning Väglängd (m) 

inkl GC-väg*

Antal belys-

ningspunkter

Hällefors 6 983 84 520 2 450

Lindesberg 23 575 259 885 7 000

Ljusnarsberg 4 846 101 145 2 150

Nora 10 737 103 960 3 280

Totalt 46 141 549 510 14 880

* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning 2015 2016 2017 2018 Gatubelysning 2015 2016 2017 2018

Hällefors Hällefors

Kostn i tkr 2 236 1 756 2 175 2 673 Kostn i tkr 1 499 1 331 1 142 1 448

Kostn i kr/meter väg 27 21 26 32 Kostn i kr/belysn.punkt 612 543 464 591

Kostn i kr/invånare 318 246 306 383 Kostn i kr/invånare 213 186 161 164

Lindesberg Lindesberg

Kostn i tkr 5 170 4 928 6 945 7 405 Kostn i tkr 3 508 3 257 3 159 3 636

Kostn i kr/meter väg 21 20 27 28 Kostn i kr/belysn.punkt 505 469 455 519

Kostn i kr/invånare 219 208 294 314 Kostn i kr/invånare 149 137 134 134

Ljusnarsberg Ljusnarsberg

Kostn i tkr 2 250 2 134 2 737 2 724 Kostn i tkr 1 201 1 094 1 088 1 193

Kostn i kr/meter väg 22 21 27 27 Kostn i kr/belysn.punkt 559 509 506 555

Kostn i kr/invånare 457 426 554 562 Kostn i kr/invånare 244 219 220 225

Nora Nora

Kostn i tkr 2 664 2 562 2 527 2 490 Kostn i tkr 1 818 1 436 1 405 1 585

Kostn i kr/meter väg 26 25 24 24 Kostn i kr/belysn.punkt 554 438 428 483

Kostn i kr/invånare 254 240 235 232 Kostn i kr/invånare 173 135 131 131

Totalt Totalt

Kostn i tkr 12 320 11 380 14 384 15 292 Kostn i tkr 8 026 7 118 6 794 7 862

Kostn i kr/meter väg 18 23 26 28 Kostn i kr/belysn.punkt 458 541 458 528

Kostn i kr/invånare 216 268 310 331 Kostn i kr/invånare 148 174 146 147
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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 naturvårdsarbete. 

Verksamhetsredovisning  

 

Hällefors: Verksamheten har utförts enligt budget. 

Lindesberg: Efter den dyra vintern i början av året har verksamheten sparat pengar genom en generell 
återhållsamhet. 

Ljusnarsberg: Underskottet beror till största del på entreprenadarbeten på lekplatsen i Dalsbro. 

Nora: Överskottet beror på ökade intäkter pga tillkommande uppdrag och försäljning av skog, samt för 
kostnaderna  en generell återhållsamhet på grund av den dyra vintern. 

Park/Skog  

Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna 
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har 
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken. 

Under andra halvåret 2018 anställdes en skogs- och naturvårdare som med driftteknisk kom-
petens samordnar skogliga åtgärder för att utveckla de tätortsnära skogarna. I tjänsten ingår 
även trädärenden och lekplatsbesiktningar. 

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

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

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

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

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 3 446 3 446 0 2 975 2 975 0 2 996 2 996 0

Hällefors 2 488 2 450 38 2 285 2 282 3 2 201 2 167 34

Lindesberg 9 687 9 414 272 10 355 10 343 12 8 989 8 534 455

Ljusnarsberg 1 794 1 933 -139 1 816 1 814 2 1 800 1 619 181

Nora 3 660 3 432 228 3 444 3 438 6 3 330 2 940 390

Totalt 21 074 20 674 400 20 875 20 852 23 19 317 18 257 1 060

Varav interna 3 445 17 647 2 934 14 621

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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Under 2018 har lekplatssatsningarna varit stora. I Lindesberg har en stor lekplats byggts, den så 
kallade Generationsparken. Med stöd av Linde Bergslags Församling och Rotary kompletterades 
Generationsparken med ett lekskepp ”Noas Ark”. Ljudparaboler och en ”humsten” väcker 
intresse i alla åldrar. 
Fler lekplatser har byggts: 
- Brodalen i Lindesberg 
- Striberg 
- Lindholmstorpet i Hällefors 
- Herrhagen i Kopparberg 
- Ny dränering av lekplatsen i Kristinaparken i Nora 

På grund av kraftiga leveransförseningar kommer grässådd och återställning utföras i 
början av 2019. Merkostnaderna till följd av sena leveranser täcks av vitesbelopp. 
 

I Nora planterades träd och rabatter på Nora Torg och vid Godtemplargränden. Maria Lang Park 
anlades med teman hämtad från hennes böcker. En hundaktivitetsplats har iordningställts. 

I Lindesberg, mitt emot Folkets hus, renoverades ett staket och planteringar utfördes. Även vid 
Generationsparken anlades planteringar. I Fellingsbro planterades träd och buskar vid den ny-
anlagda rastplatsen. 

I Kopparberg kompletterades stenläggningen vid Malmtorget. 

I Hällefors fortsatte försköningen av infarten vid riksväg 63 med plantering av rönnar mellan 
Basvägen och Kyllervägen. Planen är att komplettera trädraden till en allé de kommande åren.  

Verksamheten deltog under året aktivt i planprocesser som översiktlig planering och detalj-
planer, bygglovsärenden samt flera arbetsgrupper tillsammans med respektive medlems-
kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans med förvaltningen och Lindesbergs 
kommun genomfördes en arkitekttävling för Flugparken i Lindesberg. Projekteringen av Flug-
parken pågår och det planeras att parken ändrar skepnad under våren 2019. 

Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt 
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet. 

Skogsfonder i Ljusnarsberg och Nora: 

 
Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Noterade fel på lekplatser åtgärdas enligt prioriteringsordning.  

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. 

Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning. Pantrör kommer att införas i alla kommuner. I 
Nora och Lindesbergs kommuner införs självkompakterande papperskorgar på ställen där 
mycket skräp förekommer. 

Kommun      (kr) 2018

Ljusnarsberg 284 877

Nora 553 074
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Verksamhetsmål 

 

 

Investeringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Dialog med kommunerna om prioriteringar i 

driften utifrån funktionsbeskrivning, kart-

underlag och driftbudget ska förbättras.

Inga dialogmöten har genomförts.

Förbättra parkmiljöer avseende rehållning. Mer 

än 60 % ska vara nöjda med renhållningen på 

allmän platsmark.

Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 77% 

av de svarande var nöjda eller mycket nöjda 

med renhållningen.

Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla 

biotoper.

Svårt att mäta målet, dock har det i Nora skett 

en utökning.

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Bokslut 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 830 572
Parkinvesteringar enligt plan 200 130 Inköp av parksoffor. Montering sker under 2019.
Lekplatser enligt plan 500 442 Lekplats Lindholmstorpet färdigställd.
Trädplantering Sikforsvägen 130 0 Oklart uppdrag från kommunen.

Lindesbergs kommun 1 900 2 190
Generationslekplats 1 100 1 466 Generationslekplats på strandpromenaden. Medfinansiering  om 300 tkr 

från Rotary och Svenska kyrkan täcker underskottet.
Ers staket Folkets hus Lindesberg 300 279 Staket mot järnvägen vid Folkets hus i Lindesberg ersatt.
Lekplats Brodalen 500 445 Lekplats i Brodalen i Lindesberg färdig.
Tillväxt 1 500 0
Flugparken 1 500 0 Tillväxt ansvariga. Ombudgeterat till 2019 då byggnationen startar.

Ljusnarsbergs kommun 957 1 039
Stensättning Malmtorget 607 662 Stensättning på Malmtorget.
Allmänna lekplatser 350 377 Byggnation av lekplats i Herrhagen.

Nora kommun 1 990 1 862
Hagbydammen 200 298 Ansökan hos Mark- och miljödomstolen pågår.
Åtgärder i Skolparken 100 0 Renovering av fontän påbörjad, fortsätter 2019.
Utveckling Strandpromenaden 100 0 Djurskulpturer för 83 tkr inköpta på parkutrustningsprojektet.
Parkutrustning 400 483 Träd till torget, Godtemplargränd och Maria Lang-parken.
Reinvestering lekplatser 790 806 Byggnation av lekplats i Striberg. Avvikelse på grund dyrare grävararbeten

då väg och belysning vid pulkabacken togs med.
Strandskoning 400 275 Arbetet färdigställt.
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Nyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parkunderhåll 2015 2016 2017 2018

Hällefors

Kostn i tkr 1 298 1 951 2 105 2 252

Kostn i kr/invånare 185 273 274 301

Lindesberg

Kostn i tkr 5 330 6 598 8 469 8 978

Kostn i kr/invånare 226 278 359 359

Ljusnarsberg

Kostn i tkr 1 118 1 492 1 561 1 702

Kostn i kr/invånare 227 298 316 322

Nora

Kostn i tkr 1 641 2 891 2 849 3 174

Kostn i kr/invånare 156 271 265 265

Totalt

Kostn i tkr 9 387 12 932 14 984 16 106

Kostn i kr/invånare 204 278 323 325
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Process Idrott  
Processen ska svara för 

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Avvikelsen beror på att taket på grillstugan vid badplatsen i Grythyttan behövde repareras, 
reparation av skador på Sångens badplats samt att den varma sommaren krävde mer städning vid bad-
platserna. 

Lindesberg: Avvikelsen beror på en åtgärdad vattenskada i Sandströms samt behov av färgborttagning i 
barnbassängen i Fellingsbro. 

Ljusnarsberg: Högre underhållskostnader bland annat för schakt och en ny kabel vid Sågdammen, nytt 
grus till löparbanan samt nedfallna träd på elljusspåren i Kopparberg och på Olovsvallen. Ett nytt avtal 
med föreningen för skötsel av Sågdammen bidrar också till de högre kostnaderna. 

Nora: Avtalet med Nora BK indexreglerades under året vilket inte är reglerat i driftbidraget och det bidrar 
till underskottet mot budget. Extra åtgärder på Gyttorps idrottsplats och vid Ängarna påverkar också. 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 

sköter, bl. a gräsfotbollsplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanlägg-

ningar övrigt. 

Det var en solig och varm sommar som bidrog till att badplatserna i alla kommunerna var väl-

besökta men som dock medförde något mer städning än en normalsommar. 

Den varma sommaren bidrog också till att det vattnades mycket på fotbollsplanerna för att 

gräset inte skulle torka sönder. 

I Frövi, på Fröjevi IP, har en ny konstgräsplan byggts. Planen togs i drift 1 aug och ska ge fot-

bollsklubbar möjlighet att förlänga säsongen med träning och spel. Planen kommer att hållas 

öppen från mars till 1 dec om vädret så tillåter. 

På Prästryggens camping i Frövi har det byggts 12 nya campingplatser med el och sex nya 

belysningsstolpar. 

På Fritidsbyn i Lindesberg har det byggts en ny ungdomsplan för fem- sju- och nio-mannaspel. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 593 2 593 0 2 169 2 169 0 2 108 2 108 0

Hällefors 250 329 -79 250 250 0 240 267 -27

Lindesberg 10 659 10 805 -147 9 970 9 960 10 11 055 11 231 -176

Ljusnarsberg 581 731 -150 563 563 0 577 563 14

Nora 1 485 1 578 -93 1 485 1 481 4 1 452 1 470 -18

Totalt 15 567 16 035 -469 14 437 14 423 14 15 432 15 640 -208

Varav interna 2 592 9 807 2 108 9 489

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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IFK Lindesberg har många ungdomar i spel och träning och har varit trångbodda. Nu underlättas 

det för klubben genom att en ny fotbollsplan har anlagts. 

Bakom Arenahallen i Lindesberg har det monterats upp en fyra meter hög klättersten, där till-

fälle ges till provklättring.  

På Råssvallen IP i Guldsmedshyttan har två omklädningsrum renoverats. I anslutning till elljus-

spåret har ett nytt utegym byggts. Många motionärer har tagit tillfället i akt och stannat för att 

styrketräna. Två iskompressorena som driver kylanläggningen till ishallen har renoverats.  

På Fellingsbro IP har ny asfalt lagts på gångvägar vid badet. 

På Norvalla IP i Nora har en ombyggnation av fotbollsplanen gjorts för att få rätt mått på planen 

för spel i div2. Även ombyggnad av löparbanan och dränering av ytorna för både friidrott och 

fotboll har gjorts. 

I Ljusnarsberg har alla bryggor på Djäkens badplats bytts ut. På Olovsvallen har fasaden på 

omklädningspaviljongen målats om. Noterbart är också att det byggts en ny konstgräsplan på 

Olovsvallen som togs i drift under hösten. 

På badet i Grythyttan har taket på grillstugan renoverats. 

Sytematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 

Framtid och utveckling 

Framtida utveckling är att hitta effektiviseringar och energibesparande åtgärder samt under-

söka framtida driftformer i den takt som kommunerna kan investera. 

Idrottsverksamheten ska tillsammans med de andra verksamheterna inom Samhällsbyggnads-

förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 

möjliggöra effektiviseringar. 

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en 

långsiktig planering. 

Verksamhetsmål 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2017. Går ej att mäta på grund av för få svar.

Elförbrukningen ska minska med 2 % per 

genomfört objekt genom alternativa lösningar 

jämfört med 2017.

Den under 2017 installerade luftavfuktaren i 

ishallen i Guldsmedshytta har medfört en 

minskad elförbrukning med 9 %.



Årsredovisning 2018 

37 

 

 

Investeringar  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Bokslut 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 50 0
Badplatser enl plan 50 0

Lindesberg 5 300 7 235
Reinvestering idrott 100 0 Inga åtgärder under 2018 för att täcka underskott på andra projekt.
Konstgräsplan Frövi 4 700 6 600 Konstgräsplanen färdigställd under året, medfinansiering täcker

underskottet.
Renovering kylkompressor Råsshallen 100 354 Kompressorn behövde en större renovering än planerat. Motor och pump

behövde renoveras och ersättas.
Fritidsbyn nya bollplaner 400 281 Fotbollsplan färdigställd.

Ljusnarsbergs kommun 115 158
Fasad och fönster Olovsvallen 75 84 Underhåll på Olovsvallen.
Nya bryggor Djäkensbadet 40 74 Nya bryggor till Djäkensbadet.

Nora kommun 320 733
Dränering Norvalla 320 733 Större insatser än planerat krävdes, bland annat utfyllnad av slänt och 

flytt av staket. Underskott täcks av överskott på andra projekt.
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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: Till årsskiftet 2018/19 skulle lokalvården i Hällefors övergå till Hällefors kommun. Så blev inte 
fallet. Men vissa beslut dröjde i och med planeringen av övergången vilket inneburit senare tillsättning av 
bl a tjänster. Dessa kostnader har förskjutits vilket ger ett överskott. 

Lindesberg: Efter underskottet år 2017 vidtogs kraftiga åtgärder årets första månader som innebar 
väsentliga resultatförbättringar. En anpassning till rätt nivå avseende personal, objekt och resultat 
behöver genomföras. 

Ljusnarsberg: Ökade kostnader för gemensamma resurser samt utökning av anställning med en halvtid 
innebar resultatunderskott. 

Nora: Ökade kostnader för gemensamma resurser samt inköp av maskiner och städutrustning genererar 
ett underskott. 

Lokalvård 

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

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

Första delen av Björkhagaskolan i Lindesberg blev färdig till höstterminen 2018, där verksam-
heten nu utför städningen. Gymnastikdelen planeras att tas i bruk till vårteminen 2019.  

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. Arbetet med att jämföra värden före och efter städning med 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 3 836 3 836 0 2 947 2 947 0 2 899 2 899 0

Hällefors 6 972 6 402 570 7 051 7 044 7 6 593 6 927 -333

Lindesberg 23 932 22 626 1 306 23 709 23 683 26 22 571 24 346 -1 775

Ljusnarsberg 3 509 3 715 -206 3 522 3 517 5 3 271 3 497 -226

Nora 8 795 9 149 -354 8 792 8 780 12 8 756 8 506 250

Totalt 47 043 45 727 1 316 46 021 45 971 50 44 090 46 175 -2 085

Varav interna 4 663 6 667 3 720 4 978

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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avjoniserat vatten och med moppar och dukar tillsammans med vanligt vatten kommer att 
inledas.  

På samtliga förskolor i medlemskommunerna har kvalitetskontroller utförts. Kontrollerna utförs 
kontinuerligt och protokollförs och åtgärdas vid brister. Antal godkända kvalitetskontroller var 
för förbundet totalt 80,5 %. 

                                       

För att arbeta effektivare och ur miljösynpunkt avseende bilkörning har översyn av logistiken 
gjorts. Verksamheten ska, om möjligt, städa objekt nära varandra så att åktiden minimeras. 

Arbete pågår med att ta fram nya städscheman. 

Verksamheten kommer att fortsätta med städning åt Hällefors kommun. 

Systematiskt arbete 

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

Framtid och framtidsutveckling  

Aktivt arbeta med logistiken avseende bilkörning. 

Fortsatt städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - inom flera verksamheter. Vid 
2019 års slut ska alla förskolor städas kemikaliefritt. 
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta.  

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

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna 
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus.  En förenklad 
servicesamtalsmall har tagits fram, med förhoppning att bl a få fler svar från de verksamheter 
där personligt möte inte sker.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Nöjd-Kund-Index (NKI) på service och 

bemötande ska vara minst 70 %.

Svarsfrekvensen var endast 10 % och något 

resultat går inte att redovisa.

Minska kemikalieanvändningen genom att 

utöka antal objekt där kemikaliefri lokalvård 

utförs.

Antal städobjekt med kemikaliefri lokalvård 

utförs har under året utökats med fem objekt.

Antalet godkända kvalitetskontroller ska vara 

minst 70 %.

Antalet godkända kvalitetskontroller för 

samtliga förskolor var totalt i förbundet 80 %. I 

Hällefors och Ljusnarsberg var 100 % 

godkända och i Lindesberg och Nora var 75 % 

godkända.



Årsredovisning 2018 

41 

 

 

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 ett överskott med 925 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och 
försäljning av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 444 tkr, till största delen beroende på högre  
entreprenadkostnader och direktavskrivning för asfaltsbeläggning och infartsbom på Gyltbo ÅVC.        
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på 586 tkr främst beroende på högre konsumtionsavgifter 
och försäljning av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 812 tkr till största delen beroende på 
högre entreprenadkostnader, bl a för returträ som delvis även avser år 2017. 
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett överskott på 465 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och 
försäljning av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 251 tkr främst beroende på högre 
entreprenadkostnader, bl a för returträ. 
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet. 

Nora: Intäktssidan visar ett överskott på 473 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och försäljning 
av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 246 tkr främst beroende på högre entreprenad-
kostnader, för bl a returträ. 
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet. 

Insamling  

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

I april startade en ny entreprenad - NordRen AB - avseende insamling av hushållsavfall. Avtalet 
gäller i fem år med möjlighet att förlänga med två år.  

I samband med den nya entreprenadens start så införskaffade entreprenören tre sidlastande 
avfallsfordon, dels för att förebygga chaufförernas ohälsa, dels ger det en effektiv insamling i 
exempelvis villaområden. Detta medförde att tidigare turer behövde struktureras om och 
abonnenter blev via brev upplysta om förändring i både hämtdagar och kärlplacering. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 10 897 10 897 0 9 790 9 790 0 9 142 9 142 0

Hällefors 9 540 9 059 481 8 615 8 615 0 9 269 9 771 -502

Lindesberg 23 861 25 087 -1 226 23 275 23 275 0 24 215 21 516 2 699

Ljusnarsberg 7 885 7 671 214 7 420 7 420 0 7 622 6 890 732

Nora 10 528 11 301 -774 10 055 10 055 0 10 283 9 767 516

Totalt 62 711 64 016 -1 305 59 155 59 155 0 60 529 57 087 3 444

Varav interna 11 570 19 644 10 028 16 076

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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Kärlservice 

I samband med starten av ny insamlingsentreprenad blev det naturligt att utföra kärlbyte i egen 
regi, detta med syfte att säkra kvaliten till abonnenter genom att ha egen kontroll på hela flödes-
kedjan. Statistik från verksamhetssystemet visar att antalet dagar från skapande av kärlorder till 
levererat kärl är 13 kalenderdagar och att det under 2018 hanterades ca 1 300 kärlordrar. Detta 
sysselsätter för närvarande en man två dagar i veckan, dock verkar trenden med kärlbyten att 
öka så en utökning i tid kommer att vara nödvändig. 

I arbete med att öka utsortering av matavfall, skickades under november och december ca 200 
brev till abonnenter där fördelarna med utsortering av matavfall påtalas. Efter utskicket har ca 
hälften av abonnemangen ändrats och fått ett matavfallskärl. Kampanjarbetet kommer att fort-
sätta under större delen av 2019. 

Återvinningscentraler  

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

I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ut-
ställda ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommun-
invånarna skänkt totalt 78 tkr (23 tkr högre än föregående år) som gått till Barncancerfonden 
(varav 12 tkr från Hällefors, 15 tkr från Lindesberg, 32 tkr från Ljusnarsberg och 19 tkr från 
Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under 2019. 

Under året har fasta besöksmätare installerats på de stora ÅVC:erna, detta för att få möjlighet att 
följa flödet av besökare och anpassa öppettiderna därefter. Från 2019 kommer besöken under 
hela året att mätas besöken istället för som tidigare då det har varit tre mätperioder per år. 

På Skäret ÅVC i Ljusnarsberg har en asfaltsplan anlagts i syfte att hantera returträ på, med en 
hårdgjord yta kommer verksamheten att leverera ett material med högre kvalite. Tillgänglig-
heten för besökarna har förbättrats till ÅVC:erna  både i Hällefors och Nora genom asfaltering. 

Kundenkät  

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

Avtal 

Under åren 2016, 2017 våren 2018 har verksamheten genomfört flera stora upphandlingar, 
exempelvis insamling av kärlavfall, omhändertagande av skrot, hushållsavfall och returträ, även 
påsar för matavfall har upphandlats. Under 2018 har upphandlingar genomförts på bl.a. trans-
porter från återvinningscentraler och insamling av slam från enskilda avlopp. Tillsammans med 
Örebro kommun och Sydnärkes kommunalförbund genomfördes en upphandling av avfallskärl 
som gäller från årsskiftet 2018/19. 
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Externt samarbete  

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

Återvinningsfond 

 

Systematiskt arbete  

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

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för besökare, följa utvecklingen 
med det digitaliserade samhället och försöka att bemöta de förväntningar som uppstår då 
aktörer utanför offentlig sektor utvecklar sina verksamheter. Runt om i landet, närmast i Örebro 
kommun, har det med framgång öppnats obemannade återvinningscentraler. Abonnenten får ett 
passerkort och får därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är stängt. 

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

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos 
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlings-
ansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna 
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. ut-
öka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. I juni i år kom regeringens beslut på 
förordningsförändring av producentansvaret. Det kommer att ställas högre krav på fullt insam-
lingsansvar. Dock framgår det inte av förordningen hur själva insamlingen ska gå till. 

Under året har regeringen beslutat om en ny förpacknings- och returpappersförordning som 
kommer att gälla från januari 2021. Producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem ska 
samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från 
april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport (45 § 
förpackningsförordningen och 14 § returpappersförordningen). Hur själva insamlingen ska gå 
till framgår inte av förordningen. 

 

 

 

 

Kommun       (kr) IB 2018 Resultat 2018 UB 2018

Hällefors 8 507 424 480 823 8 988 247

Lindesberg 3 080 815 -1 225 688 1 855 127

Ljusnarsberg 3 615 514 213 745 3 829 259

Nora 2 956 060 -773 464 2 182 596
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Verksamhetsmål 

 
 

Investeringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen abonnenter som valt att sortera ut 

matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av 

förbundets alla abonnenter. Delmål för 2018 är 

78 % och delmål för 2019 är 79 %.

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 

en procentenhet till 76 % jämfört med 

föregående år.

Negativ miljöpåverkan i form av lakvatten från 

avslutade deponier ska minska med 5 % jämfört 

med 2017. Gäller för Gyltbo, Skäret och Södra 

Måle.

Minskning av lakvatten på samtliga avslutade 

deponier, dock är minskningen för Södra Måle 

ej uppfyllt.

Totala mängden insamlat mat- och restavfall 

från kärl ska minska med 0,5 % per person och 

år jämfört med 2017.

Mängd insamlat mat- och restavfall 

(kg/person) från kärl har minskat med 2 % 

jämfört med föregående år.

Det ska vara lätt att sortera rätt vid förbundets 

återvinningscentraler.

På Gyltbo ÅVC i Hällefors har informations- 

och hänvisningsskyltar satts upp. (ÅVC:erna i 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommer att 

förses med skyltar under 2019).

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Bokslut 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 200 0
Asfaltering Gyltbo ÅVC 100 0 Budgetmedel ej förbrukat.
Infartsbom Gyltbo ÅVC 100 0 Budgetmedel ej förbrukat.

Lindesbergs kommun 0 0

Ljusnarsbergs kommun 100 68
Infartsbom Skäret ÅVC 100 68

Nora kommun 100 142
Asfaltering ÅVC Ängarna 100 142 Kompletterande asfaltering av infartsväg. Avvikelsen beror på att del av

planerad asfaltering nästa år genomfördes innevarande år.
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Nyckeltal 

 

 
 
 

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procentenhet till 76 % jämfört med föregående år.

I Hällefors, Lindesberg och Nora är ökningen 1 procentenhet. I Ljusnarsberg är ökningen 

3 procentenheter.

Målet för år 2020 är enligt Avfallsplan att 80 % ska vara utsorterat avfall. Delmålet för 2018 är

att 78 % ska vara utsorterat.

38%

38%

24%

Ljusnarsberg

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

23%

58%

18%

Nora

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

28%

41%

31%

Hällefors

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

18%

62%

20%

Lindesberg

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

24%

54%

22%

Samhällsbyggnad Bergslagen

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 ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 

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

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Överskottet på intäktssidan, 1 100 tkr, beror på högre konsumtionsavgifter och anslutnings-
avgifter. Kostnadssidan visar ett underskott, 4 200 tkr, vilket beror på extra planerade driftåtgärder på 
ledningsnätet för att minska inläckage. Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma 
resurser påverkar underskottet. 

Lindesberg: Intäktsöverskottet, 1 800 tkr, beror på högre anslutningsavgifter. Underskottet på kostnads-
sidan, 2 200 tkr, beror på mycket underhållsarbete på anläggningssidan pga slitna både vattenverk och 
reningsverk, och detta trots minskade personalkostnader pga ej tillsatta vakanser. Även ökade energi-
kostnader bidrar till underskottet. Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser 
påverkar underskottet. 

Ljusnarsberg: Stängda asylboenden medför minskade konsumtionsavgifter, även bryggeriet visar något 
minskade konsumtionsavgifter, vilket visar sig i lägre intäkter, 1 430 tkr. Kostnadssidan visar ett över-
skott, 750 tkr, beroende på åtstramning av driftåtgärder både på ledningsnät och på anläggningar. 
Kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar kostnadssidan negativt. 

Nora: Intäktssidans överskott, 1 800 tkr, beror främst på ökade anslutningsavgifter. Underskottet på 
kostnadssidan, 2 450 tkr,  beror på extra planerade driftåtgärder för att säkerställa dricksvattens-
försörjningen. Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar 
underskottet. 

Dricksvatten 

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Leverans av dricksvatten har 
varit nära nog 100 %. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 23 523 23 523 0 20 644 20 644 0 20 241 20 241 0

Hällefors 21 607 24 726 -3 119 20 515 20 515 0 19 851 20 855 -1 004

Lindesberg 43 453 43 854 -401 41 675 41 675 0 43 305 40 428 2 877

Ljusnarsberg 17 951 18 631 -680 19 380 19 380 0 19 208 16 826 2 382

Nora 20 603 21 600 -997 18 800 19 150 -350 18 991 22 175 -3 185

Totalt 127 136 132 332 -5 196 121 014 121 364 -350 121 595 120 526 1 070

Varav interna 24 276 33 695 21 069 28 145

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017
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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 - egenkontroller - 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.  

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt, är försenat och planen beräknas bli färdigställd i början på 2019.  

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenför-
sörjning för Lindesberg och Nora. Bland annat har ett första program/tidsplan tagits fram för 
reservvattenalternativ. Dessa kommer att utredas under den kommande 10-årsperioden. 

Ombyggnationen av Nyhammars vattenverk i Hällefors är färdigställd och nya säkerhets-
barriärer är installerade. 

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. Under året har underlag tagits fram för att kunna åtgärda konstaterade brister. 

Förberedelserna inför ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk i Ljusnarsberg har pågått 
under året. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten 
från kommunens nya vattentäkt Sundet. Expropriation – tvångsinlösen -  av mark för vatten-
täktsområdet är inledd. 

Spillvatten 

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

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

Vid Lindesberg reningsverk har ett nytt garage byggts där verksamhetens bilar samt nödvatten-
släp ska placeras. Även personaldelen vid verket är rustad i samband med detta. 

Arbetet med att söka nya tillstånd för Nora reningsverk är påbörjat. 

Vid Bångbro reningsverk i Ljusnarsberg har installation av nya skivfilter påbörjats.  

Upphandlingen av minireningsverk är klar. De anläggningar som fått minireningsverk under 
året är Sävsjön och Bredsjö i Hällefors, Grönbo i Lindesberg samt Järnboås i Nora. 
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Ledningsnät 

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

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient 
(mottagande vattenområde av orenat eller renat spillvatten eller dagvatten) och på belastning 
på reningsverk samt att 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 Öskevik, Mårdshyttan och Frövi i 
Lindsberg samt i vissa områden av Nora. 

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

Hällefors  

På en sträcka av 700 m har den gamla huvudspillvattenledningen uppström Fjällbo reningsverk 
förnyats genom relining.  

Reningsanläggningen i Saxhyttefallet är bortkopplat och spillvattnet leds via en överförings-
ledning till Fjällbo reningsverk. 

Lindesberg  

I Lindesberg fortsätter verksamhetsområdena att utökas. I år har etapp 3 av Ånäs anslutits till 
kommunalt spillvatten. 

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

Under året plockades den trasiga sjöledningen i Lindesjön upp och ersattes av en ny sjöledning. 

För att säkra vattenförsörjningen till centrala Lindesberg har den hårt driftstörningsdrabbade 
vattenledningen i Cederborgsvägen/Strandvägen bytts ut. 

Den gamla reningsanläggningen i Gammelbo är bortkopplad och spillvattnet därifrån pumpas nu 
in till Ramsbergs reningsverk. På samma sträcka har det dessutom lagts med en vattenledning 
som innebär att även det gamla vattenverket kan plockas bort på sikt. 

Ljusnarsberg  

I Ljusnarsberg har överföringsledningen mellan Ställdalen och Högfors påbörjats. På samma 
sträcka läggs även vattenledningar från Ställdalen med, för att på sikt kunna bygga bort de 
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mindre vattenverken i Mossgruvan och Ställberg och istället förse dessa samhällen med vatten 
från Finnhyttan/Sundet. 

Nora 

I Nora har arbetet fortsatt med att utöka verksamhetsområdet kring Norasjöns Östra strand. 
Årets etapp, etapp 3, mellan nedre Alntorp och Kungsheden är påbörjad och kommer att slut-
föras 2019. På samma sträcka byggs även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg 
enligt reservvattenavtalet. 

I projekt ”Tahiti” byts vatten- och spillvattenledningar mellan Ås och Nora på en sträcka av        
ca 1 km. 

Miljömålsarbete 

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

Lagar och krav 

NIS-direktivet – Network and information Security - trädde i kraft i hela EU år 2018 och ställer 
krav på nätverk- och informationssäkerhet. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och 
svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster, exempelvis vatten och i vissa fall digitala 
tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informations-
säkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 

VA-fond 

 

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 och kvalitetsledning. 
Förbundets hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och 
pågående ledningsarbeten. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening för att förhindra spridning av sjukdomar och 
en god vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs 
fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att 
följa lagar och krav.  

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av led-
ningsnät behöver ökas väsentligt och anpassas till klimatförändringar. Idag ligger de flesta av 
medlemskommunerna på en utbytestakt på ca 400-550 år. 

Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling. 

Kommun       (kr) IB 2018 Resultat 2018 UB 2018

Hällefors 4 986 739 -3 118 482 1 868 257

Lindesberg 1 883 484 -400 607 1 482 877

Ljusnarsberg 3 751 824 -680 060 3 071 764

Nora 3 191 150 -996 602 2 194 548
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Merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggning-
arna är i stort behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften 
ständigt måste förändras och utvecklas. 

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade 
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten. 

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

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. 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 bygga 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.  

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.  

Verksamhetsmål 

 
 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska utläckage av dricksvatten. Skillnaden 

mellan producerad och debiterad mängd vatten 

ska minska jämfört med 2017.

Skillnaden mellan producerad och debiterad 

mängd vatten är i Hällefors oförändrad, i 

Lindesberg en minskning med 1 % och i Nora 

är minskning 6 %  medan skillnaden i 

Ljusnarsberg har ökat med 5 %.

Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgräns-

värden och begränsningsvärden ska inte 

överskridas, baserat på resp tillståndsbeslut.

Villkoren för de större verken är uppfyllda 

förutom för Nora RV där både reduktions-

kravet för fosfor och villkoret för biologiskt 

nedbrytbart material (BOD) inte uppfylldes. 

För Grythyttans RV uppfylldes inte reduktions-

kravet för fosfor.                                                                           

I de mindre anläggningarna Silverhöjden, 

Allmänningbo, Grönbo, Mårdshyttan, Löa, 

Öskevik och Fellingsbro uppfylldes inte 

utsläppsvillkoren för BOD, fosfor eller kväve.
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Investeringar  

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Bokslut 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 12 700 11 415
Gyltbovägen VA-ledn 2 400 2 017 Omläggning av vatten- o spillvattenledningar, ny dagvattenledning, 400 m.

Förnyelse huvudspillvattenledn 1 000 1 011 Förnyelse av huvudspillvattenledning, ca 700 m, uppströms Fjällbo RV.

Linnskällvägen Grythyttan etapp 1 3 500 3 502 Byte av VA-ledningar ca 600 m.
Sävsjöns RV 2 900 2 579 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Driftsättning och återställning 2019.
Bredsjö RV 2 900 2 306 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Driftsättning och återställning 2019.

Lindesbergs kommun 35 100 25 372
Ny väg och VA-anslutning industriomr 900 780 Vatten- och spillvattenledning i samband ny stickväg på industrirakan.

Återställningskostnader 2019.
Vibyn etapp 2 3 000 1 394 Exploatering etapp 2 Vibyn i Frövi. Avvikelsen beror på släpande

entreprenadkostnader. Projektet slutförs 2019.
Norslund VA-utbyggnad 1 600 1 359 Ridhuset.
Stickväg Växthuset 1 200 21 Projektet blev aldrig av, kostnaden avser projektledartid.
Ledning Gammelbo-Ramsberg 4 000 3 304 Överföringsledning vatten- och spillvattenledning, sjöledning 2 km. 

Projektet slutförs 2019.
Reservvatten Linde-Nora etapp 2 5 600 1 253 Reservvattenledning. Projektet överklagades vilket medförde en för-

sening med drygt halvåret. Projektet slutförs 2019.
Folkestorp 1 500 1 505 Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning, ca 550 m.
Cederborgsvägen-Strandvägen 2 700 2 034 Byte huvudvattenladning samt dagvattenledning ca 500 m. Projektet 

slutförs 2019.
Sjöledning Lindesjön 2 800 3 094 Sjöledning ca 1 200 m. Underskottet beror på att beräkning av sjölednings-

arbete är osäkert.
Samläggn VA o Fjärrvärme Guldsmedsh 1 500 222 Samläggning med Linde Energi, byte befintliga vatten- och spillvatten-

ledningar ca 700 m. Avvikelsen beror på att Linde Energi`s entreprenör
har dragit ut på tiden. Projektet slutförs 2019.

Vattentorn Lindesberg 0 Budgetmedel, 1 500 tkr, överflyttat till projekt Samläggning VA och
fjärrvärme Guldsmedshyttan.

Pumpstation Storå 500 507 Nya inloppspumpar till pumpstationen Storå.
Säkerhet VV 500 497 Säkerhetsbarriärer, infiltrationsförsök till Rockhammar VV.
Allmänningbo RV 1 500 1 592 Föreläggande. Kompletterar befintligt reningsverk med biobädd.
Grönbo RV 2 000 1 927 Föreläggande. Nytt minireningsverk.
Ramsbergs RV 500 458 Renovering av tak och fasad och rivning av silo.
Lindesbergs RV 4 500 4 667 Rustning av personaldel samt nytt garage. Avvikelsen beror på att svart-

mögel upptäcktes i personaldelen.
Pumpstationer Lindesberg 800 758 Rustning av ett flertal befintliga pumpstationer i Lindesberg.

Ljusnarsberg 11 250 7 191
Ställdalen-Högfors 2 000 2 000 Överföringsledning. Av projektets totala kostnad belastas driften med

595 tkr som avser underhåll av befintlig ledning.
Reservvatten Sundet 250 0 Expropriation, tvångsinlösen, av mark. Projektet fortgår.
Bångbro RV 5 000 3 331 Ny byggnad och nya filter. Delar av byggnaden och maskininstallation 

återstår och slutförs 2019.
Finnhyttans VV 4 000 1 860 Utbyggnad av befintligt vattenverk. Förberedelse för vattentäkt.

Upphandlingen avbröts. Projektet slutförs 2019.
Ospec Mindre VA-anläggningar 0 Budgetmedel överförda till Finnhyttans VV.

Nora kommun 25 700 6 966
Östra stranden etapp 3 13 000 2 258 Etapp 3 delen Nedre Alntorp-Kungsheden samt återställningskostnader 

avseende etapp 2. Pga överklagan av reservvattenledningen Nora-Linde
försenades även detta projekt med dryga halvåret.

VA-ledning Nora-Lindesberg etapp 2 6 000 551 Reservvattenledning Nora-Lindesberg. Projektet överklagades vilket med-
förde en försening med dryga halvåret.

Tahiti, ledning 3 500 3 092 VA-omläggning, vatten och spillvatten ca 1 km. Pga sen upphandling kom
inte projektet igång som planerat. Projektet slutförs 2019.

Järnboås RV 1 900 201 Komplettering med biobädd, montering och driftsättning 2019.
Nora RV 500 199 Projekteringskostnader. Pga överklagan av partneringavtalet försenades

projektering.
Säkerhet VV 300 193 Skalskydd och ventilationshuvar.
Pumpstationer 500 472 Montering av flödesmätare på pumpstationer.
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 2018-01-01 2017-01-01

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

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 1 227 684 179 153

Konsumtionsintäkter 2 142 804 139 786

Övriga intäkter 3 40 417 41 716

Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter 10 6 500 -4 513

417 405 356 142

Verksamhetens kostnader

Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag 4 -231 544 -182 470

Övriga verksamhetskostnader 5 -50 419 -48 999

Personalkostnader 6 -122 730 -110 907

Avskrivningar 7 -1 622 -2 091

-406 315 -344 467

Verksamhetens nettokostnad 11 090 11 675

Resultat från finansiella intäkter/kostnader

Finansiella intäkter 8 201 116

Finansiella kostnader 9 -13 281 -13 565

Resultat före extraordinära poster -1 990 -1 774

Reglering av resultat 11 1 775 596

Årets resultat -215 -1 178
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Balansräkning 

 

(Belopp i  tkr)
Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 12 3 239 4 084

Summa anläggningstillgångar 3 239 4 084

Omsättningstillgångar

Lager

Materialförråd 275 297

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 16 003 15 138

Övriga fordringar 14 14 576 4 778

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 53 388 51 925

Summa kortfristiga fordringar 83 967 71 841

Kassa och bank 18 0 3 426

Summa omsättningstillgångar 84 242 75 564

Summa tillgångar 87 481 79 648

Eget kapital och skulder
Eget kapital 10, 16

Ingående eget kapital -1 774 -595

Årets resultat -215 -1 179

Balanserat resultat -1 989 -1 774

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 163 302

Checkräkningskredit 17 1 110 0

Summa långfristiga skulder 1 273 302

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 42 104 27 342

Övriga skulder 19 16 743 18 081

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 29 350 35 697

Summa kortfristiga skulder 88 197 81 120

Summa eget kapital och skulder 87 481 79 648

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

Not 2018-01-01 2017-01-01

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

Rörelseresultat 11 090 11 675

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Realisationsvinst vid försäljning av inventarier 0 -16

Avskrivningar 1 584 2 128

12 674 13 787

Erhållen ränta 201 116

Erlagd ränta/kapitalkostnad -13 281 -13 565

-13 080 -13 449
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital -406 338

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar -12 126 8 211

Ökning/Minskning av lager 22 -92

Ökning/Minskning av leverantörsskulder 14 762 -12 912

Ökning/Minskning av övriga korta skulder -7 685 15 433

-5 027 10 640

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 433 10 978

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -739 -526

Försäljning av inventarier 0 16

Kassaflöde från investeringsverksamheten -739 -510

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 1 775 596

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 1 110 -7 499

Förändring av långfristig skuld -139 -139

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 746 -7 042

Ökning/Minskning av likvida medel -3 426 3 426

Likvida medel vid årets början 18 3 426 0

Likvida medel vid periodens slut 18 0 3 426
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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) 2018 2017

Not 1 Kommunbidrag

Hällefors 38 081 21 340

Lindesberg 131 065 95 173

Ljusnarsberg 22 759 22 807

Nora 35 779 39 833

Summa 227 684 179 153
I beloppet ingår driftbidrag från resp kommun samt under året utförda investeringar.

Not 2 Konsumtionsintäkter

Hällefors 29 690 27 902

Lindesberg 60 512 59 108

Ljusnarsberg 24 377 25 290

Nora 28 225 27 486

Summa 142 804 139 786

Not 3 Övriga intäkter

Återbetalning Fora 0 0

Skogsprodukter 550 652

Skrot 2 173 1 961

Destruktionsavgifter 336 1 167

Anslutningsavgifter 4 890 10 743

Lönebidrag 10 103 6 598

Sålda tjänster och övrigt 22 365 20 595

Summa 40 417 41 716

Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag

Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -34 748 -38 717

Bidrag -189 -178

Entreprenader och köp av verksamhet -186 114 -133 919

Konsulttjänster -10 493 -9 656

Summa -231 544 -182 470

Not 5 Övriga verksamhetskostnader

Lokalhyror -3 095 -2 627

Hyra leasing anläggningstillgångar -3 074 -3 456

Elkostnad -19 946 -17 783

Bränsle, energi och vatten -3 058 -2 655

Förbrukningsinventarier och material -6 377 -6 061

Försäkringskostnader -1 558 -1 401

Övriga verksamhetskostnader -13 311 -15 016

Summa -50 419 -48 999
Leasingavgifter: I beloppet för Hyra leasing anl.tillg ingår leasingavgifter för fordon, 
maskiner och inventarier med 2 228 tkr (f.å. 1 794 tkr).
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(Belopp tkr) 2018 2017

Not 6 Personal

Medelantal anställda

Kvinnor 110 114

Män 118 99

Totalt för förbundet 228 213

Löner och ersättningar

Direktion -461 -452

Övriga anställda -84 097 -77 165

Summa -84 558 -77 617

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda -7 368 -5 005

Övriga sociala kostnader -27 296 -24 832

Summa -34 664 -29 837

Not 7 Avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan -1 622 -2 091

Avskrivningar görs med följande procentsats:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 10-20%

Avskrivningar framgår av not 12.

Not 8 Finansiella intäkter

Räntor på kundfordringar 123 116

Övriga finansielle intäkter 78 0

Summa 201 116

Not 9 Finansiella kostnader

Räntekostnader -47 -57

Kapitalkostnader kommun -13 234 -13 508

Summa -13 281 -13 565

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 2017 års resultat av de skattefinansierade

verksamheterna.

Not 12 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 30 177 29 810

Årets anskaffning 739 526

Årets försäljning 0 -159

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 916 30 177

Ingående avskrivningar -26 093 -24 124

Årets avskrivningar -1 584 -2 128

Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 0 159

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 677 -26 093

Utgående planenligt restvärde 3 239 4 084
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(Belopp tkr) 2018 2017

Not 13 Kundfordringar

Kundfordringar konsumtionsdebiteringar 15 089 21 850

Kundfordringar övrig fakturering 914 -6 712

Summa 16 003 15 138

Not 14 Övriga fordringar

Skattekonto 3 342 2 790

Momsfordran 1 689 1 932

Avräkning medlemskommuner 9 545 0

Övriga fordringar 0 56

Summa 14 576 4 778

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter 51 295 47 181

Förutbetalda försäkringar 836 255

Övriga förutbetalda kostnader 1 257 4 489

Summa 53 388 51 925

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital -1 774 -595

Årets resultat -215 -1 179

Summa -1 989 -1 774

Not 17 Checkräkningskredit

Beviljad limit 15 000 15 000

Utnyttjad kredit 1 110 0

Not 18 Likvida medel

Kassa och bank 0 3 426

Belopp vid årets slut 0 3 426

Not 19 Övriga skulder

Momsskuld -554 69

Personalens skatter mm 4 854 3 822

Pensionsskuld 12 303 9 926

Avräkning medlemskommuner 0 4 122

Kortfristig del av långa skulder 139 139

Övriga kortfristiga skulder 1 3

Summa 16 743 18 081

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterlön 8 390 7 783

Förutbetald intäkt 2 048 814

Övriga upplupna kostnader 18 912 27 100

Summa 29 350 35 697
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Underskrifter 
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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 Långfristiga skulder
och dialog mellan medarbetare och chef. Skulder som har längre löptid än ett år från

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

Avskrivningar NSI-direktiv

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars (Network and Information Security) ställer krav på 

värde. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.

Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. Omsättningstillgångar
Balansräkningen visar hur tillgångarna har Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
finansierats, med skulder och eget kapital.

Resultaträkning
Eget kapital Visar periodens resultat. Periodens intäkter
Eget kapital består av ingående eget kapital och minus periodens kostnader inkl avskrivningar
årets resultat (över-/underskott). utgör förändringen av eget kapital.

FoU Servis
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar Vattenledning från stamledning till fastighetsgräns.

till att producera kunskap.
Skattefinansierad verksamhet

Förutbetalda intäkter Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
Intäkter erhållna år 2018 men som avser år 2019 medlemskommunerna.
(skuld).

SKL
Förutbetalda kostnader Sveriges Kommuner och Landsting.
Kostnader betalda år 2018 men som avser
år 2019 (fordran). SRY

Servicebranschens yrkesnämnd.
GDPR (General Data Protection Regulation)

Dataskyddsförordning, nya dataskyddsregler Tillgångar
inom EU som trädde i kraft 2018. Består av omsättningstillgångar och anläggnings-

tillgångar.
HACCP

Faroanalys och kritiska styrpunkter. Upplupna intäkter
(Hazard Analysis and Critical Control Points) Intäkter erhållna år 2019 men som avser år 2018

(fordran).
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2019 men som avser år 2018
Kassaflödesanalys (skuld).
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period. YH-utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar.
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