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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Trafik



Park och Skogsförvaltning



Idrotts- och fritidsanläggningar



Lokalvård

Avgiftsfinansierade verksamheter


Återvinning



Vatten och avlopp

Organisation
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Uppdrag och verksamhetsidé
Vision
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna,
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och
effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på 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 och Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i
deras dagliga arbete.

Medlemskommuner
För de fyra medlemskommunerna – Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora – gäller en
förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter.
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i respektive kommun.

Direktionen och Revision
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet.
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En förbundsordning 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 årets första åtta månader haft sju sammanträden.
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Politiska inriktningsmål
Övergripande
o

Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service.

o

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

Ekonomi och effektivitet
o

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

o

Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen.

Miljö
o

Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare
o

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

o

Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle.
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God Ekonomisk Hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar,
regler och etablerade normer.

Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen.
Balanskravet är därmed uppfyllt.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2019 är ett nollresultat. Redovisade prognoser för de skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning samt Vatten och avlopp – redovisas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ
avvikelse med 3 700 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat.

Verksamhetsmässigt perspektiv
I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktigt god ekonomi.
Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets
övergripande mål.
Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. 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 2019 anges fler aktiviteter som ska utföras för att målen
ska uppnås.
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Delårsresultat
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 2 000 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 4 600 tkr. De gemensamma verksamheterna visar ett underskott med 1 087 tkr som avser gemensamma kostnader som inte fördelats ut till verksamheterna i delårsbokslutet.

(Belopp i tkr)

jan-aug
2019

jan-juni
2018

jan-juni
2017

Nettoomsättning

199 563

135 916

129 763

Delårsresultat
Gemensamt
Skattefinansierat
Resultat

-1 087
-2 000
-3 087

-4 424
-2 008
-6 432

-419
4 845
4 426

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

Investeringsverksamhet
Samhällsbygnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar.
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process utarbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets
investeringsplan.
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Väsentliga händelser och framtida utveckling
Gemensamt / Övergripande
o
o

Under våren beslutades om tillsättande av fyra nya avdelningschefer för den
organisation som kommer att sjösättas under hösten. Avdelningarna är Vatten och
avlopp, Återvinning, Lokalvård samt Gata, Park och Idrott (GPI).
Ett medlemsmöte ägde rum under maj månad där de fyra medlemskommunerna och
representanter från kommunalförbundet träffades för att diskutera förbundets uppdrag
och innehåll.

Process Gata/Trafik
o
o

Vintervägsupphandlingen har slutförts i Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Kvarstår dock
att lösa de sista skolorna och förskolorna i Lindesberg.
Omfattande snö- och halkbekämpning i alla medlemskommuner.

Process Park/Skog
o

Omfattande barkborreangrepp till följd av fjolårets torka.

Process Idrott
o

Stölder och skadegörelse vid tre idrottsplatser.

Process Lokalvård
o

Under våren har förändringar i städfrekvenser genomförts vilket inneburit ändrade
scheman och städtider.

Process Återvinning
o

Förändring av öppettider på ÅVC’erna.

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät
o
o

Under våren har ombyggnation av Nora reningsverk och Lindesbergs reningsverk
upphandlats genom ett partneringsavtal.
Som en följd av NIS-direktivet måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som
tillhandahåller nättjänsterna.

8

Delårsbokslut 2019

Driftredovisning
Delårsresultat
Verksamhet/Process
Gemensamma verksamheter

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
45 261
46 348
-1 087

Budget 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
62 096
62 096
0

Prognos 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
62 196
62 196
0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

44 011
14 911
9 837
31 581
100 340

48 478
11 767
10 660
31 435
102 340

-4 467
3 144
-824
147
-2 000

45 933
21 118
13 805
46 541
127 397

45 933
21 118
13 805
46 541
127 397

0
0
0
0
0

45 933
21 118
13 805
46 541
127 397

51 183
21 118
14 055
47 021
133 377

-5 250
0
-250
-480
-5 980

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa

39 313
85 752
125 066

38 613
91 053
129 666

700
-5 300
-4 600

60 185
127 625
187 810

60 185
127 625
187 810

0
0
0

60 685
130 275
190 960

60 185
134 475
194 660

500
-4 200
-3 700

Totalt

270 666

278 353

-7 687

377 303

377 303

0

380 553

390 233

-9 680

(Belopp i tkr)

Delårsresultatet visar ett minus med 7,7 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna visar ett
negativt resultat på 2,0 mnkr, även de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett negativt
resultat, minus 4,6 mnkr. De gemensamma verksamheterna visar också ett minusresultat med
1,1 mnkr vilka inte har fördelats ut i delåret. I årsbokslutet kommer samtliga gemensamma
kostnader att fördelas ut på verksamheterna, vilket gör att helårsprognosen är ett nollresultat.
Prognosen pekar mot ett minusresultat på 9,7 mnkr, vilket är 1,2 mnkr sämre än bokslutet för
2018. För de skattefinansierade verksamheterna prognosticeras ett minusresultat på 6,0 mnkr
och för de avgiftsfinansierade ett minus på 3,7 mnkr.

Sammanfattning
Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen
Avdelningarna ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har fortsatt att utvecklas.
Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla
en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera verksamheten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera utifrån ett långsiktigt perspektiv, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att
uppnå satta mål.
Projektenheten inom planeringsavdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och upprättande av tekniska underlag samt upphandling av investeringsprojekt.
Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning.
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Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdelningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner
som finns.

Process Gata/Trafik
Verksamheten har varit ansträngd under våren med mycket planering och framtagande av olika
cykelplaner, trafikplaner, och parkeringsplaner. Underhållsbeläggningar har forcerats fram i alla
kommuner. Omfattande snö- och halkbekämpningsåtgärder har genomförts. Sandupptagning
fungerade utan större avvikelser.

Process Park/Skog
Årets åtta första månader har präglats av en tidig och stark växtsäsong med både värme och
regn. Många riskträd har åtgärdats och barkborreangreppen har varit omfattande efter fjolårets
torka.
Som en förbättring i parkverksamheten har pantrör och ett nytt aggregat för ogräsbekämpning
med hetvatten införts.
Naturvårdande åtgärder och underhåll i naturreservaten har utförts.

Process Idrott
På Fellingsbro idrottsplats har bevattningspumpen bytts och på badet ersattes värmeväxlaren
med en ny. En ny trappa har byggts vid badet Pälsärmen i Lindesberg. I Nora vid Ängarnas
fotbollsplaner har vattenrör lagats. Nya fönster har satts in i omklädningsrummen på Olovsvallen i Ljusnarsberg.
På tre idrottsplatser i Lindesberg, Råssvallen, Vedevåg och Fellingsbro, har skadegörelse och
stölder skett.
Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter.

Process Lokalvård
Utökad kemikaliefri städning inom flera verksamheter. Använda kemikalier ska i möjligaste mån
vara miljömärkta.
Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten är kartlagd och översyn av åkandet är
påbörjad.
Utökad dialog och kommunikation med kunderna.

Process Återvinning
Ökade antal kärlbyten har medfört utökning av tjänst.
Ersättning för skrot som samlats in vid återvinningscentralerna har sjunkit under första delen av
året.
Under våren förändrades öppettiderna på återvinningscentralerna som en följd av tidigare
genomförda kundenkäter.
Arbete med att ta fram förslag på ett tätare samarbete inom bland annat avfallsinformation med
övriga kommuner i Örebro län har inletts.
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Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reservkraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.
Under hösten kommer även arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan att
påbörjas och för projektet är Länsstyrelsen den sammanhållande instansen.
Under våren har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora.
Förstudier inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår, detta
sker i nära samarbete med upphandlad partneringsavtalskonsult. Förstudien innefattar framtagande av detaljerad kostnadskalkyl och tidplan.
För att minimera läcksökningsområdena och minska utläckage av dricksvatten undersöks
kontinuerligt var på vattenledningsnätet flödesmätare ska installeras. Detta medför också att vi
minskar vår belastning på vattentäkterna.
NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och
informationssystem. VA-verksamheten omfattas av denna lagstiftning eftersom verksamheten
levererar en samhällsviktig tjänst i form av dricksvatten.

Framtid
Samhällsbyggnadsförbundet är nästintill unikt i Sverige avseende bredden på kommunaltekniska verksamheter inom samma kommunalförbund. Många kommuner, både inom och utanför Sverige, har svårt att rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området.
Kompetensbristen kommer sannolikt öka kommande årtionden. Förbundet har hittills lyckats
med att rekrytera och behålla kompetent personal samt säkerställt entreprenörskraft genom
offentliga upphandlingar. Förbundets storlek har varit en framgångsfaktor i detta arbete.
Förbundet har i år varit verksamt i 16 år. Uppdraget har både utökats och förändrats under
dessa år, både utifrån kommunala beslut men också ökade lagkrav. Kommande år kommer
handla om att konsolidera och förtydliga förbundets uppdrag och verksamhet, dess organisation
och ekonomiska förutsättningar. Ett nytt kvalitets- och miljöledningsarbete ska sättas på plats.
En överenskommelse ska träffas med de fyra medlemskommunerna kring en ny ekonomi- och
budgetprocess. Medlemskommunernas uppsiktsplikt ska förtydligas och förbundets internkontroll ska stärkas.
Stora framtida investeringsbehov inom bland annat vatten & avlopp, återvinning och gata ligger
framför verksamheterna och förbundet arbetar med att ta fram en beräkningsmodell som
ytterligare tydliggör behoven. Ökade säkerhets- och miljökrav samt att planera för klimatförändringar ökar underhållskostnaderna väsentligt kommande år.

Verksamhetsmål - Gemensamma


Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med
Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende,
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.
Mätning genomförs under hösten och redovisas i Årsbokslutet.
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Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2018.
Under årets första åtta månader minskade sjukfrånvaron med 0,6 procentenheter.
Målet kommer troligtvis att uppnås.



Tydliggöra resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika
verksamheterna.
Arbetet med att utveckla samarbetet mellan processerna har fortsatt. Samordning av
gemensamma resurser har ökat, främst mellan Gata/Trafik och VA. Miljösamordnarna
driver förbundets miljöarbete ur ett helhetsperspektiv.
Målet kommer troligtvis att uppnås.



Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster.
Redovisas i Årsbokslutet.



Kontaktytan med relevanta lärosäten ska öka.
Redovisas i Årsbokslutet.



I medarbetarenkäten 2019 ska Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, vara lika med eller
högre än 75 %.
Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under verksamhetsåret. Enkäten
kommer att genomföras under år 2020.



Förbundet ska erbjuda heltid som norm.
Redovisas i Årsbokslutet.
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Personal
Personalförsörjning
Under perioden januari till augusti 2019 slutade totalt nio personer inom förbundet sina
tillsvidareanställningar, sju personer gick till annan arbetsgivare, en gick i pension och en
slutade av annan orsak.
Under samma period har nio tillsvidaretjänster tillsatts, en på planeringsavdelningen och åtta
inom produktionsavdelningen.

Övertid
Totalt har antalet övertidstimmar under perioden fram till sista augusti minskat med 378 timmar i jämförelse med perioden jan-aug förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och
övertid. Minskningen har till största delen skett inom planeringsavdelningen.

Lönebildning och löneutveckling
Lönerevisionsarbetet har slutförts. För de tillsvidareanställda inom förbundet blev utfallet för
tjänstemän 2,3 procent och för medarbetare inom kommunals avtalsområde 2,1 procent. Det
totala utfallet för förbundet blev 2,18 procent.
Kommunals medlemmar bidrar varje år med en centralt fastställd summa per medlem till
potten. 2019 var den summan 540 kr per medlem. Utöver detta gav det centrala avtalet för
Kommunal ett extra utrymme om 0,3 procent att fördela till medlemmar med yrkesutbildning,
specialistkunskap eller som på ett positivt sätt bidragit till verksamhetens mål och resultat.
Ett långsiktigt projekt med syfte att se över förbundets totala arbete med lönesättning startas
under hösten 2019. Bland annat ingår att tydliggöra det systematiska lönebildningsarbetet och
stärka dialogen mellan medarbetare och chef i projektet.
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Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom förbundet den sista augusti är 6,4 %. En minskning med 0,6 procentenheter jämfört med helår 2018. Som jämförelse var halvårsresultaten för de två senaste
åren 6,9 % resp 7,0 %. Trenden tidigare år har varit att den totala sjukfrånvaron ökat det första
halvåret för att sedan sjunka andra halvåret. Därför är minskningen fram till nu särskilt positiv.
Andelen långtidssjuka - sjukskrivna minst 60 dagar - har ökat med 7,5 procentenheter jämfört
med 2018. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har ökat med 7,2 procentenheter och männens har
ökat med 5,6 procentenheter jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron uppdelat på kön visar en minskning för kvinnor och en ökning för män sedan
årsskiftet. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 2,4 procentenheter medan männens har
ökat med 1,2 procentenheter. Differensen mellan könen är nu 0,7 procentenheter och har
därmed minskat avsevärt.
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Vid analys av åldersindelad sjukfrånvaro för perioden fram till sista augusti konstateras att
åldersgruppen 30-49 år har ökat 0,3 procentenheter medan övriga två åldersgrupper minskat i
sjukfrånvaro. Minskningen i de övriga två grupperna är över 1 procentenhet. Högst sjukfrånvaro
finns i gruppen >=50 år vilket även var fallet år 2018.
Vid granskning av den gruppindelade sjukfrånvaron uppdelat på kön kan den högsta sjukfrånvaron, 8,6 %, ses hos män i åldersgruppen >=50 år jämfört med tidigare då den högsta frånvaron
varit för kvinnor <=29 år. Även gruppen kvinnor 30-49 år har en högre sjukfrånvaro, 7,4 %, än
kvinnor <=29 år.
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Gemensamma verksamheter
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Direktion
Revision
Stab
Planering
Produktion
Summa

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
0
478
-478
0
353
-353
12 469
11 444
1 025
3 833
3 918
-85
28 959
30 155
-1 196
45 261
46 348
-1 087

Budget 2019
Kostnad Resultat
0
665
-665
0
340
-340
18 060
17 055
1 005
6 140
6 140
0
37 896
37 896
0
62 096
62 096
0

Intäkt

Prognos 2019
Kostnad Resultat
0
665
-665
0
440
-440
18 160
17 055
1 105
6 140
6 140
0
37 896
37 896
0
62 196
62 196
0

Intäkt

Direktion, Revision och Stab
Staben ska svara för
Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information,
personaladministration etc.

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

Ekonomi
Under årets åtta första månader har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt.
Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt.
Planerings- och budgetdialogen för 2020-2022 är påbörjad. Dialogerna genomförs enligt fastställd dialogplan. Dialogmaterialet har fortsatt att utvecklas med tydligare konsekvensbeskrivningar för alla volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för
kommande drift vid utökning/avveckling av verksamheter och för konsekvenser av uteblivna/
neddragna investeringar.

Servicecenter
Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet.
Servicecenter är ”en-väg-in” för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet
att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna.
Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafikområdet handläggs parkeringstillstånd för funktionshindrade och inom gata handläggs och
beslutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark.
Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och
felanmälan kan göras via e-mail, app eller telefonsamtal. Även via ”Mina Sidor” kan ärenden
kring abonnemang och fakturor hanteras.
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Kundnöjdhetsmätningen för 2018 visade att kundernas betyg för upplevt bemötande,
lyhördhet/förståelse, engagemang, kunskap hos medarbetarna och förmågan att inge förtroende
höjts från föregående mätning med flera procentenheter.

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

Framtid och verksamhetsutveckling
Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till
medborgarna.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.

Verksamhetsmål


Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna.
Arbetet är påbörjat med att utveckla rapporter som visar trender och sannolika
utvecklingar.
Målet kommer delvis att uppnås.



Stämma av och justera tidsredovisningen löpande under året.
Avstämningar sker nu tre gånger per år.
Målet kommer delvis att uppnås.
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Avdelning Planering
Avdelningen ska svara för
Att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett
helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom
flera processer samt 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. Kvalitetsledaren upprättar även budget samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig i respektive process.
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. I projektenheten arbetar även vatten- och miljötekniker.
De projekt som är färdigställda hittills i år är:






Fyra minireningsverk som påbörjades i fjol.
Överföringsledning från Ramsberg till Gammelbo för vatten och avlopp.
Byte av befintligt VA-ledningsnät vid Linnskällvägen i Grythyttan.
Byte av avloppsledning från Mossgruvan till Ställdalen.
Lekplats vid Skottbackarna i Lindesberg.

Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom miljöhandläggare, planerare,
belysningsansvarig, kommunekolog, trafikingenjör, teknisk handläggning, GIS (geografiska
informationssystem) och upphandlare.
För upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019 är förbundet skyldigt att kräva elektroniska
fakturor enligt: Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. För att underlätta
för offentlig förvaltning att digitalisera verksamheten har en särskild myndighet bildats, DIGG Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten ska stödja utvecklingen och har ett samlat
ansvar för frågorna så att en tydligare styrning skapas mot de mål som regeringen satt upp.
Förbundet har, för att bättre kunna möta företagens önskemål och åsikter kring ställda krav i
upphandlingar, under november 2018 hållit ett möte där entreprenörer fick möjlighet att lämna
synpunkter på dåvarande vintervägsavtal. Många bra idéer och förslag mynnade ut i en upphandling som under våren 2019 resulterade i flera avtal med lokala entreprenörer.
Utöver upphandling av vinterväghållning har bl a följande upphandlingar genomförts:





Partnering för ombyggnation av reningsverket i Nora och eventuellt i Lindesberg
Slåtterarbeten
Flygning och inmätning
Elektronisk körjournal
18
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Arbetet med att riskbedöma förbundets kemikalier och kemiska riskkällor har påbörjats under
våren. Varje enskild kemikalie ska dokumenteras och bedömas för att få fram riskfaktorer
avseende arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och brand. En åtgärdsplan kommer under hösten att
tas fram för att genomföra eventuella åtgärder som framkommer utifrån riskbedömningen.
Kompetensförsörjning
Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och
sammanställs därefter inför kommande år.
Systematiskt arbete
Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan.

Framtid och utveckling
Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöras och utveckla en lärande
organisation.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera utifrån ett långsiktigt perspektiv, kunna behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för
att uppnå de satta målen. Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas.
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 de olika funktionerna inom avdelningen kan användas
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna utifrån
ett helhetsperspektiv.
Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VAledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig planering och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl
ekonomisk som kvalitetsmässig.
Verksamheternas utgångspunkt inom de skattefinansierade verksamheterna är funktionsbeskrivningar och uppsatta mål. Detta görs inom ramen för tilldelade medel. Stort fokus har
lagts på samarbetet i och mellan de olika processerna och att hitta samverkan som leder till ökad
effektivitet. En tydlig förändring mot tidigare år är att samarbetet mellan processerna VA och
Gata/Trafik har ökat. Detta genom att betydligt fler transporter sker i egen regi.
Arbetet med förvaltning av förbundets fordon och maskiner har fortsatt i enlighet med fattade
beslut. Ett system för digitala körjournaler har införskaffats och håller på att installeras i alla
fordon.
Vissa besparingar har genomförts inom lokalvårdsverksamheten vilket inneburit bl a ändringar
av städfrekvenser som påverkar arbetsmiljön.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och utför driftåtgärder som ej ryms
inom ramen. Inom praktikenheten har under årets första åtta månader 58 personer varit sysselsatta kortare eller längre tid. Åtta personer har varit praktikanter från yrkeshögskolor och 50
personer via Arbetsförmedlingen.

Kompetensförsörjning
Ett urval av genomförda utbildningar under årets åtta första månader:




Arbete på väg
Dricksvattenhygien
Planskötsel av naturgräs

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

Rekrytering
Hittills har avdelningen lyckats anställa personal i den omfattning som behövts. Dock finns stora
utmaningar inom förbundets verksamhetsområden att både behålla personal och att rekrytera
nya medarbetare med rätt kompetens.
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Systematiskt arbete
Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Skyddsronder, brandskyddskontroller och större händelser av övergripand karaktär följs upp på
APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp på respektive APT samt tas upp på förbundsrådet.

Framtid och verksamhetsutveckling
Maskin- och fordonsanskaffning de kommande åren kommer fortsatt vara en viktig del för att
säkerställa att arbetet kan genomföras både resurseffektivt och med god arbetsmiljö. Under de
första åtta månaderna har ett flertal nya maskiner resp fordon anskaffats inom VA, Gata/Trafik
och Park/Skog vilket underlättat arbetet och förbättrar arbetsmiljön.
Arbetet med omvärldsbevakning fortsätter i syfte att erhålla kunskap om den utveckling som
sker i samhället och som påverkar verksamheten. För att främja kunskapsutbyte, utveckling och
samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt och nationellt är samverkande nätverk en viktig del.
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Process Gata/Trafik
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark på gator och torg.
Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet
samt viss belysning på det statliga vägnätet.
Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och
övriga uppdragsgivare.
Trafikfrågor, parkeringsövervakning, lokala trafikföreskrifter, TA-planer (trafikanordningsplaner).

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
5 685
5 686
-1
6 405
6 423
-18
18 359
20 081
-1 722
6 692
7 942
-1 250
6 870
8 346
-1 476
44 011
48 478
-4 467

Budget 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
7 777
7 777
0
7 217
7 217
0
18 117
18 117
0
5 438
5 438
0
7 384
7 384
0
45 933
45 933
0

Prognos 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
7 777
7 777
0
7 217
8 017
-800
18 117
20 567
-2 450
5 438
6 438
-1 000
7 384
8 384
-1 000
45 933
51 183
-5 250

Hällefors: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen
överstiga budget med ca 800 tkr i Hällefors kommun.
Lindesberg: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen för vinterväghållningen överstiga budget med ca 2 000 tkr i Lindesbergs kommun. Prognos för de
beslutade besparingarna på 600 tkr kommer i nuläget visa en negativ avvikelse på ca 450 tkr. Planerade
besparingar är bl a att en person är utlånad till park under sommarsäsongen, hålla igen på sommarunderhåll och inga vägslänter kommer att slås.
Gata har fått utökad kostnad för vikarierande arbetsledare mellan april och september.
Ljusnarsberg: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen för vinterväghållningen överstiga budget med ca 1 000 tkr i Ljusnarsbergs kommun.
Nora: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen för
vinterväghållningen överstiga budget med ca 1 000 tkr i Nora kommun.

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 belysningsanläggningar (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 parkeringsövervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och lokala
trafikföreskrifter.
Beläggningsarbeten (underhållsbeläggningar) har utförts i all fyra medlemskommuner under
våren.
Stationsvägen i Hällefors har färdigställts.
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Cykelplan, parkeringsplan och trafikplan har tagits fram för Nora kommun. För Hällefors och
Ljusnarsbergs kommuner har förslag till cykelplan tagits fram och lämnats till kommunerna.
Verksamheten har varit delaktig i trafikutredning för nordvästra Lindesberg under våren.
Den snörika vintern/våren innebar omfattande snö- och halkbekämpning.
Sandupptagningen fungerade utan större avvikelser dock uppstod lite problem med leveranser
av vägsalt för dammbindningen av grusvägar och färdigställandet blev något försenat denna vår.

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

Framtid och verksamhetsutveckling
För planering av trafikåtgärder och beläggningsarbeten fortsätter mätning av trafikmängder och
hastigheter
Verksamheten fortsätter att arbeta med trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighetsanpassningar.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.

Verksamhetsmål


Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att utföra två trafik/tillgänglighetsanpassningar per kommun under 2019.
I Hällefors, Lindesberg och Nora har två trafik-/tillgänglighetsanpassningar per kommun
färdigställts. I Ljusnarsberg beräknas två trafik-/tillgänglighetsanpassningar att byggas
under hösten.
Målet kommer troligtvis att uppnås.



Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2019 minskas med 5%
jämfört med 2018.
Felanmälan asfaltsbeläggningar har under perioden januari-augusti minskat med 42 %
jämfört med samma period föregående år.
Målet är uppnått.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Tak på befintliga sandfickor
Gator och vägar i samband med VA
Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh)
Broar reinvestering
Offentlig belysning, reinvestering
Offentlig belysning
Tillgänglighetsanpssning
Trafiksäkerhetsåtgärder
Lindesbergs kommun
Dagvatten centrala Lindesberg (90053)

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2019
2019-08-31
2019
6 900
1 621
6 900
100
44
100 Pågår
2 000
0
2 000 Asfaltering efter VA-grävningar 2018. Yngströmsvägen,
Gyltbovägen, Trinervägen.
1 610
1 484
1 610 Pågår.
300
0
300 Renovering GC Silvergruvvägen. Byte broräcke. Verkställs i september.
1 040
1 040 Pågår.
1 000
0
1 000 Pågår.
500
36
500 Pågår
350
57
350 Pågår
14 900
1 000

3 105

Reinvest väg- o gatubelysn (90083)
Väg-o gatubelysn (90085)
Väg-o gatubelysn Ramsberg (90087)
Renovering broar (90086)

1 300
1 200
1 000
5 000

442
113
603
32

Tillgänglighetsanpassning
Gatuombyggn i samb med VA (90074)
Tak på befintliga sandfickor (93533)
Trafiksäkerhetsåtgärder (90050)
Förlängning av Ishockeygatan (90088)

300
2 500
100
300
800

320

Ombyggnad gator, beläggning (90084)
Tillväxt
Exploateringsmark Frövi
GC-väg Ishockeygatan (90035)

1 400
3 300
2 000
1 300

1 400
1 964
1 964

Ljusnarsbergs kommun
Gatuombyggnad i samb med VA-oml

6 711
1 000

2 933
0

Ombyggnad o beläggningsarbeten
Broåtgärder efter 2016 års besiktning
Upprustning gatuljusnät
Tak på befintliga sandfickor
Trafiksäkerhets- o tillgänglighetsåtg
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysningsautomatik
Digital väg- o gatubelysning
Asfaltering Ringvägen Hörken
Asfaltering Kata Dalströms väg Bångbro

1 000
1 000
700
100
300
50
61
500
1 000
1 000

953
0
560
19
0
0
0
0
583
818

Nora kommum
Dagvattenhantering efter VA-invest
Planerat underhåll gator o vägar

4 050
150
3 000

1 955
0
1 539

300
350
250

67
76
273

Tillgänglighetsanpassning-infrastruktur
Trafiksäkerhetsåtgärder
Lingården vändplan

50
145
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8 932
0 Projektering pågår, Kristinavägen.
Ombudgetering 1 000 tkr.
1 300 Pågår.
1 200 Pågår.
1 000 Pågår.
32 Ny gång- o cykelbro (Gröna bron). Förstudie och nytt
PM i maj. Ombudgetering 5 000 tkr.
300 Påbörjat.
2 500 Lövnäsvägen.
100 Pågår.
300 Hör ihop med projekt Tillgänglighetsanpassning.
800 Samprojekt GC med VA. Projektering klar. Byggstart
i juni.
1 400 Färdigt.
3 300
2 000
1 300 Projektering klar. Byggstart juni.
5 710
0 Skjuts till 2020 pga att VA ej gör några åtgärder i gatorna
under 2019.
1 000 Färdigt
1 000 Besiktning pågår, inga åtgärder i år.
700 Pågår.
100 Pågår.
300 Pågår.
50 Ombudgetering från 2018.
60 Ombudgetering från 2018.
500 Ombudgetering från 2018.
1 000 Tillägg investerungsbudget enl KF-beslut.
1 000 Tillägg investerungsbudget enl KF-beslut.
4 073
150 Felkopplade dagvattenbrunnar åtgärdas.
3 000 Beläggningsinventering klar. Hagavägen, ca 1 mnkr,
påbörjat.
300 Pågår
350 Pågår
273 Klart
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Process Park/Skog
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala
skogar.
Drift och besiktning av lekplatser.
Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
2 040
2 040
0
1 777
1 340
437
7 477
4 829
2 648
1 341
1 223
118
2 276
2 335
-59
14 911
11 767
3 144

Budget 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
2 996
2 996
0
2 285
2 285
0
10 577
10 577
0
1 816
1 816
0
3 444
3 444
0
21 118
21 118
0

Prognos 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
2 996
2 996
0
2 285
2 285
0
10 577
10 577
0
1 816
1 816
0
3 444
3 444
0
21 118
21 118
0

Hällefors: Följer budget.
Lindesberg: Följer budget. Genomförda besparingar är bl a minskning av säsongsanställd och neddragning av sommarblommor utanför Lindesbergs tätort.
Ljusnarsberg: Följer budget.
Nora: Följer budget.

Park/Skog
Den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård är samlat i processen Park/Skog.
Verksamheten 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.
Skog
Med den nya tjänsten för skogs- och naturvård har planering och åtgärder i tätortsnära skogar
påbörjats. Väderleken (risk för körskador), barkborreangrepp och problem med utförande
entreprenad begränsade utförandet under årets åtta första månader.
Åtgärder mot barkborreangrepp har utförts bl a i Hällefors i Storsand och i Nora på Vaslätten
och Hitorp. Efter förra årets torka har problemen med barkborreangrepp ökat och fler åtgärder
behöver genomföras. Röjningar och gallringar har utförts bl a i Nora - Pershyttan, Plåthammarsbron och Karlslund vid gamla elljusspåret i Ås, och i Ljusnarsberg - på Byggmästaregatan, i Stortorp och på Herrhagen.
Naturvårdsåtgärder i lövbiotoper, friställning av målträd, de träd som ur ett estetiskt och
naturvårdande perspektiv, ska utvecklas i ett skogsområde, har utförts runt Nora.
Ett stort antal riskträd har åtgärdats i egen regi.
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Park
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Det har varit svårt att bemanna
parkverksamheten under sommaren med befintliga resurser.
Indragen vägsläntsklippning i Lindesbergs kommun här ökat medborgarnas synpunkter
gällande gräsvård. Gräsvården på parkytor har varit oförändrad. Gräsväxten har dock varit stark
pga värme och regn.
Som reaktion på förra årets torka har förbundet införskaffat ett nytt aggregat ogräsbekämpning
med hetvatten istället för gasolbränning.
För att förbättra renhållningen har nya pantrör monterats i välfrekventerade parker.
I Nora har nya soffor monterats på torget. I Lindesberg påbörjades renoveringen av trappan vid
Floragatan och Flugparken projekterades för byggstart till hösten.
Lekplatser
I Lindesberg har lekplatsen vid Skottbackarna renoverats och Generationsparken invigdes
under Lindedagen. I Hällefors har lekplatserna Brodalen, Striberg och Lindholmstorpet färdigställts. I Kopparberg färdigställdes lekplatsen i Herrhagen.
Natur
Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen och privata fastighetsägares skyldigheter till
åtgärder följs upp.
Projektet ”Framtidens Hökhöjden” i Hällefors pågår med en översyn av spår och leder, planering
av en naturstig mm. Gallring längs elljusspåret i naturreservatet påbörjades. Regn under pågående åtgärd resulterade i körskador som nu behöver lagas.
I Lindesbergs kommun har betesmarker vid Rosvalslund i Guldsmedshyttan röjts och nyttjanderättsavtal har skrivits med nya arrendatorer och Munkhyttans naturreservat har rustats med två
nya broar. Lindesbydammen har grävts ur för att bevara biotopen för större vattensalamander
och under salamandernatten genomfördes en inventering med allmänhetens deltagande.
Hopajola, en ideell naturvårdsorganisation, valde ut Fibbetorps naturreservat i Nora, Getapulien
i Lindesberg och Knuthöjdsmossen i Hällefors till månadens reservat. Guidningar har genomförts under våren med förbundets medverkan.

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.

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.
Verksamheten medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och i
arbetet med grön infrastruktur tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Verksamhetsmål


Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med parkmiljöerna.

Av de svarande var 89 % nöjda eller mycket nöjda.
Enkäten är ej statistiskt säkerställd.
Målet är uppnått.


Mer än 80 % ska vara nöjda med renhållningen på allmän plats.

Av de svarande var 76 % nöjda eller mycket nöjda.
Enkäten är ej statistiskt säkerställd.
Målet ej uppnått


Genomföra minst två planmässiga röjningar och gallringar per kommun.
Två eller flera planmässiga röjningar och gallringar är genomförda i respektive kommun.
Målet är uppnått.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Allé RV63
Parkutrustning
Utredning fontäner Grythyttan
Lekplatser
Lindesbergs kommun
GC-väger Dalkarshyttan (900963)
Flugparken (90108)

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2019
2019-08-31
2019
550
0
550
250
0
250 Genomförs hösten 2019.
200
0
200 Bl s planering för medborgarplatsen.
30
0
30 Ej påbörjad.
70
0
70 Projektering ny lekplats, renovering Rönnskärsvägen,
justeringar Lindholmstorpet.
7 700
100
4 900

Frövi strandpromenad (90094)

100

Föryngring av träd o växtlighet (90056)
Park vid Tivoliplan (90095)

300
400

Parkutrustning (93045)
Råsvalslund (90096)
Trapp Floragatan (90097)
Reinvestering lekplats

457
312

7 300
100 Byggnation till hösten.
4 900 Projektering pågår. Byggstart oktober. Ev ombudgetera
del av budget.
100 Projektering vandringsled. Anslutning Tempelbacken.
Ev ombudgetering 100 tkr. Samtal med markägare pågår.
300 Planeras hösten. Ev ombudgetera del av budget.
0 Sjöbrisen. Processen påbörjad. Byggnation hösten.
Ombudgetera 400 tkr.
200 Montering parkbänkar.
100 Informationstavla och ny parkering.
400 Pågår.
1 200 Skottbacken Linde o Hällaboda Storå.

200
100
400
1 200

4
141

Ljusnarsbergs kommun
Parkutrustn, plantering, stenläggn mm
Finnkullberget
Allmänna lekplatser

260
100
100
60

35
0
0
35

260
100 Inköp av utrustning kommer att göras.
100 Naturreservat, allmän upprustning.
60 Projektering ny lekplats 2020. Juseringar i Dalsbro o
Rigards i år.

Nora kommun
Renovering plank Å-promenaden
Skolparken

470
400
70

0
0
0

470
400 Omvärldsbevakning av virkespriser.
70 Ombudgetering från 2018. Material inköpt 2018 men
ej monterat.
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
1 532
1 532
0
167
175
-8
6 764
7 393
-629
384
481
-97
990
1 079
-89
9 837
10 660
-824

Budget 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
2 292
2 292
0
250
250
0
9 194
9 194
0
584
584
0
1 485
1 485
0
13 805
13 805
0

Prognos 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
2 292
2 292
0
250
300
-50
9 194
9 394
-200
584
584
0
1 485
1 485
0
13 805
14 055
-250

Hällefors: Ökade kostnader bad, entreprenadkostnader upptagning bryggor, tillsyn och städning.
Lindesberg: Prognos för de beslutade besparingar, 1 200 tkr, visar i nuläget en negativ avvikelse på ca
200 tkr. Av de 1 200 tkr avser 900 tkr Fellingsbro ishall där det saknas beslut, men kommer faktureras
kommunen tillsvidare.
Ljusnarsberg: Följer budget.
Nora: Följer budget.

Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten
sköter, bl a gräs- och konstgräsplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och
fritidsanläggningar övrigt. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt
läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter.
Issäsongen är över utan några störningar i driften, dock blev issäsongen förlängd i två av tre
ishallar, Lindehov och Råsshallen, med 3 veckor.
Fotbollssäsongen rivstartade med en tidig vårvärme.
Lindesbergs kommun har haft påhälsningar av inbrottstjuvar. På tre olika idrottsplatser Råssvallen, Vedevåg och Fellingsbro - har tjuvarna brutit sönder dörrar och stulit verktyg och
maskiner. Dessa tillgrepp blev kostsamma eftersom försäkringarna inte ersatte de uppkomna
kostnaderna.
Skötsel av tre badplatser, Aspabadet, Andersvik och Gammelbo, är avvecklade.
På Fellingsbros idrottsplats har bevattningspumpen som pumpar vatten från ån upp till
fotbollsplanerna bytts eftersom gamla pumpen gick sönder.
På badet i Fellingsbro gick värmeväxlaren till badet sönder och fick ersättas med en ny. En
trälandgång mellan bassängerna är utbytt.
Vid badet Pälsärmen i Lindesberg har en ny trappa ner till badet från vägen byggts.
I Nora har rören lagats som är till för att vattna fotbollsplanerna vid ängarna med å-vatten.
I Ljusnarsberg har nya fönster satts in i omklädningsrummen på Olovsvallen.
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Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och verksamhetsutveckling
Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter.
Utredning pågår angående bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska
energibehovet vid badet i Fellingsbro.

Verksamhetsmål


Minskning med 2 % av energi- och kemikalieförbrukning per genomfört objekt.
Efter bassängtäckning vid Fellingsbrobadet har energi- och kemikalieförbrukningen
minskat med 13 %.
Målet är uppnått.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Badplatser enl plan
Lindesberg
Reinvestering idrott (93043)
Fellingsbro IP (93063)
Fritidsbyn Lindesberg 893046
Munkhyttan skjutbana (93064)
Naturbadplatser (93065)
Råssvallens IP (93066)
Smedvallens elljusspår
Ljusnarsbergs kommun
Fasad och fönster Olovsvallen
Nya ytskikt, golv o våtutr Bergslagsvallen
Nora kommun

Budget
Utfall
Prognos
2019
2019-08-31
2019
50
0
50
50
0
50 Ej påbörjad
800
100
100
300
100
50
100
50

494
81

70
50
20

90
16
74

0

0

382
23
8
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800
100 Bl a värmeväxlare i Fellingsbro. Klart.
100 Bl a asfaltering.
300 Läktare och framdragning av vatten.
100 Måla om invändigt. Ej påbörjat.
50 Bryggor, är genomfört.
100 Lagning av läktare och staket.
50 Påbörjas i sommar.
124
50 Färdigt
74 Färdigt. Avvikelse från budget pga byte av
gymnastikgolv.
0
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Process Lokalvård
Processen ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås
för alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
2 440
2 440
0
4 488
4 648
-159
16 472
16 042
430
2 318
2 375
-57
5 863
5 930
-67
31 581
31 435
147

Budget 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
3 103
3 103
0
7 096
7 096
0
24 018
24 018
0
3 522
3 522
0
8 802
8 802
0
46 541
46 541
0

Prognos 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
3 103
3 103
0
7 096
7 146
-50
24 018
24 268
-250
3 522
3 602
-80
8 802
8 902
-100
46 541
47 021
-480

Hällefors: Prognosen, -50 tkr, på grund av mindre uppdrag än budgeterat för hemstädning.
Lindesberg: Av besparingarna på 500 tkr kommer bara hälften att kunna genomföras eftersom
ändringarna av städfrekvenser trädde ikraft först vid halvårsskiftet. Återstår ett underskott på 250 tkr
Ljusnarsberg: Ökade omkostnader för material (bl a nya idrottshallen).
Nora: Ökade kostnader för idottshallens golv, minskade uppdrag i städfrekvens.

Lokalvård
Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar
miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.
Nytillkomna städobjekt läggs in i städprogrammet. För att jämföra olika objekt och kostnadseffektivitet, fortsätter arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader.
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har tagit en paus, men återupptas i
höst.
Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten är kartlagd, nu pågår en översyn av åkandet
mellan verksamheterna för att minimera åktiden.
Städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter.
Använda kemikaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla förskolor ska städas
kemikaliefritt vid slutet av 2019.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus, och med den
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förenklade servicesamtalsmallen som nu finns, är förhoppning att få fler svar från de verksamheter där personligt möte inte sker.
Arbete pågår med att ta fram nya städscheman utifrån ändrade städfrekvenser.

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

Framtid och framtidsutveckling
Aktivt arbeta med logistiken avseende bilkörning.
Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet
av biologiskt nedbrytbara kemikalier.
Utveckla kommunikationen med kunderna, för att få nöjdare kunder som vet exakt vad som ska
utföras och vad de kan förvänta sig.
Effektiva arbetssätt såsom användning av städrobotar och digitala städverktyg.

Verksamhetsmål


Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla förskolor ska vara kemikaliefria
under 2019.
Antalet objekt har under årets första åtta månader utökats och kommer även
fortsättningsvis att öka.
Målet kommer troligtvis att uppnås.



Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter jämfört med 2018.
Sjukfrånvaron har minskat med 1,4 procentenheter under perioden jan-aug jämfört med
år 2018, (från 7,2 % till 5,8 %).
Målet kommer att uppnås.



Av utförda kvalitetskontroller ska 70 % vara godkända.
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut.
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Process Återvinning
Processen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
6 887
6 887
0
6 003
5 392
611
15 010
14 708
301
4 897
4 924
-28
6 517
6 702
-185
39 313
38 613
700

Budget 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
10 205
10 205
0
8 840
8 840
0
23 450
23 450
0
7 545
7 545
0
10 145
10 145
0
60 185
60 185
0

Prognos 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
10 205
10 205
0
9 140
8 840
300
23 450
23 450
0
7 545
7 545
0
10 345
10 145
200
60 685
60 185
500

Hällefors: Prognosen pekar på budgetöverskott med 300 tkr beroende på ökade konsumtionsavgifter.
Lindesberg: Följer budget.
Ljusnarsberg: Följer budget.
Nora: Prognosen pekar på budgetöverskott med 200 tkr beroende på ökade konsumtionsavgifter.

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 registrerade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp.

Kärlservice
Utökning av tjänst till heltid eftersom antalet kärlbyten har ökat under åren. Detta på grund av
att kärlen börjar bli gamla och att information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta
abonnemang till utsortering av matavfall har gett ett gott resultat. De flesta byter storlek på det
gröna kärlet samtidigt som verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl.
Antal kärlbyten, alla kategorier:
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Skrot
Skrotpriset har sedan hösten 2018 gått ner och även fortsatt under 2019. Vid halvårsskiftet var
prisnivån samma som halvårsskiftet 2017. Under året har ca 500 ton skrot samlats in, vilket är i
nivåer som tidigare år.

Återvinningscentraler
Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 56 Återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 37 st.
Under våren förändrades öppettiderna på ÅVC’erna Gyltbo, Skäret och Södra Måle. Det innebär
utökning till kvällsöppet tre kvällar i veckan och varannan lördag. Dock innebär förändringen att
ÅVC’erna har stängt en dag i veckan. Förändringen genomfördes dels pga efterfrågan i
genomförda kundenkäter och dels för att förbättra arbetsmiljön och att personalen ska kunna
samlas till gemensamma APT- och planeringsmöten.
I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar
utställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under första halvåret har
kommuninvånarna skänkt totalt 27 500 kr. Insamlingen, till förmån för barncancerfonden,
fortsätta under hösten.

Avtal
Efter upphandling 2018 gällande slamtömning av enskilda avlopp har en ny avtalsperiod
påbörjats. Avtal har tecknats per kommun och i Hällefors utför Kjellbergs Logistik AB
tömningen, Örebro Slamsug AB utför tömningen i Lindesberg och Nora och i Ljusnarsberg utförs
tömningen av Nora LindeFrakt AB. Avtalstiden är sju år.
Transporter från återvinningscentralerna har också upphandlats och där fick Nora LindeFrakt
AB fortsatt förtroende.

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.
Ansvariga för avfallsverksamheterna i länet har under en längre tid träffats för att tillsammans
arbeta fram förslag om tätare samarbete för information av olika slag. Gruppen tittar bl.a på hur
länets kommuner i ett första steg kan samordna avfallsplaner så att de avser samma tidsperioder. Detta kan i framtiden leda till arbete mot liknande mål med samma tidsintervall och
indikatorer.

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

Framtid och verksamhetsutveckling
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC’n även när det normalt är
stängt.
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Information på olika sociala medier är en utmaning, flertalet kommuner lägger mycket resurser
på detta för att nå ut till alla abonnenter.
Regeringen har i sin promemoria, från våren 2018, uttalat att ambitionen med nya förordningar
för producentansvar för förpackningar och tidningar är att få en mer lättillgänglig insamling för
medborgarna, detta för att öka utsorteringen och få mer material som går till materialåtervinning. Utgångspunkten är att de vanligt förekommande förpackningsslagen ska samlas in på
liknande sätt och tillsammans där mat och restavfallet görs idag. Den som ska bedriva insamling
av förpackningar och returpapper ska ansöka om ett TIS (Tillståndspliktigt Insamlingssystem)
vilket görs hos Naturvårdsverket. Vid halvårsskiftet har FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) ansökt om ett TIS. Även TMR AB har aviserat att de kommer lämna in en ansökan.
Samråd gällande insamlingssystem kommer att hållas under hösten.

Verksamhetsmål


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



Totala mängden insamlat mat- och restavfall från kärl ska minska med 0,5 % per
person och år jämfört med 2018.
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslutet.



Nöjda kunder som besöker ÅVC.
Resultat redovisas i Årsbokslutet.

Investeringar

Hällefors kommun

Utfall
Prognos
2019-08-31
2019
0
0
0

Lindesbergs kommun

0

0

0

Ljusnarsbergs kommun

0

0

0

200
200

0

Investeringsprojekt (tkr)

Nora kommun
Asfaltering Ängarnas ÅVC (92612)

Budget
2019
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Kommentar

200
200 Asfaltering nya vägen och risplan.
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät
Processerna ska svara för
Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät och VA-anläggningar.
Drift och underhåll av VA-ledningsnät och VA-anläggningar.
Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett dricksvatten av godkänd kvalité.
Att avleda avloppsvattnet.
Att rening av avloppsvatten sker på ett miljöriktigt sätt.
VA-verksamheten är uppdelad i två processer:
 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till
abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2019-08-31
Intäkt
Kostnad Resultat
15 880
15 880
0
14 371
15 606
-1 235
29 870
35 242
-5 372
12 557
11 675
882
13 075
12 650
425
85 752
91 053
-5 300

Budget 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
22 540
22 540
0
21 010
21 010
0
46 260
46 260
0
17 915
17 915
0
19 900
19 900
0
127 625 127 625
0

Prognos 2019
Intäkt
Kostnad Resultat
22 540
22 540
0
21 610
22 010
-400
46 760
49 260
-2 500
19 115
20 415
-1 300
20 250
20 250
0
130 275 134 475
-4 200

Hällefors: Prognosen visar ett intäktsöverskott med 600 tkr beronde på ökade konsumtionsavgifter och
anslutningsavgifter. Kostnaderna visar ett underskott med 1 000 tkr främst beroende på akuta lagningar
på vattenledningsnätet i centrala Hällefors.
Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott med 500 tkr beroende på ökade konsumtionsavgifter.
Kostnaderna visar ett underskott på 3 000 tkr till största delen beroende på akuta läckor på vattenledningsnätet.
Ljusnarsberg: Prognosen pekar mot ett intäktsöverskott på 1 200 tkr beroende på ökade konsumtionsavgifter. Beräknas ett kostnadsunderskott på 2 500 tkr beroende på direktavskrivningar på projekten
Finnhyttans VV och Bångbro RV, är kommunicerat med kommunen.
Nora: Prognosen pekar mot ett nollresultat. Intäkterna visar ett överskott med 350 tkr beroende på ökade
konsumtionsavgifter, och samtidigt prognosticeras ett kostnadsunderskott med 350 tkr på grund av
ökade driftåtgärder.

Dricksvatten
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 25
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Dricksvattnet håller en godkänd
och jämn kvalitet och leveranssäkerheten har varit nära 100 %. Dock kräver ett åldrat ledningsnät att utbytestakten ökar för att slippa stora driftstörningar i framtiden.
Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört kontroller på vattenverken där verksamheten
granskades och godkändes. En arbetsgrupp inom förbundet arbetar med att revidera vattenverkens befintliga HACCP (Riskanalys av kritiska kontrollpunkter) 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 kommer att prioriteras framåt.
Under våren har Lindesbergs och Noras risk- och sårbarhetsanalyser reviderats i ett samarbete
mellan de båda kommunerna.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Bland annat har förfrågningsunderlag
skickats ut gällande restaurering av Stadsskogens vattentorn i Lindesberg.
Vattenförsörjningsplanen är nu färdigställd och antagen. Planen visar hur befintlig vattenproduktion fungerar idag samt vilka potentiella vattenresurser som finns och som bör skyddas
för framtiden.
Ett startmöte med Länsstyrelsen har hållits för att arbeta fram en regional vattenförsörjningsplan och under hösten påbörjas arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen. Länsstyrelsen blir den sammanhållande instansen för projektet.
Under våren har förbundet arbetat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt uppdrag/tidsplan. Projektledarna har även haft en
första avstämning med styrgruppen samt informerat direktionen om hur arbetet fortlöper.
Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har under våren gått in i byggfasen. I samband med
ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya
reservvattentäkt Sundet. Expropriation – tvångsinlösen - av mark för reservvattentäktsområdet
pågår.

Spillvatten
Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per
dygn samt ca 300 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.
Under våren har ombyggnation av Nora och Lindesbergs reningsverk upphandlats genom ett
partneringsavtal. En detaljkalkyl för ombyggnation av Nora reningsverk är framtagen. En
liknande kalkyl är beställd för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk. En förstudie inför
ombyggnationen pågår.
Under året kommer ett antal gamla reningsanläggningar att byggas bort och ersättas av
minireningsverk. De anläggningar som får minireningsverk är Mårdshyttan och Öskevik i
Lindesbergs kommun samt Sikfors och Älvestorp i Hällefors kommun.
Vid Bångbro reningsverk i Ljusnarsbergs kommun har installationen av de nya skivfiltren på
utgående vatten färdigställts.

Ledningsnät
Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.
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Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient
(mottagande vattenområde av orenat eller renat spillvatten eller dagvatten), belastning på
reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet 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 Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram ledningsnät” och
kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
För att minimera läcksökningsområdena och minska utläckage av dricksvatten undersöks var på
vattenledningsnätet flödesmätare ska installeras. Detta medför också minskad belastning på
vattentäkterna.
Under året kommer ledningsnätsutredningarna att genomföras i Lindesberg och Nora.
I både Lindesberg och Nora fortsätter verksamhetsområdena att utökas. Bland annat i gamla
Vibyn väster om Frövi i Lindesbergs kommun och områdena Alntorp och Kungsheden vid
Norasjöns Östra strand i Nora kommun.
Hällefors kommun
På Linnskällsvägen i Grythyttan har etapp 2 av omläggning av befintligt VA upphandlats och
arbetet startats på en sträcka av ca 250 meter.
Lindesbergs kommun
Ett av årets investeringsprojekt i Lindesbergs kommun är byte av befintliga spill- och vattenledningar på Lövnäsvägen i Fellingsbro. Gatan kompletteras med en dagvattenledning för att
framåt kunna avvattna området och fastigheterna på bästa sätt.
Ljusnarsbergs kommun
I Ljusnarsberg har etapp 2 av tryckspillvattenledningen mellan Ställdalen och Högfors byggts
klart. På samma sträcka läggs vattenledningar med från Ställdalen för att på sikt kunna bygga
bort de mindre vattenverken i Mossgruvan och Ställberg och istället förse dessa samhällen med
vatten från Finnhyttan/Sundet.
Nora kommun
I Nora pågår byggnationen av den nya reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt
reservvattenavtalet. Etappen mellan nedre Alntorp till Kungsheden som startades 2018 kommer
under hösten att färdigställas.

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

Lagar och krav
NIS-direktivet – Network and information Security - trädde i kraft i hela EU under år 2018 och
ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. 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
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informationssäkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap). I och med detta måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som tillhandahåller nättjänsterna.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning.
Samhällsbyggnadsförbundets 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 ledningsnät 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.
Många av vatten- och reningsverken är 30-40 år. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften ständigt måste förändras och utvecklas.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten.
Inventering av ledningsnätens status fortsätter, fel och brister dokumenteras och läggs in i
handlingsplan.
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 vattenverken.
Tillträdesregler och säkerhetsklassning av personal ses över och ett säkert nyckelsystem utreds.
Skalskydd förbättras löpande.
Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt bygga överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla.
För de mindre äldre anläggningarna på spillvattensidan utreds alternativen överföringsledning
eller minireningsverk.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt via bland annat klimatanpassad dricksvattenproduktion. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra
egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att skydda dricksvattentäkter, fasa ut
farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.
Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egenel, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.
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Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av
kvalificerad personal med specialkompetens.
Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på
vatten- och avloppstjänsterna.

Verksamhetsmål


Minska utläckage av dricksvatten. Strävan är att minska skillnaden mellan
producerad och debiterad mängd vatten jämfört med 2018. År 2025 ska
vattensvinnet vara högst 20 % i respektive kommun.
Jämfört med halvåret 2018 har skillnaden mellan producerad och debiterad mängd
vatten minskat i samtliga kommuner.
Målet är uppnått på halvårsbasis.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Sikfors Överföringsledning
Linnskällvägen etapp 2
Älvestorps RV
Sikfors RV
Sävsjöns RV
Bredsjö RV
Lindesbergs kommun
Vibyn etapp 2 (90003)

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2019
2019-08-31
2019
12 410
3 219
12 410
2 000
73
2 000 Omläggning och förnyelse spillvattenledning samt
brunnsbyte.
3 500
3 119
3 500 Byte av befintligt ledningsnät ca 250 m.
3 000
5
3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts ev till 2020
pga leverantörsproblem.
3 000
3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts ev till 2020
pga leverantörsproblem.
320
11
320 Driftsättning och återställning av minireningsverk.
590
11
590 Driftsättning och återställning av minireningsverk.
56 280
1 600

16 513
1 392

Ny väg o VA-anslutn industriomr (90009)
Torphyttan (91023)

200
6 500

109
29

Reservvatten Linde-Nora etapp 3 (91016)

13 500

Reservvatten Linde-Nora etapp 2 (91016)

4 345

4 900

Golfbanan etapp 3 (91006)

1 700

2 523

Lövnäsvägen Fellingsbro (91006)

3 665

4 214

Gamla Vibyn (91024)

2 500

306

Överföringsledn Löa-Vasselhyttan (91028)

3 000

1 334

Sjöledning Lindesjön etapp 2 (91006)
Ledning Ramsberg-Gammelbo (91015)
Cederborgsvägen-Sytrandvägen (91046)
Samläggn VA-fjärrv Guldsm.h (91046)
Folkestorp etapp 2 (91050)

1 300
695
0
0
1 275

861
403

Vattentorn Hagaberg (91037)
Lindesbergs RV (91029)

2 000
1 000

60
217

Öskeviks RV (91022)

3 000

Mårdshyttans RV (91022)
Storå RV (91037)
Ramsbergs RV (91037)
Säkerhet vattenverk (91037)
Fellingsbro RV (91037)
Frövi RV (91037)
Pumpstationer Linde (91037)
Pumpstation Prästbron (91049)

3 000
600
700
700
600
900
500
3 000

16

11 365
5 000

12 226
4 673

Finnhyttans VV

4 700

5 448

Bångbro RV

1 665

2 105

Nora kommun
Östra stranden etapp 3 (92604)
Tahiti, ledning( 92602)
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 2 (92609)

31 625
10 700
2 800
3 050

17 398
10 798
2 680
2 100

VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 3 (92609)
Hagavägen VA-omläggn (92602)
VA till Alntorps Ö (92614)
Nora RV (92600)
Järnboås RV (92608)
Säkerhet vattenverk (92606)

7 500
4 300
850
1 000
1 425
0

355
67
473
925

Ljusnarsberg
Ställdalen-Högfors etapp 2

6

67
76

41

30 746
1 392 Tillväxt . Exploatering etapp 2 Vibyn Frövi. Projektet
slutfört.
109 Tillväxt. Återställningskostnader. Färdigställt.
0 Nyexploatering av tomter, framdragning av VA.
Projektet överklagat. Skjuts på framtiden.
7 000 Reservattenledning. Etapp 3 beräknas bli klar halvåret
år 2020. Ombudgetering med 10 845 tkr tkr. Hela
projektet beräknas bli färdigställt år 2021. Den totala
projektbudgeten beräknas att hållas.
2 550 Byte av vatten- o spillvattenledning. Tillkom flytt av
befintlig ledning pga den nya Padelhallen, vilket
medförde fördyring.
3 600 Byte av befintligt VA ca 300 m. (ingår även gatukostnader som kommer att faktureras Gata)
400 Utökning av verksamhetsområde. Pga servitutsförhandlingar skjuts projektet till 2020. Ombudgetering
med 2 100 tkr.
1 400 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för
att bygga bort Löa VV. I årets etapp läggs sjöledning.
Ombudgetering med 1 600 tkr. Projektet har en total
budget på 8 000 tkr (3 000 tkr+5 000 tkr år 2020),
projektets totala budget kommer att hållas.
1 300 Byte av spillvattenledning ca 500 m.
695 Återstående arbeten från 2018.
0 Budgetmedel överfört till projekt Lövnäsvägen.
0 Budgetmedel överfört till projekt Folkestorp etapp 2.
2 500 Utbyte befintliga vatten- o spillvattenledningar.
Byggstart november. Total projektkostnad beräknas till
4 000 tkr, färdigställs 2020.
2 000 Tak och ledningar i reservoaren.
1 000 Slutarbeten på personaldelen och start av processrenovering.
0 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts till 2020 pga
leverantörsproblem. Ombudgetering av 3 000 tkr.
3 000 Föreläggande. Minireningsverk.
600 Renovering fasad.
500 Renovering fasad.
700 Klotens VV och Rockhammars VV, staket och infiltration.
600 Skrapspel.
900 Skrapspel och betongreparation.
500 Ombyggnad av pumpstationer.
0 Budgetmedel kommer ej att tas i anspråk.
Ombudgetering av 3 000 tkr till år 2020.
11 365
5 000 Överföringsledning. Byte befintlig spillvattenledning
och nyläggning av vattenledning.
4 700 Utbyggnad befintligt vattenverk, förberedelser för
reservvattentäkt.
1 665 Ny byggnad och nya filter.
23 875
10 700 Nedre Alntorp- Kungsheden.
3 100 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledning ca 1 km.
2 500 Reservvattenledning Nora-Linde. Budgetmedel,
(2 400 tk), överfört till projekt Tahiti.
Reservvattenledning Nora-Linde.
4 300 Nybyggnation och byte av befintliga VA-ledningar.
850 Sjöledning till Alntorps Ö.
1 000 Projektering.
1 425 Komplettering med ny biobädd.
0 Budgetmedel, 800 tkr, överfört till projekt Hagavägen.
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Resultaträkning
Utfall
Utfall
2019-01-01 2018-01-01
(Bel opp i tkr) --2019-08-31 --2018-06-30
Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter

Budget
Helår
2019

Prognos
Helår
2019

Avvikelse

69 540
101 773
23 650
4 600
199 563

51 632
73 497
12 453
-1 666
135 916

104 307
151 025
14 877
0
270 209

104 307
151 025
14 877
3 700
273 909

0
0
0
3 700
3 700

-192 737

-135 524

-254 757

-264 437

-9 680

6 826

392

15 452

9 472

-5 980

Finansnetto

-9 902

-6 824

-15 452

-15 452

0

Resultat efter finansella poster

-3 076

-6 432

0

-5 980

1 989

1 637

0

1 989

Periodens resultat

-1 087

-4 795

0

-3 991

Resultat fördelat på verksamhet
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter

-1 087
-1 999

-2 786
-2 009

0
0

-5 980

-5 980

Totalt resultat

-3 086

-4 795

0

-5 980

-5 980

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat

Reglering av resultat

På grund av nya redovisningslagen, och gemensamt beslut i medlemskommunerna om samma
tidpunkt för delårsbokslut, är nu redovisningstidpunkten 0831 (jämfört med tidigare år 0630).
Därmed är perioderna ej lika och siffrorna inte jämförbara.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den
senaste årsredovisningen, bortsett från att faktisk semesterlöneskuld per bokslutstidpunkten ej
bokförs i delåret utan att bokförd semesterlöneskuld per 2019-08-31 motsvarar semesterlöneskulden 2018-12-31.
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Balansräkning
2019-08-31

2018-12-31

3 307

3 239

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

70 051
0
70 051

84 242
0
84 242

Summa tillgångar

73 358

87 481

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

-1 989
-1 087
-3 076

-1 774
-215
-1 989

Långfristiga skulder

8 155

1 273

Kortfristiga skulder

68 279

88 197

Summa eget kapital och skulder

73 358

87 481

Ställda säkerheter

INGA

INGA

Ansvarsförbindelser

INGA

INGA

(Bel opp i tkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Poster inom linjen
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Kassaflödesanalys
2019-01-01
--2019-08-31

2018-01-01
--2018-06-30

6 826

392

938
7 764

811
1 203

Finansnetto

-9 902

-6 824

Kassaflöde från löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-2 138

-5 621

14 191
-19 918
-5 727

-8 523
13 334
4 811

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 865

-810

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 007
-1 007

-431
-431

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

1 989
6 965
-82
8 872

1 637
0
-58
1 579

0
0
0

338
3 426
3 764

(Bel opp i tkr)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av korta skulder

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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Förkortningar och begreppsförklaringar
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Organisationsnr: 222 000-1487

Tel: växel 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144, 713 23 NORA

Servicecenter 0587-55 00 40

Hemsida: www.sbbergslagen.se
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