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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag
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.

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, 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 medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott.
Underskottet kommer under år 2020 att regleras i enlighet med förbundsordningen.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2019 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett
negativ resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter

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

Verksamhetsmässigt perspektiv
I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås 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 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 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att
målen ska uppnås.

6

Årsredovisning 2019

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

Flerårsöversikt
Verksamhetens intäkter
Årets resultat
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt
Eget kapital
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt

2019
398 297

2018
418 405

2017
356 142

2016
359 038

2015
298 170

0
-5 747
-5 747

0
-1 989
-1 989

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

0
-697
-697

0
-5 747
-5 747

0
-1 989
-1 989

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

0
-697
-697

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -5 747 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på -7 713 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 fem års framförhållning som redovisas i respektive
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets
investeringsplan.
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Väsentliga händelser
Gemensamt / Övergripande
o
o

Under hösten tillsattes fyra nya avdelningschefer i den nya organisationen.
Avdelningarna är Vatten och avlopp, Avfall och Återvinning, Lokal- och Miljöservice samt
Gata, Park, Idrott (GPI).
Ett medlemsmöte ägde rum under våren där de fyra medlemskommunerna och
representanter från kommunalförbundet träffades för att diskutera förbundets uppdrag
och innehåll.

Process Gata/Trafik
o
o

Omfattande snö- och halkbekämpning i alla medlemskommuner.
Två broar stängdes av på grund av bristande säkerhet.

Process Park/Skog
o

Omfattande barkborreangrepp till följd av fjolårets torka.

Process Idrott
o
o

Stölder och skadegörelse vid tre idrottsplatser i Lindesberg.
Trasiga kylrör i betongplattan i ishockeyhallen i Fellingsbro har lagats två gånger under
året.

Process Lokalvård
o

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

Process Återvinning
o
o

Förändrade öppettider på Återvinningscentralerna.
Åtgärdsprogram är framtagit för nedlagda deponier i samtliga kommuner utifrån
tidigare inventering.

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.
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Sammanfattning
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Gemensamt

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat

Budget 2019
Intäkt Kostnad Resultat

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat

69 237

62 096

72 191

69 237

0

62 096

0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

61 944 67 619
20 783 20 062
14 360 16 083
47 207 46 276
144 293 150 040

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa
Totalt
Varav interna

72 191

0

-5 675
721
-1 724
931
-5 747

45 933 45 933
21 118 21 118
13 805 13 805
46 541 46 541
127 397 127 397

0
0
0
0
0

68 009 71 246
21 075 20 675
15 567 16 036
47 045 45 729
151 696 153 686

-3 237
400
-469
1 316
-1 990

61 339 64 814
135 177 139 415
196 516 204 229

-3 476
-4 238
-7 713

60 185 60 185
127 625 127 625
187 810 187 810

0
0
0

62 712 64 014
127 137 132 334
189 849 196 348

-1 305
-5 196
-6 501

410 046 423 507
115 052 115 052

-13 461

377 303 377 303

0

413 736 422 225
126 481 126 481

-8 491

Det ekonomiska resultatet för år 2019 visar ett negativt utfall med 13,5 mnkr. Resultatet är
5 mnkr sämre än föregående år.
De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 5,7 mnkr vilket är 3,7 mnkr
sämre än föregående års resultat. Både verksamheterna Park/Skog och Lokalvård visar ett
positivt resultat medan verksamheterna Gata/Trafik och Idrott visar minusresultat.
De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett negativt resultat på 7,7 mnkr, vilket är
1,2 mnkr sämre än föregånde års resultat. Verksamhet Återvinning och VA-verksamheten visar
minusresultat på 3,5 mnkr resp 4,2 mnkr.

Övergripande
Förbundet var tidigare organiserade i en planeringsavdelning som svarade för planering med
bl a kvalitetsledare för de olika verksamheterna och en produktionsavdelning som svarade för
utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter innehållande ekonomienhet, servicecenter, personalhandläggare, kvalitetssamordnare och förbundssekreterare.
I slutet av året genomfördes en större omorganisation av förbundets samtliga verksamheter. De
tidigare planerings- och produktionsavdelningarna bröts upp och dess kompetenser och funktioner spreds på flera avdelningar. En mindre stab bildades bestående av ekonomi, upphandling
och IT under ledning av ekonomichefen och en projektenhet under ledning av projektchefen
samt en ny HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen.
Planerings- och budgetprocessen för 2020-2022 har genomförts. Budgetram antogs av Direktionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Budgeten antogs i
Direktionen i januari 2020 innehållande den nya organisationen efter avstämning med
medlemskommunerna avseende driftbidrag och investeringar. Utfallet utifrån förbundets
äskanden varierar och är i vissa fall problematisk.
Volymförändringar under löpande år behandlades i samband med budgetprocessen i respektive
kommun.

9

Årsredovisning 2019

Lönerevisionen 2019 genomfördes med de tidigare lönekriterierna och också med syfte att ta ett
omtag avseende lönekriterierna för 2020. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid
löneöversynen, förbundet har fortsatta utmaningar med att rekrytera vissa tjänster.
Av 22 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen uppfyllda.
Långsiktig verksamhetsplanering 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 systematiserats.
I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Representanter från respektive kommun samt
samhällsbyggnad träffas regelbundet för att diskutera långsiktiga planeringsfrågor.

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, vilket är en
förutsättning för att dess ansvar och skyldigheter ska kunna tas. 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
kommunalförbundets tjänster.
År 2019 var året då den gamla processorienterade matrisorganisationen övergavs och en ny
linje-stabsorganisation bildades. En välkommen och mycket önskad utveckling för förbundets
personal som med den nya organisationen ges bättre förutsättningar att leverera en högra
kvalité i de uppdrag som förbundet är satta att sköta.
Under året samlades kommunalförbundets ägare och förde diskussioner kring förbundets
framtid. Ur den diskussionen har nu utredningar initierats i syfte att bland annat förtydliga
förbundets uppdrag och mandat. Också det en välkommen och välbehövlig utveckling för att
förnya och vitalisera förbundet.
Det finns en politisk samstämmighet bland medlemskommunerna att fortsätta den breda
samverkan som sker mellan kommunerna. Nya samverkansområden kan tillkomma och nya
samverkansformer kan behöva skapas. Kommunalförbundet står i och med omorganisationen
bättre rustad att vara med i diskussionen kring framtida samarbetsområden.
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Verksamhetsmål – Gemensamma
Verksamhetsmål
Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de
fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av
tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt
och engagemang, FÖRE.
Den totala sjukfrånvaron ska minska med
0,5 procentenheter jämfört med 2018.

Utvärdering
Mätning av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar ett
värde på 67 %.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med
0,8 procentenheter jämfört med föregående år.

Tydliggöra resursutnyttjandet över kommun- Arbetet med att utveckla samarbetet mellan
gränserna och mellan de olika verksamheterna. processerna har fortsatt.
Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster.
Kontaktytan med relevanta lärosäten ska öka.

I medarbetarenkäten 2019 ska NMI, NöjdMedarbetar-Index, vara lika med eller högre än
75 %.
Förbundet ska erbjuda heltid som norm.

På definierade bristtjänster med svårighet att
rekrytera mäts ansökningar/tjänst.
Mätning behöver utvecklas.
Vid Örebro universitet har en informationskampanj rullat på "intern-TV". Även en kontakt
med distansutbildare avseende upphandling
har etablerats.
Medarbetarenkäten genomfördes ej under året,
pga av att upphandlingen försenades. Enkäten
kommer att genomföras under år 2020.
Målet för heltid som norm 2019 är 92 %.
Förbundet uppnådde 87 %.
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Personal
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 201 tillsvidareanställda den 31 december 2019. I
nedanstående tabell redovisas månadsavlönade, vilket förutom tillsvidareanställda även
omfattar vikarier och visstidsanställda.

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda
Övriga sociala kostnader
Totalt

2019

2018

2017

112
116
228

110
118
228

114
99
213

497
85 641
86 138

447
83 584
84 031

452
77 165
77 617

6 128
27 874
34 002

7 368
27 296
34 664

5 005
24 832
29 837

Personalförsörjning
Under 2019 avslutade totalt 14 personer sina tillsvidareanställningar vid förbundet och
samtidigt tillsattes 11 tillsvidareanställningar.
Annan
Annan
arbetsorsak
givare

Avslutade
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
-Planeringsavd
- Projektenheten
-Process Återvinning
Produktionsavdelning
- Process Gata/Trafik
-Process Park/Skog
- Process Lokalvård
- Process VA

1
4
2
1
1
9
1
2
5
1

Pension

1
1
1

1
1
1

2
3
1

2
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Inom
avd/
process

Tillsatta
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
Produktionsavdelning
- Process Gata/Trafik
- Process Park/Skog
- Process Lokalvård
-Process VA

1
1
9
2
2
3
2
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Åldersstruktur
Åldersfördelning per sista december 2019 (månadsavlönade), medelålder är 50 år.

Ålder
-29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 -

Antal pers
13
46
40
59
43

Procent
6%
23%
20%
29%
21%

Könsfördelningen inom förbundet totalt är 56 procent kvinnor och 44 procent män. Könsfördelningen 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 272 timmar jämfört med föregående år.
Både planerings- och produktionsavdelningen samt Staben minskade övertidstimmarna. I
nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.

Avdelning
Kansli/Stab
Planeringsavdelning
Produktionsavdelning
Totalt

2019
37
297
4 002
4 336

2018
71
390
4 147
4 608

2017
46
400
4 329
4 775

Arbetstidsfrågor
Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”. Kollektivavtal mellan
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal gör gällande att en handlingsplan för att
uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje arbetsgivare. Målet för heltid 2019 var
92 % och förbundet som helhet nådde upp till 87 % vilket är oförändrat sedan 2018.
Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor är oförändrad från föregående år och visar att
100 procent av männen arbetar heltid mot 77 procent av kvinnorna.
Störst andel som deltidsarbetar finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden inom
lokalvården är 92 procent vilket är en sänkning med 3 procentenheter jämfört med föregående
år. Önskemål om att sänka sysselsättningsgraden för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet
som arbetsgivare tillmötesgått inom lokalvården vilket sänkningen indikerar. Individuella
önskemål om att gå upp i sysselsättningsgrad under 2019 har utifrån verksamhetens behov
kunnat uppfyllas i 1 av 2 fall. Tjänster som har utlysts har till övervägande del haft sysselsättningsgrad om 100 %.

Jämställdhet
Samhällsbyggnadsförbundet ska värna om alla människors lika värde. Det innebär bland annat
att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Vid rekryteringar strävar förbundet efter att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldhetsperspektiv.
Vid granskning av de 11 tillsvidaretjänster som annonserats externt under året konstateras att
det finns 2 tjänster inom processen Vatten och avlopp där endast män finns representerade i
ansökningarna. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande. I medeltal var det 18 sökande
per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande inkom på en tjänst som lokal-
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vårdare med 100 st sökande samt på drift- och underhållsarbetare inom Park med 43 st
sökande.

Lönebildning och löneutveckling
För de tillsvidareanställda inom förbundet blev utfallet i löneöversynen 2,3 procent för tjänstemän 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 startades
under hösten 2019. Bland annat ingår att tydliggöra det systematiska lönebildningsarbetet och
stärka dialogen mellan medarbetare och chef i projektet.

Sjukfrånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaron för 2019. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid
Samtliga anställda
Andel långtidssjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Personal 29 år och yngre
Personal 30-49 år
Personal 50 år och äldre

2019
6,2%
44,3%
6,2%
6,2%
5,7%
6,3%
6,2%

2018
7,0%
38,0%
8,4%
5,5%
5,8%
5,9%
8,2%

2017
6,3%
32,8%
8,0%
4,2%
5,9%
6,6%
6,2%

2016
6,1%
39,5%
7,4%
4,5%
5,4%
6,8%
5,8%

Den totala sjukfrånvaron under året har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med
föregående år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har ökat med ca 6
procentenheter jämfört med förra året och utgör ca 44% av den totala sjukfrånvaron.
Högst korttidssjukfrånvaro finns inom processerna Idrott och Gata/Trafik. Lägst sjukfrånvaro
finns inom processerna Park/Skog och Vatten och Avlopp.
Samtal och täta kontakter mellan chef och medarbetare är positivt vid upprepad sjukfrånvaro
och det ingår i förbundets rutiner. Rehabiliteringsrutinen har under året lyfts under chefs- och
arbetsledarträffar. Förbundets sjuk- och friskanmälanstjänst har varit i bruk under ett år. 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.
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När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för
männen med 0,7 procentenheter och sjunkit för kvinnorna med 2,2 procentenheter sedan
föregående år. Idag finns ingen differens mellan könen utan sjukfrånvaron ligger på 6,2 % för
båda.

Åldersgruppen 50 år och äldre har minskat sin sjukfrånvaro med 2 procentenheter. Tidigare år
har frånvaron för denna grupp ökat år från år. Mellangruppen 30-49 år ökar istället sin frånvaro
med 0,4 procentenheter vilket är en förändring mot att ha minskat senaste 5 åren i rad. I
gruppen yngre än 29 år var minskningen marginell, 0,1 procentenhet.
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Direktion 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 året haft 11 sammanträden.
Verksamhet
Direktion
Revision
Totalt

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
0
683
-683
0
474
-474
0
1 157
-1 157

Budget 2019
Intäkt Kostnad Resultat
0
665
-665
0
340
-340
0
1 005
-1 005

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
0
730
-730
0
407
-407
0
1 137
-1 137

Ordförande har ordet
Snart 17 år sedan KNÖL-kommunerna slog ihop sina tekniska verksamheter och bildade
Bergslagens kommunalteknik, sedermera Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Detsamma
gjordes på bygg- och miljösidan med en gemensam nämnd under Lindesbergs kommun. Huvudskälet var att bygga en tillräckligt stor organisation för att säkra kompetensförsörjning och ett
hopp om effektivare ekonomi.
Två mål som varit lyckosamma är där vi ser att vi är en attraktiv arbetsgivare i hård
konkurrens och att verksamheterna har effektiviserats. I bland har våra ägarkommuner kanske
haft lite för stor tilltro vad man kan åstadkomma med liten ekonomi.
Under året har en nygammal organisation beslutats och sjösatts för att få klara beslutsvägar och
ansvar med avdelningschefer inom GPI (Gata-Park-Idrott), VA, Avfall och Återvinning och Lokaloch Miljöservice.
Ett pågående arbete som intensifierats är att ta fram pedagogiska faktaunderlag om tillståndet
på vår infrastruktur och de arbetsområden vi ansvarar för. Utifrån detta ge ett underlag till våra
ägarkommuner för deras budgetarbete. En viktig process är att förbundet klargör vilka behov
som finns kortsiktigt och långsiktigt och de kostnader det medför.
Under året startade en diskussion om förbundets framtid i KNÖL-gruppen på uppdrag av KNÖLKS.
Medialt har det i vanlig ordning varit snö och is, dock ej sista halvåret! Det har varit blommor i
Fellingsbro liksom ishallen. Blommor har det varit även i Hällefors men det blev bra efter
"järnnätterna".
Nytt reningsverk i Nora kom till beslut med lägre kostnad.
Som slutord vill jag från direktionen framför ett varmt tack till alla våra anställda som gör
gediget jobb med små resurser.

Anders Ceder
Ordförande

17

Årsredovisning 2019

Direktionens och Revisionens sammansättning 2019-12-31
Ordinarie ledamöter
Ordf Anders Ceder (S)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Olle Samuelsson (C)
Jonas Kleber (C)
Sven-Erik Larsson (M)
Ewa-Leena Johansson (S)
Niklas Hermansson (C)
Jan Rylander (NP)
Hans Knutsson (S)
Revisorer
Gunilla Carlsson (S)
Birgitta Asp-Ericsson (S)
Roland Rohde (C)
Torbjörn Ström (M)
Jan Kallenbäck (opol)
Pirjo Nilsson (S)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Stefan Eriksson (S)
Alf Wikström (V)
Robert Örtlund (M)
Lennart Olsson (S)
Kent Hiding (KD)
Mattias Svedberg (S)
Jörgen Hart (M)
Andreas Vidlund (SD)
John Sundell (KD)

Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Hällefors
Nora
Ljusnarsberg

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.
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Stab
Avdelningen ska svara för
Stödfunktioner av gemensam karaktär såsom ekonomi, servicecenter, upphandling,
personaladministration, information etc.

Verksamhetsredovisning
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. Anpassningar till nya organisationen i bl a system har också
tagit mycket tid.
Planerings- och budgetdialogen för 2020-2024 har genomförts enligt förbundsordning och
fastställd dialogplan.
Årets dialogmaterial har vidareutvecklats avseende konsekvensbeskrivningar för alla volymoch verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid
utökning/avveckling av drift och investeringar.
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.
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 rörelsehindrade och inom gata handläggs och beslutas 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
I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben.
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Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en
översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning,
arbetet pågår.
Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.
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.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Säkerställa utfallen som ligger till grund för
prognoserna.

Utvärdering
Staben har infört tertialuppföljning med
utökad avstämning i april och vid delårsbokslut i augusti som ett sätt att förbättra
prognoserna.

Stämma av och justera tidsredovisningen
löpande under året.

Tidsredovisningen har grundligt utvärderats
och förändringar för förbättring är under
arbete.
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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 verksamheter och ska även underlättar och stimulerar samarbete.
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 för 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.
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
förbundets 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
upphandling.
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 reningsverken i Nora och i Lindesberg
Slåtterarbeten
Flygning och inmätning
Elektronisk körjournal
Utbildningar

Arbetet med att riskbedöma förbundets kemikalier och kemiska riskkällor gjordes under våren.
Varje enskild kemikalie dokumenterades och bedömdes för att få fram riskfaktorer avseende
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arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och brand. En åtgärdsplan har tagits fram för att genomföra de
åtgärder som framkom utifrån riskbedömningen.
Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion illustreras med
nedanstående bild. Dialogen fördes 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.
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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 verksamheterna är en naturlig del av det dagliga arbetet.
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. Kvalitetsledaren upprättar även budget för
respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Verksamheten sköts i enlighet med funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål inom de
skattefinansierade verksamheterna. Detta görs inom ramen för tilldelade resurser. Stort fokus
har lagts på samarbetet i och mellan de olika verksamheterna och att hitta samverkan som leder
till ökad effektivitet.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamhet och utför driftåtgärder som inte ryms
inom ramen. Inom praktikenheten har under året 60 personer varit sysselsatta, varav en från
universitet (GIS-praktikant) och sju från yrkeshögskolor.
Enheten har varit verksam i kommunerna med röjning i tätortsnära områden och skräpplockning på kommunytor, vid Återvinningscentraler och utfört grönyteskötsel vid VAanläggningar.

Kompetensförsörjning
Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan
av personal inom verksamhetsområdena.
Ett urval av genomförda utbildningar under 2019:










Arbete på väg
AMA (Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar)
Bas-P/Bas-U x)
Körkort BE, till viss del i egen regi av trafikingenjören
HLR – Hjärt- och lungräddning
Arbetsmiljö
Planskötsel av naturgräs
Dricksvattenshygien
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.
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Systematiskt arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. En analys av arbetsledarnas kompetensbehov inom området har
genomförts.
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.
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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
Gata/Trafik
Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysningsanläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl a för parkeringsövervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och
lokala trafikföreskrifter.
En ansträngd vinterbudget i början av 2019 med fler snöröjnings- och sandningstillfällen än
budgeterat medförde återhållsamhet inom sommarvägsunderhållet. Minskad budget för
gatuunderhållet i Lindesberg medförde att ingen dikesslåtter utfördes i Lindesbergs kommun,
dock utfördes några få insatser för att klara trafiksäkerheten i vägkorsningar.
Under året har underhållet av asfalterade vägar och potthål effektiviserats och även underhållet
efter grävningar i gator innan asfalt är på plats har effektiviserats genom att verksamheten tar
över ansvaret direkt när färdiganmälan inkommit till förbundet. Detta har medfört betydligt
färre felanmälningar i felanmälanssystemet och nöjdare medborgare. Under hösten genomfördes besiktningar av broar i alla fyra kommunerna och nu sammanställs alla eventuella
åtgärder och under år 2020 kommer fel och brister att åtgärdas.
Underhållsbeläggningar har under året utförts i alla kommunerna, Hällefors 2,7 km väg, Lindesberg 2,6 km väg, Ljusnarsberg 3,7 km väg och i Nora 2,3 km väg.
Hällefors
I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd i korsningen Finnbergsvägen-Hemgårdsvägen utförts.
Säkerheten har förstärkts för gångtrafikanter framför Folkets hus mot torget genom att ett räcke
mellan gångbana och körbana har satts upp.
Broräcket på GC-bron över Silvergruvvägen har bytts ut under året.
Lindesberg
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen DjupdalsgatanTorphyttevägen.
Verksamheten har varit delaktig i ett projekt med Trafikverket vid utbyggnad av Kullgatan.
Refug för trafiksäkerheten på Fröviforsvägen har under året byggts.
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Under hösten stängdes Gröna bron i Lindesberg eftersom bron är utdömd och säkerheten inte
kunde garanteras. Bron planeras att rivas 2020 och sedan utredas om ny bro ska byggas eller
inte.
Ljusnarsberg
I Ljusnarsberg har två extra beläggningsprojekt utförts under året, Hörken och Bångbro.
Under året har en gång- och cykelplan tagits fram för Kopparberg.
Diskussion har förts med Trafikverket om tillgänglighetsanpassning på de centrala vägarna
genom Kopparberg.
En bro i Hörken stängdes under hösten eftersom säkerheten inta kunde garanteras. Utredning
och planerad renovering under 2020.
Nora
Under hösten genomfördes ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen, två utdömda vägtrummor
togs bort och en fiskvandringstrumma byggdes för att underlätta för flodpärlmusslan och bäcköringen i Lärkesån.
Verksamheten har varit med i sambyggnad vid ombyggnad av VA-ledningar på Hagavägen.
Trafiksäkerhetsåtgärder har utförts på Parkgatan i anslutning till Karlsängskolan.

Garantifond asfalt

Kommun
(kr)
Garantifond asfalt Hällefors
Garantifond asfalt Lindesberg
Garantifond asfalt Ljusnarsberg
Garantifond asfalt Nora
Totalt

IB 2019
1 816 033
231 671
3 492 501
461 840
6 002 045

Förändring 2019
Fakturerat Återbokning
231 210
-862 829
1 718 223
-470 289
561 192
565 516
68 254
3 076 141 -1 264 864

UB 2019
1 184 415
1 479 605
4 053 693
1 095 609
7 813 322

Systematiskt arbete
Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna.
Framtid och verksamhetsutveckling
Verksamheten 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 avdelningar inom
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investeringsåtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom
att utföra två trafik/tillgänglighetsanpassningar
per kommun under 2019.
Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar
ska för helår 2019 minskas med 5 % jämfört
med 2018.

Utvärdering
I Hällefors, Lindesberg och Nora har två trafik/tillgänglighetsanpassningar färdigställts.

Resultat

Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för
helår 2019 minskat med 11 % jämfört med
2018.

Nyckeltal
Grunddata
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt

Befolkning Väglängd (m) Antal belysinkl GC-väg* ningspunkter
7 013
84 520
2 600
23 588
259 885
7 500
4 771
101 145
2 300
10 726
103 960
3 600
46 098
549 510
16 000

* Gång- och cykelväg
Vinterväghållning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare

2016

2017

2018

2019

1 756
21
246

2 175
26
306

2 673
32
383

2 331
28
332

4 928
20
208

6 945
27
294

7 405
28
314

8 560
33
363

2 134
21
426

2 737
27
554

2 724
27
562

2 920
29
612

2 562
25
240

2 527
24
235

2 490
24
232

2 919
28
272

14 384
23
268

15 292
26
310

15 292
28
331

16 730
30
363

Gatubelysning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
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2016

2017

2018

2019

1 331
543
186

1 142
464
161

1 448
591
207

1 474
567
210

3 257
469
137

3 159
455
134

3 636
519
154

3 756
501
159

1 094
509
219

1 088
506
22

1 193
555
246

1 218
530
255

1 436
438
135

1 405
428
131

1 585
483
148

1 557
433
145

6 794
541
174

7 862
458
146

7 862
528
170

8 005
500
174
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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
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.
Verksamheten deltog under året aktivt i planprocesser som LIS-planer (landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) och detaljplaner, bygglovsärenden samt i flera arbetsgrupper tillsammans
med respektive medlemskommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet.
Park
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. En lång, varm och regnrik växtsäsong har ökat resursbehovet för gräsvård. Effektuering av sparbetingen för sommarblommor
och vägsläntsklippning i Lindesbergs kommun har lett till fler synpunkter från allmänheten.
Ogräs bekämpas numera med hetvatten vilket är miljövänligt och arbeten kan även utföras
under torra perioder när det råder brandrisk.
Renhållningen har förbättrats med nya pantrör och självkompakterande papperskorgar som
även minskar risk för spridning av sopor genom fåglar.
Hällefors
I Hällefors fortsatte försköningen av infarten vid riksväg 63 med plantering av rönnar och en
häck väster om riksvägen. Planen är att komplettera allén kommande år fram till Kyllervägen.
På torget anlades en plats med skiffer och skifferblock från Grythyttan.
I Hökhöjdens naturreservat har gallringar utförts längs elljusspåret. Under året har naturinventeringar och en utredning om naturvägledning gjorts.
Lindesberg
I Lindesberg pågår den omfattande ombyggnaden av Flugparken med en torgyta vid Bytesgatan.
Parken kommer att färdigställas våren 2020.
Trappen vid Floragatan renoverades och planteringar planeras för våren 2020.
Vid Tempelbacken har en förbättrad promenadväg anlagts som ansluter till gångbron vid Linde
Maskiner.
Vid Rosvalslund i Guldsmedshyttan förbättrades besöksmöjligheten med parkering och
information.
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Lindesbydammen har grävts ur för att bevara biotopen för större vattensalamander.
Ljusnarsberg
I Kopparberg påbörjades upprustning av Finnkullberget och utveckling av parken.
Nora
I Nora förbättrades möbleringen på torget och vid Å-promenaden renoverades ett 155 m långt
staket under hösten.
Med stöd av Naturskyddsföreningens miljöfond och Länsstyrelsen möjliggörs fiskvandring i
Lärkesån genom borttagande av ett vandringshinder för fiskar och en damm vid Digerberget.
Skog
I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling
av tätortsnära rekreationsskogar. Efter förra årets torka har barkborreangrepp resulterat i
oplanerade åtgärder. Problemet är omfattande och möjligheten till virkesförsäljningen och
entreprenadutförande har påverkats. Det är troligt att problemen med barkborre fortsätter även
nästa år.
Natur
Naturvårdsåtgärder i lövbiotoper, friställning av målträd (utvalda träd) har utförts runt Nora.
Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen. Sjögull, även detta en
invasiv art, planerar förbundet tillsammans med Länsstyrelsen att utrota i en damm i Nora för
att undanröja risken för spridning därifrån.

*Invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar
den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Lekplatser
Lekplatsen Generationsparken i Lindesberg invigdes under Lindedagen 2019. Flera lekplatser
som byggdes under 2018 färdigställdes 2019.
I Lindesberg renoverades lekplatsen vid Skottbackarna och en lekplats i Storå, Hällaboda. Under
hösten projekterades en lekplats i Hällefors, Kyllervägen och en lekplats i Kopparberg, Laxbrogärde.
Skogsfonder i Ljusnarsberg och Nora:

Kommun (kr)
Ljusnarsberg
Nora

Förändring
0
0

2019
284 877
553 074

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.
Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl a fler fågelsäkra papperskorgar.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Utvärdering
Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 89%
med parkmiljöerna.
av de svarande var nöjda eller mycket nöjda
med parkmiljöerna.

Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 76%
med renhållningen på allmän plats.
av de svarande var nöjda eller mycket nöjda
med renhållningen på allmän platsmark.

Genomföra minst två planmässiga röjningar och Två eller flera planmässiga röjningar och
gallringar per kommun.
gallringar är genomförda i respektive kommun.

Nyckeltal
Parkunderhåll
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare

2016

2017

2018

2019

1 951
273

2 105
274

2 252
322

2 343
334

6 598
226

8 469
278

8 978
381

8 931
379

1 492
298

1 561
316

1 702
351

1 860
390

2 891
271

2 849
265

3 174
296

3 029
282

14 984
278

16 106
323

16 106
349

16 163
351
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten
sköter, bl. a fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår och idrottsoch fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs
på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter.
Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhållsplaner.
Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, friluftsliv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta välfungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar.
Lindesberg
Det har varit ett år med många inbrott på idrottsplatser – Fellingsbro, Wedevåg och Råssvallen och mycket skadegörelse. Dessa inbrott och skadegörelse blev kostsamma (100 tkr) vilket
istället kunde ha gått till utveckling av anläggningarna.
Driften har haft flera stora haverier bl.a. har ishallen i Fellingsbro två gånger haft läckor i kylrören i betongplattan med stora reparationskostnader som följd.
Vid Prästryggens camping i Frövi har servicebyggnaden byggts ut med en ny tvättstuga och ett
nytt utrymme för latrintömning inomhus.
En ny läktare har byggts vid Fritidsbyn i Lindesberg och vatten har dragits fram för att kunna
vattna fotbollsplanerna.
På Råssvallen IP i Guldsmedshyttan har fotbollsläktaren renoverats. Det var även trasig
oljeåterföring till kompressorena för kylanläggningen på Råsshallen.
I Fellingsbro har ny värmeväxlare installerats och ny asfalt har lagts på gångvägarna vid badet
och en bevattningspump till fotbollsplanerna har bytts. Trasiga kylrör i betongplattan i ishockeyhallen har lagats två gånger under året.
Nora
På Norvalla IP har längdhoppsgropen byggts om och nytt material har lagts på löparbanorna.
Vid Perhyttans elljusspår har träd avverkats runt spåret för att frilägga, så snö kan falla direkt på
spåret, och för belysningen.
Ljusnarsberg
Nya fönster har satts in i omklädningsrummen på Olovsvallen och på Bergslagsvallen har ny
matta lagts i gymnastikhallen.

Sytematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt.
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Framtid och utveckling
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla
framtida driftsformer.
Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnadsförbundet, 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
Minskning med 2 % av energi- och
kemikalieförbrukning per genomfört objekt

Utvärdering
Efter bassängtäckning vid Fellingsbrobadet har
energi- och kemikalieförbrukningen minskat
med 13%.
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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
Lokalvård
Verksamhet 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.
Städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning – fortsätter inom flera verksamheter.

Jämfört med 2018 har antalet kemikaliefria förskolor ökat med fyra i Hällefors, i Lindesberg
utökning med tre och i Nora har en förskola tillkommit under verksamhetsåret. Kemikalieförbrukningen på de kemikaliefria förskolorna har minskat med 65 % i Hällefors, i Lindesberg
var minskningen 36 % och i Nora en minskning med 16 %.
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet var att alla förskolor skulle
städas kemikaliefritt vid slutet av 2019, vilket inte uppnåddes.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Syftet med servicesamtalen är att ge maximal
kundnytta. Kvalitet, städfrekvens och omfattning ska vara i fokus.
Kvalitetskontroller har genomförts på äldreboenden och skolor. Kontroller har genomförts på
samtliga äldreboenden och på 7av 20 skolor.
Strävan fortsätter att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter både
på arbetsmiljön och på städkvaliten, och mindre golvslitage. En maskininventering är gjord
vilket gör det lättare att få översikt över maskinparken.
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Björkhagaskolans gymnastikdel stod färdig till vårterminens början, och hela bygget är nu klart,
vilket innebär utökat städuppdrag.
Bygget av Nya Lindbackaskolan är påbörjat och Brotorpsskolan byggs till. Lokalvårdsverksamheten har getts möjlighet att delta i planering och komma med idéer, synpunkter och önskemål
rörande kommande städuppdrag.
Ramshyttans skola och Rockhammars skola och förskola i Lindesberg läggs ner. I Ramshyttan
blir förskolan kvar med bibehållet städuppdrag. I Rockhammar upphör städuppdraget helt.
Arbete pågår med att ta fram nya städscheman och nya städtider eftersom en sänkning av städfrekvenser har genomförts. Omändringar bland personalen och deras arbetsområden har varit
nödvändigt. Detta arbete har tagit stor del av våren, sommaren och hösten.
I oktober fick lokalvårdarna möjlighet att besöka städmässan Clean & Facility i Örebro, vilket
många tyckte var mycket givande.
I november genomfördes en storträff i Nora för alla lokalvårdare, med bl a besök av en sjukgymnast från företagshälsovården. Hon föreläste om hälsa, stress, kost och att förebygga
arbetsskador.
Verksamheten kommer fortsatt att erbjuda praktikarbete till personer som behöver arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling.

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 verksamhetsutveckling
Fortsatt satsning på kompetensutveckling och certifiering genom SRY:s (Servicebranschens
Yrkesnämnd) yrkesbevis.
Fortsatt satsning på golvvårdsutbildningar. Hygienutbildningar planeras. Behov finns att öka
kunskap om kulturhistoriska miljöer eftersom uppdrag utförs i dessa miljöer.
Satsningen på kemikaliefri städning fortsätter, målet är att alla förskolor ska ha kemikaliefri
städning vid slutet av år 2020, för att sedan fortsätta med fler verksamheter. Satsningen på
miljövänliga produkter fortsätter.
Digitaliseringen blir allt viktigare för att möta framtidens lokalvård, och att hitta lösningar för
effektivitet. Verksamheten kommer att påbörja en satsning inom digitalisering. Städrobotarna är
ett steg i att förbättra verksamheten och arbetsmiljön.
Nyckeltal ska arbetas fram för att värdera effektiviteten.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Utvärdering
Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla Antal kemikaliefria förskolor är 22 av totalt 41
förskolor ska vara kemikaliefria under 2019.
förskolor. I Hällefors är samtliga sex förskolor
kemikaliefria, i Lindesberg 11 av 20 och i Nora
fem av 12. I Ljusnarsberg är inga förskolor, av
tre, kemikaliefria.
Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter Sjukfrånvaron har minskat med 0,8 procentjämfört med 2018.
enheter jämfört med föregående år.
Av utförda kvalitetskontroller ska 70 % vara
godkända.

Kvalitetskontroller på äldreboenden har
genomförts på samtliga boenden, 13 st, och
godkända kontroller var 92 %.
Kvalitetskontroller har genomförts på 7 av 20
skolor, av dess var 71 % godkända.
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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
Insamling
Verksamheten 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 fastighetsägare 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. Under året registrerades 1 453
ordrar och tiden mellan beställning och leverans var i medeltal sju dagar.

Skrot
Skrotpriset har under året sjunkit, och låg vid årsskiftet på ca 1 kr/kg för fraktionen ”kommunskrot”. Totalt under året har ca 1 300 ton skrot samlats, vilket är i nivå med tidigare år.

Återvinningscentraler

Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 65 Återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st.
Öppettider
Under våren förändrades öppettiderna på Återvinningscentralerna 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. För att få veta vad
kunderna tycker om förändringen genomfördes under oktober månad en enklare enkätundersökning på plats vid de centraler som förändringen gäller. Totalt medverkade 271 personer i
undersökningen. Första frågan som ställdes var om de uppmärksammat de förändrade öppettiderna, om de svarade JA fick de frågan om de tycker att förändringen förbättrat eller försämrat
servicen.

Ja
70%

Fråga
Känner du till att det är nya öppettider?
Vid svar JA
Tycker du att de nya öppettiderna
förbättrat eller försämrat servicen?

Nej
20%

Bättre

Sämre

Ingen åsikt

58%

35%

7%
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I slutet av verksamhetsåret inköptes ett nytt system för att underlätta registrering av
företagsbesök vid återvinningscentralerna. Systemet kommer att driftsättas under våren 2020
och beräknas vara i full drift efter sommaren. Företag och verksamheter ska registrera sina
besök och betala för sitt verksamhetsavfall.
I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar
utställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommuninvånarna skänkt totalt 65 tkr som gått till Barncancerfonden, varav 10 tkr från Hällefors, 35 tkr
från Ljusnarsberg och från Nora 20 tkr, (från Lindesberg finns ingen registrering). Insamlingen
kommer att fortsätta under nästa år.

Avtal

Efter en upphandling under 2018 gällande slamtömning av enskilda avlopp har en ny
avtalsperiod påbörjats. Avtal har tecknats per kommun och från februari 2019 utför Kjellbergs
Logistik AB tömning i Hällefors, Örebro Slamsug AB utför tömning i Lindesberg och Nora och i
Ljusnarsberg utförs tömning av Nora Lindefrakt AB. Avtalstiden är max sju år.
Transporter från återvinningscentralerna har också upphandlats och Nora Lindefrakt AB fick
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.
Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Örebro kommun, Kumla kommun och
Sydnärkes kommunalförbund tagit fram ett samverkansavtal. Samverkan ska syfta till en högre
medvetenhet om avfallsfrågor inom kommunerna där fokus kommer att ligga på gemensam
information som kan spridas på ett effektivare sätt. Samverkan arbetar utifrån en beslutad
verksamhetsplan och beräknas starta under våren 2020.

Återvinningsfond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2019
8 988 247
1 855 126
3 829 260
2 182 597

Resultat 2019
-381 004
-1 966 019
-513 759
-614 672

UB 2019
8 607 243
-110 893
3 315 501
1 567 925

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.
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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 insamlingsansvaret 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. utöka 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 insamlingsansvar. 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.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Andelen abonnenter som valt att sortera ut
matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av
förbundets alla abonnenter. Delmål för år 2019
är 79 %.

Utvärdering
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 3
procentenheter till 79 % jämfört med
föregående år. Delmålet för 2019 är uppfyllt.

Totala mängden insamlat mat- och restavfall
från kärl ska minska med 0,5 % per person och
år jämfört med 2018.
Nöjda kunder som besöker ÅVC.

Mängd insamlat mat- och restavfall
(kg/person) från kärl har minskat med 2 %
jämfört med föregående år.
Enkät ej genomförd.
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Nyckeltal

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 3 procentenheter till 79 % jämfört med föregående år.
I Hällefors är ökningen 2 procentenheter, i Lindesberg 3 procentenheter, i Ljusnarsberg
5 procentenheter och i Nora är ökningen 1 procentenhet.
Måler för år 2020 är enligt Avfallsplan att 80 % ska vara utsorterat avfall. Delmålet för 2019
är 79 %.
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Process VA-anläggning 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
Dricksvatten
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 25
vattenverken produceras ca 12 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.
Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram.
Under året har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat utreds ny
låsteknik för att säkra skalskyddet och flera anläggningar har inhägnats.
I Lindesberg har Hagabergs vattentorn fått ny takbeläggning. Nästa steg blir att renovera
reservoaren invändigt.
Gammelbo vattenverk i Lindesbergs kommun stängdes i maj och samhället får nu vatten från
Ramsbergs vattenverk via en sjöförlagd överföringsledning.
Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt, är nu färdigställd samt antagen i samtliga kommuner.
Verksamheten har arbetat vidare enligt planprogrammet med uppdraget att hitta en långsiktigt
hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. Utredning har gjorts vid områdena Brunnsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut och utredningen
fortsätter.
Ombyggnation av Finnhyttans vattenverk i Ljusnarsberg har pågått under året. I samband med
ombyggnaden förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya
reservvattentäkt Sundet. Verksamheten har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i Sundet.

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. Anläggningarna ska optimeras med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås.
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Förstudier inför renovering av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk har pågått under
året. Ansökan om nya tillstånd för ombyggnationen av Nora reningsverk är skickade till Länsstyrelsen.
I Mårdshyttan i Lindesbergs kommun har den gamla reningsanläggningen ersatts med ett minireningsverk.
Resterande reningsanläggningar som skulle byggts om under 2019, Älvestorp i Hällefors och
Öskevik i Lindesberg, har blivit försenade på grund av att upphandlad ramavtalsentreprenör har
valt att bryta avtalet.
I stället för det tänkta minireningsverket i Sikfors i Hällefors kommun har verksamheten beslutat att bygga en överföringsledning till Hällefors. Ledningen är planerad att byggas under
2020.
Järnboås reningsverk i Nora kommun har kompletterats med en biobädd och ett efterpoleringssteg.
Vid Bångbro reningsverk i Ljusnarsbergs kommun har installationen slutförts av nya skivfilter,
detta för att öka driftsäkerheten.

Ledningsnät
Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska inläckage av dagvatten. Detta medför
minskad miljöpåverkan på recipient, minskad belastning på reningsverk och minimerar risken
för översvämningsdrabbade 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 för ledningsnät”
och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under året har ledningsnätsutredningar genomförts i området Kofallsskogen i Frövi och Resta i
Lindesbergs kommun samt i vissa områden av Nora.
För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet
flödesmätare ska installeras.
Hällefors
I Hällefors kommun har verksamheten genomfört två ledningsnätsprojekt. Etapp 2 av Linnskällsvägen i Grythyttan och Vallonvägen i Hällefors är omlagda.
Lindesberg
Mellan Storå och Lindesberg ligger en överföringsledning som transporterar spillvatten. Från
Folkestorp har ledningen angripits av svavelväte, vilket ofta bildas vid överföringsledningar.
Svavelvätet gör att den gamla betongledningen vittrar sönder och rasar ihop. Under hösten
påbörjades etapp 2 och tanken är att byta ca 800 meter ledning. Även vattenledningen till
Gusselby, som ligger med på samma sträcka, har lagts om.
Etapp 2 av projektet med att byta den gamla sjöledningen i Lindesjön utfördes under sommaren.
Hela sträckan från Gröna bron till Linde Maskiner är klar. Verksamheten har även till viss del
sanerat sjön i samband med dykarentreprenaden.
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Ljusnarsberg
I Ljusnarsberg är etapp 2 av tryckspillvattenledningen mellan Ställdalen och Högfors färdigställd. 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
Arbetet har fortsatt med att utöka verksamhetsområdet längs Norasjöns Östra strand. I årets
etapp, den sista, har fastigheter i Bröstorp fått kommunala VA-anslutningar. På samma sträcka
byggs även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reservvattenavtalet.

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






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

Lagar och krav
NIS-direktivet – Network and Information Security - trädde i kraft i hela EU 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 informationssäkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
Förbundet har under året tagit kontakt med medlemskommunerna för att diskutera hur
anpassning till NIS-avtalet bör se ut.

VA-fond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2019
1 868 256
1 482 877
3 071 764
2 194 548

Resultat 2019
-1 830 066
-408 022
-1 735 252
-264 597

UB 2019
38 190
1 074 855
1 336 512
1 929 951

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.
Hemsidan uppdateras med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.
Verksamhetens VA-kartsystem har under året försetts med möjlighet att visa hur ledningsnätet
ligger utifrån flygfoton.
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Framtid och verksamhetsutveckling
Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god
vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs fler
styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten har redan idag många lagar och gränsvärden att ta
hänsyn till och kraven kommer skärpas ytterligare i framtiden.
Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas
väsentligt men även verken behöver översyn. Ledningarna behöver även dimensioneras upp och
anpassas till klimatförändringar.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få utvidgade verksamhetsområden. Revidering av dokumentet Utbyggnads- och sambyggnadsplan
kommer att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inventering av ledningsnätens status kommer att fortsätta. Arbetet med förnyelseplanering av
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till.
Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare säkerhetsbarriärer i vattenverken. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd
förbättras löpande.
Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten förbättras.
För de mindre spillvattenanläggningarna utreds allternativen överföringsledningar eller minireningsverk. Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggningar och
eventuellt egen el samt processoptimeringar.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. 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.
En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med
modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta
utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten under kommande 15 år.
Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under denna tidsperiod.
Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer
avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett
strukturerat sätt.
Allt fler nya krav och 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.
Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på
vatten- och avloppstjänsterna.

43

Årsredovisning 2019

Verksamhetsmål
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.

Utvärdering
Skillnaden mellan producerad och debiterad
mängd vatten har i Lindesberg sjunkit med
2,0 %, i Ljusnarsberg med 3,3 % och i Nora
med 4,8 %. I Hällefors däremot har skillnaden
ökat med 1,6 %.

Nyckeltal

Odebiterad mängd vatten
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RESULTATRÄKNING
Not
(Bel opp i tkr)

2019-01-01
--2019-12-31

2018-01-01
--2018-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter

1
2
3
11

209 151
144 519
36 913
7 713
398 296

227 684
142 804
40 417
6 500
417 405

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

4
6
7
8

-212 611
-51 109
-123 776
-1 407
-388 903

-231 544
-50 419
-122 730
-1 622
-406 315

Verksamhetens nettokostnad

9 393

11 090

Verksamhetens resultat

9 393

11 090

333
-15 473

201
-13 281

-5 747

-1 990

1 989

1 775

-3 758

-215

Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

9
10

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Reglering av resultat

12

Årets resultat

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda
kommentarer nedan.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld.
Anläggningstillgångar
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga svskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med lika stort belopp varje år.
Redovisning av VA-verksamhet
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att avgiften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att SBB inte äger anläggningarna så har inte
verksamheten en egen balansräkning.
Anslutningsavgifter
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Intern redovisning
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation.
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BALANSRÄKNING
2019-12-31

2018-12-31

3 234
3 234

3 239
3 239

350

275

14
15
16

38 237
13 087
35 065
86 389

16 003
14 576
53 388
83 967

19

685
87 424

0
84 242

90 658

87 481

-1 989
-3 757
-5 746

-1 774
-215
-1 989

18

23
0
23

163
1 110
1 273

20
21

49 909
22 807
23 665
96 381

42 104
16 743
29 350
88 197

Summa eget kapital och skulder

90 658

87 481

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

INGA
INGA

INGA
INGA

(Bel opp i tkr)

Not

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

13

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Balanserat resultat

11,17

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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KASSAFLÖDESANALYS
Not

2019-01-01
--2019-12-31

2018-01-01
--2018-12-31

9 393

11 090

-270
1 375
10 498

0
1 584
12 674

333
-15 473
-15 140

201
-13 281
-13 080

-4 642

-406

-2 422
-75
7 805
379
5 687

-12 126
22
14 762
-7 685
-5 027

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 045

-5 433

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 369
270
-1 099

-739
0
-739

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

1 989
-1 110
-140
739

1 775
1 110
-139
2 746

685
0
685

-3 426
3 426
0

(Bel opp i tkr)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta/kapitalkostnad
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av lager
Ökning/Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minskning av övriga korta skulder

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

19
19
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NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal boföring och redovisning 2018:597
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)

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

2019

2018

Kommunbidrag
Hällefors driftbidrag
15 954
15 746
Hällefors investering
10 799
22 335
Lindesberg driftbidrag
58 141
57 983
Lindesberg investering
47 709
73 082
Ljusnarsberg driftbidrag
10 355
10 308
Ljusnarsberg investering
15 364
12 451
Nora driftbidrag
20 232
20 244
Nora investering
30 617
15 535
Summa
209 171 227 684
Konsumtionsintäkter
Hällefors
28 914
29 690
Lindesberg
61 522
60 512
Ljusnarsberg
25 157
24 377
Nora
28 926
28 225
Summa
144 519 142 804
Övriga intäkter
Återbetalning Fora
0
0
Skogsprodukter
582
550
Skrot
1 736
2 173
Destruktionsavgifter
671
336
Anslutningsavgifter
6 802
4 890
Lönebidrag
8 783
10 103
Sålda tjänster och övrigt
18 339
22 365
Summa
36 913
40 417
Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr
-39 118 -34 748
Bidrag
-202
-189
Entreprenader och köp av verksamhet
-162 855 -186 114
Konsulttjänster
-10 436 -10 493
Summa
-212 611 -231 544
Upplysning om revisionskostnad
Kostnad för räkenskapsrevision
100
100
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för
granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning
för räkenskapsåret 2019. Den totala kostnaden uppgår
till 100 tkr för 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde
uppgår till 85 tkr.
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(Belopp tkr)

Not 6

Not 7

Not 8

Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror
Hyra/leasing
Elkostnad
Bränsle, energi och vatten
Förbrukningsinventarier och material
Försäkringskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa
Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt för förbundet
Löner och ersättningar
Direktion
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan

2019

2018

-3 338
-3 945
-19 445
-2 834
-6 180
-1 732
-13 635
-51 109

-3 095
-3 074
-19 946
-3 058
-6 377
-1 558
-13 311
-50 419

112
116
228

110
118
228

-497
-85 641
-86 138

-461
-84 097
-84 558

-6 128
-27 874
-34 002

-7 368
-27 296
-34 664

-1 408

-1 622

Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Avskrivningar framgår av not 12.

Not 9

Not 10

Not 11

Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Övriga finansielle intäkter
Summa
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Kapitalkostnader kommun
Summa
Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

10-20%

133
200
333

123
78
201

-61
-15 412
-15 473

-47
-13 234
-13 281

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 12

Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2018 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.
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(Belopp tkr)

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Not 19

Not 20

Not 21

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Genomsnittlig nyttjandeperiod
Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar
Kundfordringar övrig fakturering
Summa
Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Avräkning medlemskommuner
Övriga fordringar
Summa
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Checkräkningskredit
Beviljad limit
Utnyttjad kredit
Likvida medel
Kassa och bank
Belopp vid årets slut
Övriga skulder
Momsskuld
Personalens skatter mm
Pensionsskuld
Avräkning medlemskommuner
Kortfristig del av långa skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön
Förutbetald intäkt
Övriga upplupna kostnader
Summa
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2019

2018

30 916
1 369
-1 397
30 888
-27 677
-1 407
1 397
-27 687
3 201
5

30 177
739
0
30 916
-26 093
-1 584
0
-27 677
3 239
5

17 230
21 007
38 237

15 089
914
16 003

2 672
2 653
7 762
0
13 087

3 342
1 689
9 545
0
14 576

29 887
606
3 594
34 087

51 295
836
1 257
53 388

-1 989
-4 734
-6 723

-1 774
-215
-1 989

15 000
0

15 000
1 110

685
685

0
0

4 284
5 473
12 909
0
139
2
22 807

-554
4 854
12 303
0
139
1
16 743

8 171
245
15 248
23 664

8 390
2 048
18 912
29 350

Årsredovisning 2019

DRIFTREDOVISNING
Gemensamma verksamheter
Verksamhet
Kansli
Planeringsavd
Produktionsavd
Totalt
Varav interna

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
17 927
16 770
1 157
5 867
5 867
0
45 443
45 443
0
69 237
68 080
1 157
45 650
2 262

Budget 2019
Intäkt Kostnad Resultat
18 060
17 055
1 005
6 140
6 140
0
37 896
37 896
0
62 096
61 091
1 005

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
21 832
20 695
1 137
5 566
5 566
0
44 793
44 793
0
72 191
71 054
1 137
57 304
2 564

Den högre nettoomsättningen för kostnaderna – budget 61,3 mnkr jämfört med utfall 68,1 mnkr - beror
till stora delar på högre omsättning för praktikenheten inom produktionsavdelningen på 6 mnkr, både
intäkter och kostnader.

Process Gata/Trafik
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
7 978
7 978
0
9 814
10 706
-893
24 256
27 234
-2 978
8 920
9 767
-847
10 975
11 933
-958
61 944
67 619
-5 675
21 945
24 677

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

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
10 156
10 156
0
9 583
9 555
28
27 799
30 017
-2 218
7 978
8 072
-94
12 493
13 446
-953
68 009
71 245
-3 237
22 631
36 457

Generellt: Den ökade omsättningen gentemot budget med 16 mnkr beror på interna transaktioner i
faktureringssystemet vilket dock ej påverkar resultatet.
Hällefors: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende beläggningsarbeten påverkar
resultatet.
Lindesberg: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande
sandupptagningen under första halvåret.
Ljusnarsberg: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande
sandupptagningen under första halvåret.
Nora: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende vägmärken och belysning samt
gatukostnader i samband med VA-arbeten påverkar resultatet.

Process Park/Skog
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
2 906
2 906
0
2 576
2 465
111
9 987
9 275
712
1 905
1 941
-36
3 410
3 476
-66
20 783
20 062
721
2 904
15 598

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
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Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
3 446
3 446
0
2 488
2 450
38
9 687
9 414
273
1 794
1 933
-139
3 660
3 432
228
21 075
20 674
400
3 445
17 647

Årsredovisning 2019

Hällefors: Höga kostnader för vinterväghållningen kompenserades med en generell återhållsamhet på
parkverksamheten.
Lindesberg: Höga kostnader för vinterväghållningen kompenserades med en generell återhållsamhet på
parkverksamheten.
Ljusnarsberg: Följer i stort budget.
Nora: Underskottet kommer att regleras med skogsfonden.

Process Idrott
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
2 158
2 158
0
249
275
-27
9 894
11 227
-1 333
573
672
-99
1 485
1 750
-265
14 360
16 083
-1 724
2 158
9 252

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

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
2 593
2 593
0
250
329
-79
10 659
10 805
-147
581
731
-150
1 485
1 578
-93
15 568
16 035
-469
2 592
9 807

Hällefors: Avvikelsen beror på extra reparationer efter skadegörelse.
Lindesberg: Avvikelsen beror till största delen på ishallen i Fellingsbro, några större reparationer under
året samt stölder och skadegörelse.
Ljusnarsberg: Avvikelsen beror på flera reparationer på elljusspåren efter höstens blåsiga väder samt
problem med värmepannan på Bergslagsvallen.
Nora: Motsvarande 130 tkr av investeringsmedlen fick enligt kommunen användas som driftmedel,
därmed motsvarar budgetunderskottet endast 135 tkr.
Avvikelsen beror till största delen på skogsavverkning vid elljusspåret i Pershyttan samt reparation av
vattenrör för bevattning av fotbollsplanerna vid Ängarna.

Process Lokalvård
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
3 352
3 352
0
6 895
6 882
13
24 687
23 614
1 073
3 500
3 611
-111
8 773
8 817
-44
47 207
46 276
931
4 177
5 527

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

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
3 836
3 836
0
6 972
6 402
570
23 932
22 626
1 306
3 509
3 715
-206
8 795
9 149
-354
47 044
45 727
1 316
4 663
6 667

Hällefors: Resultatet följer budget.
Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 670 tkr till största del beroende på att höghöjdsstädningen blev dyrare. Lokalvården fakturerar kommunen den faktiska kostnaden, budgeterat för ökningen
på kostnadssiden men inte på intäktssidan därav överskott på intäkten. Det har även tillkommit övriga
bidrag under året. Kostnadssidan visar ett överskott med 400 tkr, beroende bl a på lägre lönekostnader
avseende de under året nedlagda skolorna i Ramsberg och Rockhammar samt att maskininköp inte
genomförts till budgeterat.
Ljusnarsberg: Intäktssidan enligt budget. Kostnadssidan visar ett litet underskott beroende på maskininköp under året bl a en städmaskin som klarar städning av halkfria golv.
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Nora: Resultatet följer i stort budget.

Process Återvinning
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
11 404
11 404
0
9 336
9 717
-381
22 749
24 715
-1 966
7 455
7 969
-514
10 394
11 009
-615
61 339
64 814
-3 476
12 077
20 525

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

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
10 897
10 897
0
9 540
9 059
481
23 861
25 087
-1 226
7 885
7 671
214
10 528
11 301
-774
62 711
64 014
-1 305
11 570
19 644

Generellt: Ökade kostnader med 1 250 tkr avseende kostnader för de gemensamma verksamheterna.
Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott med 500 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter.
Kostnadssidan visar ett underskott med 875 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och renovering av
infarten till Gyltbo ÅVC.
Lindesberg: Intäktssidan visar ett underskott med 700 tkr beroende på minskad skrotförsäljningsintäkt
och minskade konsumtionsavgifter till stor del beroende på att LIBO övergått till utsortering av matavfall i
två stora bostadsområden. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 265 tkr, beroende på bl a de ökade
OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till
företagskort och för inköp av kärl.
Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott på 100 tkr beroende på lägre konsumtionsavgifter.
Kostnadssidan visar ett underskott med 425 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och ökade
slamtömningskostnader pga av nytt avtal.
Nora: Intäktssidan visar ett överskott på 250 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter. Kostnadssidan
visar ett underskott med 860 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende
insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och för inköp av kärl.

Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat
25 177
25 177
0
21 066
22 897
-1 830
49 023
49 431
-408
18 904
20 639
-1 735
21 007
21 271
-265
135 177 139 415
-4 238
26 141
37 211

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

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
23 523
23 523
0
21 607
24 726
-3 119
43 453
43 854
-401
17 951
18 631
-680
20 603
21 600
-997
127 137 132 333
-5 197
24 276
33 695

Generellt: Ökade kostnader med 1 250 tkr avseende kostnader för de gemensamma verksamheterna.
Hällefors: Intäktssidan visar ett litet överskott. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 885 tkr,
beroende på akut omläggning av vatten- och spillvattenledningar och ny dagvattenledning på Vallonvägen, samt även på de ökade OH-kostnaderna.
Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 2 765 tkr vilket beror på ökade anslutningsavgifter
framförallt för den nya Lindbackaskolan. De rörliga konsumtionsavgifterna minskade något. Kostnadssidan visar ett underskott med 3 170 tkr till största delen beroende på akuta läckor på vattenlednings-
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nätet i Storå, Guldsmedshyttan och Stråssa, och kostnader hänförligt till Lindbackaskolan. Samt även på de
ökade OH-kostnaderna.
Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett överskott med 990 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och
på tillkommande anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar ett underskott med 2 725 tkr, beroende på
direktavskrivningar, 2 150 tkr, på investeringsprojekten Finnhyttans VV och Bångbro RV och på ökade
driftåtgärder. Samt även på de ökade OH-kostnaderna.
Nora: Intäktssidans överskott, 1 100 tkr, beror främst på ökade anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar
ett underskott med 1 370 tkr, beroende på ökade driftåtgärder, bla åtgärder i Järnboås efter utredning för
att minska inläckage till reningsverket. Samt även på de ökade OH-kostnaderna.
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INVESTERINGSREDOVISNING
Process Gata/Trafik
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Tak på befintliga sandfickor
Gator och vägar i samband med VA

Budget
2019
6 900
100
2 000

Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh)
Broar reinvestering
Offentlig belysning, reinvestering
Offentlig belysning
Tillgänglighetsanpssning
Sanering Silvergruvan
Tjärdammen Sikfors
Projektering GC-väg, Finnbergsväg
Trafiksäkerhetsåtgärder

1 610
300
1 040
1 000
500

Lindesbergs kommun
Dagvatten centrala Lindesberg (90053)
Reinvest väg- o gatubelysn (90083)
Väg-o gatubelysn (90085)
Väg-o gatubelysn Ramsberg (90087)
Renovering broar (90086)
Tillgänglighetsanpassning
Gatuombyggn i samb med VA (90074)
Tak på befintliga sandfickor (93533)
Trafiksäkerhetsåtgärder (90050)
Förlängning av Ishockeygatan (90088)
Ombyggnad infart Fritidsbyn
Kullgatan
GC-väg Banvägen
GC-väg till Tempelbacken
Projektering GC-väg Siggebohyttevägen
Ombyggnad gator, beläggning (90084)
Tillväxt
Exploateringsmark Frövi
GC-väg Ishockeygatan (90035)
Ny väg N:a Bangatan Frövi

14 900
1 000
1 300
1 200
1 000
5 000
300
2 500
100
300
800

350

1 400
3 300
2 000
1 300

Ljusnarsbergs kommun
Gatuombyggnad i samb med VA-oml

6 711
1 000

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

1 000
1 000
700
100
300
50
61
500

Nora kommum
Dagvattenhantering efter VA-invest
Planerat underhåll gator o vägar
Tillgänglighetsanpassning-infrastruktur
Cirkulationsplats vid ICA
Trafiksäkerhetsåtgärder
Lingården vändplan

4 050
150
3 000
300

1 000
1 000

350
250

Bokslut
Kommentar
2019
6 964
188 Klart.
1 711 Asfaltering efter VA-grävningar 2018. Yngströmsvägen,
Gyltbovägen, Trinnervägen.
1 592 Klart.
503 Renovering GC Silvergruvvägen. Byte broräcke. Klart.
1 040 Enligt plan.
1 000 Enligt plan.
352 Klart.
101 Klart.
316 Klart.
42 Klart.
119 Klart.
8 997
Samverkan med VA, inga kostnader för Gata.
1 891 Enligt plan.
295 Enligt plan.
1 314 Pågår, flerårsprojekt.
133 Ny gång- o cykelbro (Gröna bron). Endast förstudie.
320 Klart.
2 000 Lövnäsvägen klart.
132 Klart.
74 Hör ihop med projekt Tillgänglighetsanpassning.
953 Samprojekt GC med VA. Klart.
102 Klart.
113 Klart.
145 Klart.
92 Klart.
33 Klart.
1 400 Klart.
3 569
1 070 Pågår, flerårsprojekt.
1 299 Klart.
1 200 Klart.
4 072
0 Skjuts till 2020 pga att VA ej gjorde några åtgärder i
i gatorna under 2019.
1 226 Klart.
0 Besiktning utförd, inga åtgärder i år.
1 266 Klart.
88 Klart.
78 Klart.
0 Ombudgetering från 2018.
0 Ombudgetering från 2018.
0 Ombudgetering från 2018.
13 Klart.
583 Klart.
818 Klart.
3 807
140 Felkopplade dagvattenbrunnar åtgärdade.
3 038 Beläggningsinventering klar.
67 Klart.
137 Projektering.
152 Klart.
273 Klart.

55

Årsredovisning 2019

Process Park/Skog
Budget
2019
550
250
200
30
70

Bokslut
Kommentar
2019
393
277 Etapp1 klar.
51 Planerad ombudgetering för lekpark Schillingvägen.
0 Ej påbörjad.
65 Projektering ny lekplats, renovering Rönnskärsvägen,
justeringar Lindholmstorpet. Utfört.

Lindesbergs kommun
Flugparken (90108)
Frövi strandpromenad (90094)
Föryngring av träd o växtlighet (90056)
Park vid Tivoliplan (90095)
Parkutrustning (93045)
Råsvalslund (90096)
Trapp Floragatan (90097)
Reinvestering lekplats
Lindesjön runt

7 600
4 900
100
300
400
200
100
400
1 200

5 787
4 075 Pågår.
Projektering vandringsled. Anslutning Tempelbacken.
Ombudgeteras.
Ombudgeteras.
Ombudgeteras.
95 Informationstavla och ny parkering. Klart.
381 Klart.
1 151 Skottbackarna Lindesberg och Hällaboda Storå. Klart.
85 Påbörjat.

Ljusnarsbergs kommun
Parkutrustn, plantering, stenläggn mm
Finnkullberget
Allmänna lekplatser

260
100
100
60

135
64 Utfört.
10 Pågår.
61 Projektering för ny lekplats 2020. Juseringar i Dalsbro o
Rigards i år.

Nora kommun
Renovering plank Å-promenaden
Skolparken

470
400
70

412
412 Utfört.
0 Ombudgetering från 2018. Material inköpt 2019 men
ej monterat.

Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Allé RV63
Parkutrustning
Utredning fontäner Grythyttan
Lekplatser

Process Idrott
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
2019
50
50
800
100
100
300
100
50
100
50
70
50
20
0

Bokslut
2019

Kommentar
0
0 Ej utfört.

730
81 Bl a värmeväxlare i Fellingsbro. Klart.
47 Bl a asfaltering.
382 Läktare och framdragning av vatten.
55 Målning invändigt.
36 Bryggor, är genomfört.
87 Lagning av läktare.
42 Klart.
101
26 Klart.
75 Klart. Avvikelse från budget pga byte av
gymnastikgolv.
0
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Process Återvinning
Investeringsprojekt (tkr)

Budget
2019

Bokslut
2019

Kommentar

Hällefors kommun

0

0

Lindesbergs kommun

0

0

Ljusnarsbergs kommun

0

0

Nora kommun
Asfaltering ÅVC Ängarna

200
200

210
210 Asfaltering nya vägen och risplan
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Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Sikfors Överföringsledning

Budget
2019
12 410
2 000

Linnskällvägen etapp 2
Älvestorps RV

3 500
3 000

Sikfors RV

3 000

Sävsjöns RV
Bredsjö RV

320
590

Lindesbergs kommun
Vibyn etapp 2 (90003)
Ny väg o VA-anslutn industriomr (90009)
Torphyttan (91023)

56 280
1 600
200
6 500

Reservvatten Linde-Nora etapp 3 (91016)

13 500

Reservvatten Linde-Nora etapp 2 (91016)
Golfbanan etapp 3 (91006)

4 345
1 700

Lövnäsvägen Fellingsbro (91006)

3 665

Gamla Vibyn (91024)

2 500

Överföringsledn Löa-Vasselhyttan (91028)

3 000

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

1 300
695
0
0

Folkestorp etapp 2 (91050)

1 275

Ishockeygatan
Vattentorn Hagaberg (91037)
Lindesbergs RV (91029)

0
2 000
1 000

Öskeviks RV (91022)

3 000

Mårdshyttans RV (91022)
Storå RV (91037)
Ramsbergs RV (91037)
Säkerhet vattenverk (91037)

3 000
600
700
700

Fellingsbro RV (91037)
Frövi RV (91037)
Pumpstationer Linde (91037)
Pumpstation Prästbron (91049)

600
900
500
3 000

Ljusnarsberg
Ställdalen-Högfors etapp 2

11 365
5 000

Finnhyttans VV

4 700

Bångbro RV

1 665

Bokslut
2019
3 760

Kommentar

Omläggning och förnyelse spillvattenledning samt
brunnsbyte. Skjuts till 2020.
3 500 Byte av befintligt ledningsnät ca 250 m.
Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts till 2020
pga leverantörsproblem.
Föreläggande. Nytt minireningsverk, istället ledning och
pumpstation som kommer att genomföras under 2020.
74 Minireningsverk. Driftsättning och återställning.
186 Minireningsverk. Driftsättning och återställning.
28 901
1 392 Exploatering etapp 2 Vibyn Frövi.
109 Återställningskostnader.
Nyexploatering av tomter, framdragning av VA.
Projektet överklagat. Skjuts på framtiden.
1 154 Reservattenledning. Etapp 3 beräknas bli klar halvåret
år 2020. Hela projektet beräknas bli färdigställt år 2021.
4 900 Den totala projektbudgeten beräknas att hålla.
2 523 Byte av vatten- o spillvattenledning. Tillkom flytt av
befintlig ledning pga den nya Padelhallen, vilket
medförde fördyring.
4 733 Byte av befintligt VA ca 300 m. Fördyring pga ändringsoch tilläggsarbeten.
361 Utökning av verksamhetsområde. Pga servitutsförhandlingar skjuts projektet till 2020.
1 472 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för
att bygga bort Löa VV. I årets etapp läggs sjöledning.
(Projektet har en total budget på 8 000 tkr, 3 000 tkr +
5 000 tkr år 2020). Projektetes totala budget beräknas
hålla.
1 254 Byte av spillvattenledning ca 500 m.
678 Återstående arbeten från 2018.
Budgetmedel (665 tkr) överfört till projekt Lövnäsvägen.
Budgetmedel (1 275 tkr) överfört till projekt Folkestorp
etapp 2.
1 417 Utbyte befintliga vatten- o spillvattenledningar.
Total projektkostnad beräknas till 4 000 tkr, kommer att
färdigställas 2020.
1 885 Ryms inom befintlig budgetram.
2 029 Tak och ledningar i reservoaren.
873 Slutarbeten på personaldelen och start av processrenovering.
73 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts till 2020 pga
leverantörsproblem.
1 000 Föreläggande. Minireningsverk.
550 Renovering fasad.
394 Renovering fasad.
759 Rockhammars VV staket och Vasselhyttans VV säkra
vattenledningen.
128 Skrapspel.
928 Skrapspel och betongreparation.
289 Ombyggnad av pumpstationer.
Budgetmedel kommer ej att tas i anspråk.
11 033
4 673 Överföringsledning. Byte befintlig spillvattenledning
och nyläggning av vattenledning.
4 700 Utbyggnad befintligt vattenverk, förberedelser för
reservvattentäkt.
1 660 Ny byggnad och nya filter.
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Investeringsprojekt (tkr)
Nora kommun
Östra stranden etapp 3 (92604)
Tahiti, ledning( 92602)
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 2 (92609)
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)

Budget
2019
31 625
10 700
2 800
3 050
7 500
4 300
850
1 000
1 425
0

Bokslut
Kommentar
2019
25 560
12 545 Nedre Alntorp- Kungsheden.
2 680 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledning ca 1 km.
2 136 Reservvattenledning Nora-Linde.
509 Reservvattenledning Nora-Linde. Etapp 3 beräknas bli
klar halvåret 2020.
4 713 Nybyggnation och byte av befintliga VA-ledningar.
898 Sjöledning till Alntorps Ö.
652 Projektering.
1 427 Komplettering med ny biobädd.
Budgetmedel, 800 tkr, överfört till projekt Hagavägen.
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UNDERSKRIFTER
Nora 27 mars 2020
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FÖRKORTNINGAR
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till
ex vis mobiltelefon.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information
och dialog mellan medarbetare och chef.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
e-tjänst
Elektronisk tjänst som används för att uträtta
ärenden hos företag eller myndighet via mobiltelefon eller dator.

Kortfristiga skulder
Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen
Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
NSI-direktiv
(Network and Information Security) ställer krav på
säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Partneringsavtal
Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer
samarbetar för projektets bästa i öppen dialog och
transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.

Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2019 men som avser år 2020
(skuld).

SKR
Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda år 2019 men som avser
år 2020(fordran).

SMS-tjänst
Short Message System, tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR
Human Resources - Personalenhet.

Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.
Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.
KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.

Upplupna intäkter
Intäkter erhållna år 2020 men som avser år 2019
(fordran).
Upplupna kostnader
Kostnader betalda år 2020 men som avser år 2019
(skuld).
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Organisationsnr: 222 000-1487
Box 144, 713 23 NORA

Tel: växel 0587-55 00 00
Servicecenter 0587-55 00 40
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E-post: forbund@sbbergslagen.se
Hemsida: www.sbbergslagen.se

