SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Direktionen

Sida

2022-09-16

1

Plats och tid

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Nora (Teams)
20220916 kl: 9.00-10.30

Ordinarie

Tjänstgörande ersättare

Anders Ceder (S) Lindesberg D Ordförande
Allan Myrtenkvist (S) Hällefors D
Göran Gustavsson (M) Lindesberg D
Jonas Kleber (C) Lindesberg D
Hans Knutsson (S) Nora D
Jan Rylander (NP) Nora D
Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg D
Mattias Svedberg (S) ers Niklas Hermansson (C) D

Ersättare

John Sundell (KD) Nora D
D = Närvaro digitalt F = Närvaro fysiskt

Övriga deltagande

Marie Bergsten, sekreterare F
Ola Westin, förbundschef F
Mattias Sjöberg, ekonomichef F
Britt-Inger Fallström, teknisk handläggare D §92-111

Utses att justera

Jonas Kleber (C)

Justeringens

Kansliet Nora 2022-09-26

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

..................................................................................

Paragrafer

Marie Bergsten
Ordförande

..................................................................................
Anders Ceder

Justerande

..................................................................................
Jonas Kleber

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Sammanträdesdatum

2022-09-16

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2022-09-26

anslags nedtagande

2022-10-17

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförbundets kansli

Underskrift

................................................................................:.
Marie Bergsten

§ 89-119

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Direktionen

2022-09-16

§ 89

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
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§ 90

Anmälan av ledamöternas övriga frågor
Övrig fråga från Jan Rylander (NP):
Föreslår SBB- förbundet att gatubelysningsfrågan tas upp.
Således bör SBB genom belysningsansvarige och trafikingenjören i uppdrag:
Att vi måsta spara elen där vi kan för att minska kostnaderna att omgående
undersöka möjligheten att minska på gatubelysningen i de fyra kommunerna,
att diskutera med respektive kommunledning om möjligheten
att blir det positivt omgående ombesörja en neddragning.
Återrapportering sker på beredningen den 30 september.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av deltagande på distans
Direktionens beslut
Ordförande godkänner att nio ledamöter deltar på distans under
dagens sammanträde.
______
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Utdragsbestyrkande
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SBB2022-809

§ 92

Förslag till brukningstaxa för VA 2023 för Hällefors kommun

.

Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta Svenskt
Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till brukningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten,
rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara vattentjänster.

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden.

I och med detta ska VA-verksamheten:
•

Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter
om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden.

•

Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda
verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag
där renat avloppsvatten släpps).

•

Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän
platsmark inom fastställda verksamhetsområden.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Justerares sign
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Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.
Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär ett
antal större och mindre förändringar.

De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.

•
•
•

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för kemikalier, utökat
provtagningsprogram, ökade kostnader för slam samt ökade kostnader för år
2023 med:
Elpriser 38%.
Material 15%.
Entreprenadkostnader 9%.
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Övriga parametrar i prognosen är:
Inga nytillkomna abonnenter.
Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2023–2025.
Kostnadsökning med:
o 4% på övriga drift- och underhållskostnader.
o 3,4% på personalkostnader.
Ränta för:
o Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% enligt SKR.
o Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR.
Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet.
Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade enligt fördelningsnyckel):
o VA-utredare.
o VA-ingenjör.
o Arbetsledare.

Förbundets förslag till VA-taxan 2022 var en taxehöjning med 2 %. Förslaget
antogs inte av kommunfullmäktige. Den beräknade taxehöjningen förväntades
ge ett överskott med 448 tkr som avsågs att användas mellan 2025–2029.
Prognosen i april 2022 visar ett underskott med 400 tkr, bl.a. pga. högre
elkostnader än beräknat.
Detta medför bl.a. att prognosen för VA-taxa 2023 visar en höjning med 8%,
(bilaga 1).
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.
Den fasta avgiften för fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet
(vatten alternativt spillvatten), har tidigare varit 70% av full avgift (både vatten
och spillvatten).
I förslaget är den fasta avgiften sänkt till 40% av full avgift för de som har en
anslutning till endast vatten och till 60 % för de som har en anslutning till
endast spillvatten.

Justerares sign
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Taxor som avser både vatten och spillvatten får således en ökning av den
fasta avgiften för att täcka intäktsbortfallet för de fastigheter som har en
anslutning till endast en nyttighet.
Prisförslag:
•

Ett friliggande enbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en ökning från 7 704 kr/år till 8 775 kr/år (+ 1 071
kr/år).

•

Ett friliggande enbostadshus i Hällefors har en medelförbrukning på
ca 90 m3/år, får en ökning från 6 891 kr/år till 6 449 kr/år (+ 867 kr/år).

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter
som förbrukar 2 000 m3/år får en ökning från 76 324 kr/år till 86 378
kr/år (+ 10 054 kr/år).

Alla priser är inkl. moms.
§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgävesbesök mm,
föreslås höjas med 7%.
Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna.
Beräknat underskott kommer att tas ur fonden.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2023–2036.
Bilaga 2, nya investeringar 2023–2036.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (ett friliggande
enbostadshus med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2022–2036.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Hällefors kommun och 8 st
jämnstora kommuner, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora
kommun för ett Typhus A (ett friliggande enbostadshus med en förbrukning på
150 m3/år) mellan åren 2018–2022.
Justerares sign
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Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Hällefors kommun och 8 st
jämnstora kommuner, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora
kommun, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar
2 000 m3/år) mellan åren 2018–2022.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till
brukningstaxa för VA 2023.
_______

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

Justerares sign
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SBB2022-809

§ 93

Förslag till anläggningstaxa för VA 2023 för Hällefors kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun
att anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning
samt förslag till anläggningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär
en del ändringar och kompletteringar:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.

Eftersom ingen taxehöjning på anläggningsavgiften gjordes enligt förbundets
förslag till VA-taxa 2022, ser förbundet ett behov att göra en större höjning av
avgiften för bostadsenhet (tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre kostnadstäckning.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget innebär att:
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 143 724 kr inkl. moms till 157 387 kr
inkl. moms (+ 13 663 kr inkl. moms).

•

Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 399 938 kr inkl. moms till
601 481 kr inkl. moms (+ 201 543 kr).

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Hällefors kommun och 8 st
jämnstora kommuner samt Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och
Nora kommun, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett
Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan
åren 2018–2022.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till
anläggningstaxa för VA 2023.

________

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

Justerares sign
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SBB2022-809

§ 94

Förslag till brukningstaxa för VA 2023 för Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta Svenskt
Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till brukningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten,
rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara vattentjänster.

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden.

I och med detta ska VA-verksamheten:
•

Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter
om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden.

•

Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda
verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag
där renat avloppsvatten släpps).

•

Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän
platsmark inom fastställda verksamhetsområden.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.
Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär ett
antal större och mindre förändringar.

De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.

•
•
•

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för kemikalier, utökat
provtagningsprogram, ökade kostnader för slam samt ökade kostnader för år
2023 med:
Elpriser 38%.
Material 15%.
Entreprenadkostnader 9%.
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Övriga parametrar i prognosen är:
•
•
•

4 st nytillkomna abonnenter.
Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2023–2025.
Kostnadsökning med:
o 4% på övriga drift- och underhållskostnader.
o 3,4% på personalkostnader.

•

Ränta för:
o Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% enligt SKR.
o Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR.
Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet.
Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade enligt fördelningsnyckel):
o VA-utredare.
o VA-ingenjör.
o Arbetsledare.

•
•

Prognosen visar en höjning med 11% för 2023. (bilaga 1)
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.

Prisförslag:
•

En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en
ökning från 10 510 kr/år till 11 679 kr/år (+ 1 169 kr/år).

•

En villa i Nora har en medelförbrukning på ca 110 m3/år, får en ökning från
8 930,50 kr/år till 10 000,50 kr/år (+ 1 070 kr/år).

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som
förbrukar 2 000 m3/år får en ökning från 100 622 kr/år till 109 888 kr/år
(+ 9 266 kr/år).

Alla priser är inkl. moms.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgävesbesök mm,
föreslås höjas med 5%.
Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna.
Beräknat underskott kommer att tas ur fonden.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Nora kommun 2023.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2023–2036.
Bilaga 2, nya investeringar 2023–2036.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2022–2036.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Nora kommun och 8 st jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs
kommun, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren
2018–2022.
Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Nora kommun och 8 st jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs
kommun, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar
2 000 m3/år) mellan åren 2018–2022.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till
brukningstaxa för VA 2023.

______
Delges för åtgärd:
Nora kommun KF

Justerares sign
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SBB2022-809

§ 95

Förslag till anläggningstaxa för VA 2023 för Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta Svenskt
Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till
anläggningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.
Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär
en del ändringar och kompletteringar:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.
Förbundet ser ett behov att göra en höjning av avgiften för bostadsenhet
(tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre kostnadstäckning.

Justerares sign
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2022-09-16
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Förslaget innebär att:
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 148 114 kr inkl. moms till 157 387 kr
inkl. moms (+ 9 273 kr inkl. moms).

•

Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 462 386 kr inkl. moms till
601 481 kr inkl. moms (+ 139 095 kr).

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Nora kommun 2023.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Nora kommun och 8 st
jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett
Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan
åren 2017–2021.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till
anläggningstaxa för VA 2023.

_____

Delges för åtgärd:
Nora kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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§ 96

Förslag till brukningstaxa för VA 2023 för Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag
till brukningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten,
rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara vattentjänster.

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden.

I och med detta ska VA-verksamheten:
•

Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter
om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden.

•

Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda
verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag
där renat avloppsvatten släpps).

•

Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän
platsmark inom fastställda verksamhetsområden.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16

19

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.
Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär
ett antal större och mindre förändringar.
De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.

•
•
•

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för kemikalier, utökat
provtagningsprogram, ökade kostnader för slam samt ökade kostnader för år
2023 med:
Elpriser 38%.
Material 15%.
Entreprenadkostnader 9%.

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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Övriga parametrar i prognosen är:
•
•
•

8 st nytillkomna abonnenter, varav 1 st är flerfamiljshus/verksamhet.
Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2023–2025.
Kostnadsökning med:
o 4% på övriga drift- och underhållskostnader.
o 3,4% på personalkostnader.

•

Ränta för:
o Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% enligt SKR.
o Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR.
Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet.
Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade enligt fördelningsnyckel):
o VA-utredare.
o VA-ingenjör.
o Arbetsledare.

•
•

Prognosen visar en höjning med 15% för 2023. (bilaga 1)

Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.

•

Prisförslag:
En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en
ökning från 8 632 kr/år till 9 990 kr/år (+ 1 358 kr/år).

•

En villa i Lindesberg har en medelförbrukning på ca 105 m3/år, får en ökning
från 7 227 kr/år till 8 415 kr/år (+ 1 188 kr/år).

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som
förbrukar 2 000 m3/år får en ökning från 81 818 kr/år till 93 538 kr/år
(+ 11 720 kr/år).

Alla priser är inkl. moms.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgävesbesök mm,
föreslås höjas med 5%.
Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna.
Beräknat underskott kommer att tas ur fonden.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2023.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2023–2036.
Bilaga 2, nya investeringar 2023–2036.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2022–2036.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Lindesbergs kommun och 8 st
jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora
kommun, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren
2018–2022.
Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Lindesbergs kommun och 8 st
jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora
kommun, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar
2 000 m3/år) mellan åren 2018–2022.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att
anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag
till brukningstaxa för VA 2023.

_____
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-809

§ 97

Förslag till anläggningstaxa för VA 2023 för Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag
till anläggningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär en
del ändringar och kompletteringar:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.
Förbundet ser ett behov att göra en höjning av avgiften för bostadsenhet
(tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre kostnadstäckning.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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Förslaget innebär att:
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 148 114 kr inkl. moms till 157 387 kr
inkl. moms (+ 9 273 kr inkl. moms).

•

Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 462 386 kr inkl. moms till
601 481 kr inkl. moms (+ 139 095 kr).

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2023.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Lindesbergs kommun och
8 st jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun och
Nora kommun för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett
Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan
åren 2018–2022.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att
anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag
till anläggningstaxa för VA 2023.
_______

Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-809

§ 98

Förslag till brukningstaxa för VA 2023 för Ljusnarsbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till
brukningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten,
rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara vattentjänster.

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden.

I och med detta ska VA-verksamheten:
•

Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter
om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden.

•

Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda
verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag
där renat avloppsvatten släpps).

•

Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän
platsmark inom fastställda verksamhetsområden.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär ett
antal större och mindre förändringar.

De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.

•
•
•

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för kemikalier, utökat
provtagningsprogram, ökade kostnader för slam samt ökade kostnader för år
2023 med:
Elpriser 38%.
Material 15%.
Entreprenadkostnader 9%.

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida
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Övriga parametrar i prognosen är:
•
•
•

Inga nytillkomna abonnenter.
Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2023–2025.
Kostnadsökning med:
o 4% på övriga drift- och underhållskostnader.
o 3,4% på personalkostnader.

•

Ränta för:
o Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% enligt SKR.
o Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR.
Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet.
Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade enligt fördelningsnyckel):
o VA-utredare.
o VA-ingenjör.
o Arbetsledare.

•
•

Prognosen visar en höjning med 9% för 2023. (bilaga 1)
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en något högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.
Prisförslag:
•

En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en
ökning från 8 683 kr/år till 9 098 kr/år (+ 415 kr/år).

•

En villa i Ljusnarsberg har en medelförbrukning på ca 80 m3/år, får en ökning
från 6 590 kr/år till 6 921kr/år (+ 331 kr/år).

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som
förbrukar 2 000 m3/år får en ökning från 84 148 kr/år till 87 912 kr/år
(+ 3 764 kr/år).
Alla priser är inkl. moms.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgävesbesök mm,
föreslås höjas med 5%.
Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna.
Beräknat underskott kommer att tas ur fonden.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Ljusnarsbergs kommun 2023.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2023–2036.
Bilaga 2, nya investeringar 2023–2036.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2022–2033.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Ljusnarsbergs kommun och
8 st jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Nora
kommun, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren
2018–2022.
Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Ljusnarsbergs kommun och
8 st jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Nora
kommun, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar
2 000 m3/år) mellan åren 2018–2022.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt
förslag till brukningstaxa för VA 2023.
______
Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
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Direktionen
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SBB2022-809

§ 99

Förslag till anläggningstaxa för VA 2023 för Ljusnarsbergs
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag
till anläggningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur
avgifterna beräknas framgå.

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär
en del ändringar och kompletteringar:
•

Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

•

Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

•

Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.
Förbundet ser ett behov att göra en höjning av avgiften för bostadsenhet
(tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre kostnadstäckning.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget innebär att:
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 148 114 kr inkl. moms till 157 387 kr
inkl. moms (+ 9 273 kr inkl. moms).

•

Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 462 386 kr inkl. moms
till 601 481 kr inkl. moms (+ 139 095 kr).

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Ljusnarsbergs kommun 2023.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Ljusnarsbergs kommun och
8 st jämnstora kommuner, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Nora
kommun för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan
åren 2018–2022.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt
förslag till anläggningstaxa för VA 2023.

______
Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Förslag till prislista Vatten/ avlopp 2023 för Hällefors kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till
prislista för Vatten/ Avlopp 2023.
Beskrivning av ärendet
I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens normalförslag, har
det framkommit att det varit avgifter med i VA-taxan som inte bör finnas där.
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista.

För ärendet aktuella handlingar
Prislista för Vatten/ avlopp 2023, Hällefors kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att
anta förslag till prislista för Vatten/ Avlopp 2023.
______

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Förslag till prislista Vatten/ avlopp 2023 för Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta förslag till
prislista för Vatten/ Avlopp 2023.

Beskrivning av ärendet
I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens normalförslag,
har det framkommit att det varit avgifter med i VA-taxan som inte bör finnas
där. Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista.
För ärendet aktuella handlingar
Prislista för Vatten/ avlopp 2023, Nora kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
förslag till prislista för Vatten/ Avlopp 2023.

______
Delges för åtgärd:
Nora kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-1004

§ 102

Förslag till prislista Vatten/ avlopp 2023 för Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta förslag
till prislista för Vatten/ Avlopp 2023.

Beskrivning av ärendet
I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens normalförslag, har
det framkommit att det varit avgifter med i VA-taxan som inte bör finnas där.
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista.

För ärendet aktuella handlingar
Prislista för Vatten/ avlopp 2023, Lindesbergs kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesberg kommun att
anta förslag till prislista för Vatten/ Avlopp 2023.

______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-1004

§ 103

Förslag till prislista Vatten/ avlopp 2023 Ljusnarsbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag till prislista för Vatten/ Avlopp 2023.

Beskrivning av ärendet
I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens normalförslag, har
det framkommit att det varit avgifter med i VA-taxan som inte bör finnas där.
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista.

För ärendet aktuella handlingar
Prislista för Vatten/ avlopp 2023, Ljusnarsbergs kommun.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta förslag till prislista för Vatten/ Avlopp 2023.

______

Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-810

§ 104

Förslag till avfallstaxa 2023 för Hällefors kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till
Avfallstaxa 2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall.

Justering för avfallshämtningen görs inom befintlig intäktsram, eventuellt
underskott pga. abonnemangsbyten till billigare alternativ, indexhöjning av
entreprenörspriser, utökning av tjänst vid återvinningscentralen kommer att
regleras i avfallsfonden.

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.

I förslaget är den fasta avgiften oförändrad.

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfall sänks och avgiften för hämtning
av restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och
hämtningsfrekvens.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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Regleringen på den rörliga avgiften görs för att följa inriktningsmål 2 och dess
åtgärder i avfallsplanen vilket bl.a. innebär att insamlingen av det matavfall
som uppstår behöver öka så att både energi och växtnäring tas tillvara.

Förslaget innebär att:
•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, sänks från 1 373 kr/år till 1 371 kr/år
(-2 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 2 393 kr/år till 2 529 kr/år
(+136 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 14 412 kr/år till 14 697 kr/år (+285 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 31 245 kr/år till 33 255 kr/år (+2 010 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200 kr/kärl till 225 kr/kärl (+25 kr/kärl)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang,
kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter och beräknad indexhöjning av
entreprenörspriser.

Förslaget innebär att:
•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp förblir oförändrade och eventuellt underskottet regleras i avfallsfonden

Alla priser redovisas inkl. moms.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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*(Sedan 1996, dvs. för 26:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen
och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Hällefors kommun 2023.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att
anta förslag till Avfallstaxa 2023.

_____

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-810

§ 105

Förslag till avfallstaxa 2023 för Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta förslag till
Avfallstaxa 2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall.

Förslaget innebär en höjning för avfallhämtningen med 12% på intäktsramen
pga. reglering av underskott i avfallsfonden, abonnemangsbyten till billigare
alternativ, indexhöjning av entreprenörspriser och utökning av tjänst vid återvinningscentralen.

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.

I förslaget är den fasta avgiften oförändrad.

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfallskärl sänks och avgiften för
hämtning av restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp,
kärlstorlek och hämtningsfrekvens.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16

38

Regleringen på den rörliga avgiften görs för att följa inriktningsmål 2 och dess
åtgärder i avfallsplanen vilket bl.a. innebär att insamlingen av det matavfall
som uppstår behöver öka så att både energi och växtnäring tas tillvara.

Förslaget innebär att:
•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 1 496 kr/år till 1 603 kr/år
(+107 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 2 680 kr/år till 3 173 kr/år
(+493 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 16 530 kr/år till 18 204 kr/år (+1 674 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 36 078 kr/år till 43 347 kr/år (+7 269 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200 kr/kärl till 225 kr/kärl (+25 kr/kärl)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter och beräknad indexhöjning av
entreprenörspriser.

Förslaget innebär att:
•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang höjs från
1 363 kr/tömning till 1 477 kr/tömning (+114 kr/tömning)

Alla priser redovisas inkl. moms.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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*(Sedan 1996, dvs. för 26:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen
och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2023.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
förslag till Avfallstaxa 2023.

_____
Delges för åtgärd:
Nora kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-810

§ 106

Förslag till avfallstaxa 2023 för Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta
förslag till Avfallstaxa 2023.
Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall.

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallhämtningen med 11% på
intäktsramen pga. reglering av underskott i avfallsfonden, abonnemangsbyten
till billigare alternativ, indexhöjning av entreprenörspriser och utökning av tjänst
vid återvinningscentralen.

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.

I förslaget är den fasta avgiften oförändrad.

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfall sänks och avgiften för hämtning
av restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och
hämtningsfrekvens.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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Regleringen på den rörliga avgiften görs för att följa inriktningsmål 2 och dess
åtgärder i avfallsplanen vilket bl.a. innebär att insamlingen av det matavfall
som uppstår behöver öka så att både energi och växtnäring tas tillvara.

Förslaget innebär att:
•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 1 808 kr/år till 1 941 kr/år
(+133 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 3 438 kr/år till 4 075 kr/år
(+637 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 19 884 kr/år till 22 014 kr/år (+2 130 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 46 812 kr/år till 56 190 kr/år (+9 378 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200 kr/kärl till 225 kr/kärl (+25 kr/kärl)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang,
kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter och beräknad indexhöjning
av entreprenörspriser.

Förslaget innebär att:
•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang höjs från
1 334 kr/tömning till 1 447 kr/tömning (+113 kr/tömning)

Alla priser redovisas inkl. moms.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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*(Sedan 1996, dvs. för 26:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen
och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns
mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2023.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
att anta förslag till Avfallstaxa 2023.
_____
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-810

§ 107

Förslag till avfallstaxa 2023 för Ljusnarsbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag till Avfallstaxa 2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall.

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallshämtningen med 10% på
intäktsramen pga. abonnemangsbyten till billigare alternativ, indexhöjning av
entreprenörspriser, utökning av tjänst vid återvinningscentralen och behov att
öka avfallsfonden för fortsatt sluttäckning av deponianläggnigen vid Skäret.

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.
I förslaget är den fasta avgiften oförändrad.

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfall sänks och avgiften för hämtning
av restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och
hämtningsfrekvens.

Regleringen på den rörliga avgiften görs för att följa inriktningsmål 2 och dess
åtgärder i avfallsplanen vilket bl.a. innebär att insamlingen av det matavfall
som uppstår behöver öka så att både energi och växtnäring tas tillvara.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16

44

Förslaget innebär att:

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 2 018 kr/år till 2 129 kr/år
(+111 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 3 648 kr/år till 4 217 kr/år
(+569 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 20 934 kr/år till 22 779 kr/år (+1 845 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 47 862 kr/år till 56 235 kr/år (+8 373 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200 kr/kärl till 225 kr/kärl (+25 kr/kärl)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang,
kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter och beräknad indexhöjning
av entreprenörspriser.

Förslaget innebär att:
•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang höjs från
1 461 kr/tömning till 1 581 kr/tömning (+120 kr/tömning)
Alla priser redovisas inkl. moms.

*(Sedan 1996, dvs. för 26:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen
och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16

45

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2023.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta förslag till Avfallstaxa 2023.
______

Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16
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SBB2022-1005

§ 108

Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentraler 2023
för Hällefors kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag
till mottagningsavgift vid återvinningscentral.

Beskrivning av ärendet
Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det kommunala
ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför avfallstaxan.
Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och med
2023 att läggas i en egen prislista.
Avgiften i prislistan styrs av ett index, Avfallsindex förbränning.
Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften för innevarande år med hänsyn till index A11:f Avfallsindex förbränning med januari
2022 som basmånad och oktober som avläsningsmånad.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att
anta förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral.

______
Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16

47

SBB2022-1005

§ 109

Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentraler 2023
Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta förslag till
mottagningsavgift vid återvinningscentral.

Beskrivning av ärendet
Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det kommunala
ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför avfallstaxan.
Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och med
2023 att läggas i en egen prislista.
Avgiften i prislistan styrs av ett index, Avfallsindex förbränning.
Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften för innevarande år med hänsyn till index A11:f Avfallsindex förbränning med januari
2022 som basmånad och oktober som avläsningsmånad.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Nora kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral.

_____
Delges för åtgärd:
Nora kommun KF
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SBB2022-1005

§ 110

Förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral,
Södra Måle i Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta förslag
till mottagningsavgift vid återvinningscentral Södra Måle.

Beskrivning av ärendet
Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det kommunala
ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför avfallstaxan.
Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och med
2023 att läggas i en egen prislista.
Avgiften i prislistan styrs av ett index, Avfallsindex förbränning.
Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften för innevarande år med hänsyn till index A11:f Avfallsindex förbränning med januari
2022 som basmånad och oktober som avläsningsmånad.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral, Södra Måle i Lindesbergs kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
att anta förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral Södra Måle.

_____
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun KF
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SBB2022-1005

§ 111

Förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral i Ljusnarsbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral.

Beskrivning av ärendet
Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det kommunala
ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför avfallstaxan.
Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och med
2023 att läggas i en egen prislista.
Avgiften i prislistan styrs av ett index, Avfallsindex förbränning.
Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften för innevarande år med hänsyn till index A11:f Avfallsindex förbränning med januari
2022 som basmånad och oktober som avläsningsmånad.

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Ljusnarsbergs kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral.
_____
Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun KF
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SBB2022-996

§ 112

Fördelning av ansvar för kommunal insamling av förpackningar i
Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun

Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora, Hällefors, Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommun att ansvaret för insamling av förpackningar från
hushåll och vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 (förordning
om producentansvar för förpackningar) tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in förpackningsavfall från hushåll
och vissa verksamheter, detta ska ske i olika steg från 2024 och ska fram till
2027 vara ett fullt utbyggt system.
Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in returpapper från
hushåll, detta via exempelvis återvinningsstationer. Ansvaret har nu utökats
och från januari 2024 ska kommunen ansvara för insamling av konsumentförpackningar via lättillgängliga platser (ÅVS). Från januari 2026 ska kommunen
tillhandahålla insamling av förpackningar vid torg och parker som överstiger
2000 m2 och från januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära och på liknande sätt som insamling av mat- och restavfall.
Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter kommer bli en naturlig del av den insamling av kommunalt avfall från
hushåll som sker idag, däremot så kommer det att innebära förändringar av
nuvarande uppdrag som via Förbundsordningen fördelats till avfallsavdelningen. Varje kommun ska via kommunfullmäktige bestämma fördelning av ansvar
inom kommunen, att lägga ansvaret på Samhällsbyggnadsförbundet är lämpligt med hänseende till befintlig insamling.
Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022:1274 och ska
ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnande av material
till producenter. Ansvaret ska inte påverka avfallstaxan, här behöver en modell
för avstämning tas fram. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att
ta fram förslag på ersättningsnivåer för kommunerna, vilket inte är redovisat
ännu.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16

51

Det nya ansvaret som kommunerna tilldelats kommer kräva resurser i form
av investeringsmedel samt personal, dels administration exempelvis i form
av beredning av förslag till insamlingssystem m.m. samt i insamlingsleden när
processen kommit så långt. Den organisation inom kommunen som ska sköta
det utökade ansvaret behöver beskriva vilka resurser som kommer krävas,
som Samhällsbyggnadsförbundets avfallsavdelning är organiserad idag finns
inte de resurser som krävs för att möta insamlingsansvaret.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora, Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun att ansvaret för insamling av förpackningar
från hushåll och vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 (förordning
om producentansvar för förpackningar) tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
______

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF
Nora kommun KF
Lindesbergs kommun KF
Ljusnarsbergs kommun KF
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SBB2022-603

§ 113

Remissyttrande, medborgarförslag om att låta gräsmattorna bli
vildängar, Lindesbergs kommun

Direktionens beslut
Beslutar om att anta förslag till remissyttrande, gällande medborgarförslag om
att låta gräsmattor bli vildängar, Lindesbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit till KS Lindesbergs kommun. Kommunen
önskar nu förbundets yttrande.
”Medborgaren föreslår att Lindesberg liksom flera andra svenska städer,
kraftigt drar ner på gräsklippningen. Låt gräsmattor bli vildängar i stället.
Resultatet blir fler pollinerare som ger frukt och bär bl. a. Minskad åtgång
av bränsle till åkgräsklipparna som förstås leder till lägre kostnader och
koldioxidutsläpp. Många tycker nog att det är vackrare att titta på en
blomsteräng än en tämligen intetsägande gräsmatta."

Yttrande från park
Samhällsbyggnadsförbundet är positiva till att utveckla kommunen för att öka
den biologiska mångfalden genom att minska gräsklippningen på de kommunala gräsytorna.
För att komma vidare föreslås att kommunen beslutar om att ge förbundet i
uppdrag att under 2023 inventera och utreda möjligheterna för en mer varierad
gräsvård på de kommunala gräsytorna, samt att kommunen avsätter medel.
Se tidigare yttrande från förbundet, medborgarförslag KS2019/272–5.
______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2022-594

§ 114

Remissyttrande, medborgarförslag om lekpark, Rådmansgatan
Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar om att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag
om lekpark vid Rådmansgatan i Lindesberg.

Beskrivning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit till KS Lindesbergs kommun. Kommunen
önskar förbundets yttrande.
”Önskar en lekpark för barnen på Rådmansgatan, det finns en gräsplätt som
inte används precis vid radhusen. Närmaste lekpark ligger gatan ovanför där
barnen inte kan gå själva och leka. Behöver inte vara någon stor lekpark men
något att leka med.”

Yttrande från park
Samhällsbyggnadsförbundet är positiva till att utföra en mindre utredning om
platsen har rätt förutsättningar när det gäller markförhållanden och att placering av lekredskap kan monteras på ett säkert sätt, eftersom terrängen lutar
rätt kraftigt i området.
För att komma vidare föreslås att kommunen beslutar om att ge förbundet i
uppdrag att under 2023 genomföra en utredning samt att kommunen avsätter
medel, 50 000 kr.

För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag från Lindesbergs kommun

______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2021-1026

§ 115

Direktionens sammanträden hösten 2022
Direktionens beslut
Beslutar att beredningar och direktionsmöten kommer att genomföras
digitalt under hela hösten 2022.

Beskrivning av ärendet
Direktionen har under pandemin hållit sina möten digitala, med ledamöterna
närvarande på distans. Då smittspridningen fortfarande är hög föreslås att fortsätta med digitala möten.
_____
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§ 116

Redovisning av delegationsbeslut
Direktionens beslut
Beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
Anmälda delegationsbeslut 20220603—20220908

Amorteringsplan nr 5-6
Avskrivning VA Nr 67-148
Avskrivning Renh & Slam Nr 68-164
Avskrivning mindre belopp nr 50-98
Anställningsavtal 52-69
Timrapporter 121-194
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SBB2022-1119-2
SBB2022-344-2

Delegationsbeslut Yttrande A474.013 2022
Delegationsbeslut, sekretess Anbud Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen -

SBB2022-1115-1
SBB2022-1113-2
SBB2022-002-272

Delegationsbeslut, Avtal upphandling elkraft
Delegationsbeslut, dispenstransport TRV 2022/95252
Delegationsbeslut grävtillstånd 687032 Mossgruvan 103111 Kopparberg

SBB2022-002-271

Delegationsbeslut grävtillstånd 687012 Torphyttevägen
30 Lindesberg

SBB2022-1038-2

Delegationsbeslut, TA-plan Torphyttevägen 30, Lindesberg

SBB2022-1098-2

Delegationsbeslut, yttrande, remiss beslutsförslag om
naturreservatet Liaskogen Lindesbergs kommun Dnr
511-3119-2016

SBB2022-1110-2

Delegationsbeslut, TA-plan Björkvägen 30 m fl, Ställdalen

SBB2022-1101-2
SBB2022-1103-3
SBB2022-1091-2
SBB2022-002-270

Delegationsbeslut Yttrande A485.805 2022
Delegationsbeslut, TA-plan Kungsgatan 6, Nora
Delegationsbeslut, TA-plan Mossgruvan, Ljusnarsberg
Delegationsbeslut grävtillstånd 687017 Kungsgatan 50
Lindesberg
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SBB2022-002-269

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687010 Klockaregatan 1
Lindesberg

SBB2022-002-268

Delegationsbeslut grävtillstånd 687019 Egnahemsvägen
23 Nora

SBB2022-1100-2

Delegationsbeslut, yttrande, förslag till beslut om
bildande av naturreservatet Rasbackatjärn i Lindesbergs
kommun samt beslut om föreskrifter mm 511-546-2022

SBB2022-1050-2
SBB2022-1028-2

Delegationsbeslut, TA-plan Kungsgatan 50, Lindesberg
Delegationsbeslut, TA-plan Klockaregatan 1, Lindesberg

SBB2022-1106-2
SBB2022-1041-2
SBB2022-002-267
SBB2022-002-266

Delegationsbeslut, Dispenstransport TRV 2022/94522
Delegationsbeslut, TA-plan Skogsbrynet 1, Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd 687030
Delegationsbeslut Grävtillstånd 687029 Skinnarbacken
Lasarettet Lindesberg

SBB2022-002-265

Delegationsbeslut grävtillstånd 687015 Skogsbrynet 1
Lindesberg

SBB2022-002-264

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687026 Lindagatan 26
Lindesberg

SBB2022-1093-3

Delegationsbeslut, yttrande dispenstransport TRV
2022/94180

SBB2022-002-263

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687030 Östermalmsvägen 25 Lindesberg

SBB2022-002-262

Delegationsbeslut grävtillstånd 687027 Starvägen 6
Kopparberg

SBB2022-002-261

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687025 Hjortronvägen 2
Lindesberg

SBB2022-1096-2

Delegationsbeslut, yttrande om bred och lång transport
20220919 TRV2022/94502 Hällefors kommun

SBB2022-1099-2

Delegationsbeslut, TA-plan Östermalmsvägen 25, Lindesberg

SBB2022-1081-2
SBB2022-1080-2
SBB2022-974-4
SBB2022-1066-2
SBB2022-905-5
SBB2022-1060-2
SBB2022-1043-2
SBB2022-1048-2
SBB2022-1042-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd AK, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd HE, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd SG, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd LK, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd ST, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd KT, Gyttorp
Delegationsbeslut parkeringstillstånd UN, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd CBM, Hällefors
Delegationsbeslut parkeringstillstånd KS, Hällefors
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SBB2022-1049-2
SBB2022-399-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd MR, Frövi
Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
SBB2022-399: Kärltvätt som tjänst

SBB2022-002-260

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686994 Rådstugugatan
14 Nora

SBB2022-1082-2

Delegationsbeslut, TA-plan Skinnarbacken, Lindesberg

SBB2022-1079-2

Delegationsbeslut, Yttrande A446.948.2022 yttrande,
ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter, LO-distriktet i Örebro och Värmland, uppställning av tält 9 september kl10-16, Kungsgatan 8 Nora.
A446.948/2022

SBB2022-138-1
SBB2022-1077-2
SBB2022-1076-2

Delegationsbeslut om fordonsvrak MKK978
Delegationsbeslut, TA-plan Lindagatan 26, Lindesberg
Delegationsbeslut, TA-plan Hjortronvägen 2, Lindesberg

SBB2022-1074-1
SBB2022-474-14

Delegationsbeslut, TA-plan Rådstugugatan 14, Nora
Delegationsbeslut delning av avfallskärl Smedstorp 1:16
och Smedstorp 1:14, Nora kommun

SBB2022-1069-2

Delegationsbeslut, yttrande över ansökan om tillstånd
för valaffischer 2022 Lindesbergs Socialdemokratiska
Arbetarekommun Dnr A411.870/2022

SBB2022-1051-2
SBB2021-986-3

Delegationsbeslut, TA-plan Egnahemsvägen, Nora
Delegationsbeslut, avrop Styrd borrning Yxsjöberg väg
798 Ljusnarsbergs kommun

SBB2022-1055-2

Delegationsbeslut, Remissvar TRV 2022/4916 Ljusnarsbergs kommun Au § 155 - Förslag till nya föreskrifter för
Örebro län, Trafikverket

SBB2022-1063-2

Delegationsbeslut, Dispenstransport yttrande om tung
och bred transport, Lindesbergs kommun 20220901 TRV
2022/92072

SBB2022-1062-2

Delegationsbeslut, Dispenstransport, yttrande om tung
och bred transport, 20220901 Lindesbergs kommun
TRV2022/92073

SBB2022-1061-2

Delegationsbeslut, Yttrande Dispenstransport tung och
bred transport Lindesbergs kommun 20220901 TRV
2022/92076

SBB2022-1026-4
SBB2022-002-259

Delegationsbeslut Ny yttrande A426.154 2022
Delegationsbeslut grävtillstånd 686999 Ålkilsgatan 10
Lindesberg
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SBB2022-002-258

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687001 Ollonvägen 13
Lindesberg

SBB2022-002-257

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687011 Krokvägen 7
Lindesberg

SBB2022-002-256

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687002 Vinkelgatan 4
Lindesberg

SBB2022-002-255

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687000 Teleskopvägen 7
Lindesberg

SBB2022-002-254

Delegationsbeslut Grävtillstånd 687016 SkrinnargatanBandygatan Lindesberg

SBB2022-1035-2
SBB2022-1036-2
SBB2022-1021-2
SBB2022-905-4
SBB2022-1031-2

Delegationsbeslut Yttrande A445.489 2022
Delegationsbeslut Yttrande A443.925 2022
Delegationsbeslut parkeringstillstånd UI, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd ST, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MLA, Riddarhyttan

SBB2022-585-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd AS, Nora kommun

SBB2022-1006-2
SBB2022-1002-2
SBB2022-984-2
SBB2022-985-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd BJ, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd JF, Storå
Delegationsbeslut parkeringstillstånd GA, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MW, Lindesberg

SBB2022-980-2
SBB2022-969-2
SBB2022-869-5
SBB2022-1039-2
SBB2022-1030-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd MFB, Frövi
Delegationsbeslut parkeringstillstånd ES, Grängesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd IK, Lindesberg
Delegationsbeslut Yttrande A471.402 2022
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schakt för efteranslutning av fiber, Krokvägen 7 Lindesbergs kommun

SBB2022-1025-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, fibergrävning
Filargatan-Fräsaregatan Kopparberg, Ljusnarsbergs
kommun

SBB2022-1018-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schakt för efteranslutning av fiber, Ollonvägen 13 Lindesbergs kommun

SBB2022-1019-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schakt för efteranslutning av fiber, Vinkelgatan 4 Lindesbergs kommun

SBB2022-1015-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Kofallsvägen 21
Frövi anslutning fjärrvärme
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SBB2022-1017-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schakt för efteranslutning av fiber, Teleskopvägen 7 Lindesbergs
kommun

SBB2022-1016-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schakt för efteranslutning av fiber, Ålkilsgatan 10 Lindesbergs kommun

SBB2022-002-253

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686997 Kofallsvägen 21
Frövi

SBB2022-002-252

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686996 Granstigen 25
Frövi

SBB2022-002-251

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686986 Lövstigen 20
Lindesberg

SBB2022-002-250

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686992 Bondskogsvägen
27 Lindesberg

SBB2022-1014-2
SBB2022-1012-2

Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Granstigen
Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Bondskogsvägen 32

SBB2022-002-249

Delegationsbeslut grävtillstånd 686985 Björkhyttevägen
31 Lindesberg

SBB2022-002-248

Delegationsbeslut grävtillstånd 686967 Rådmansgatan 4
Lindesberg

SBB2022-1013-2
SBB2022-002-247

Delegationsbeslut Yttrande A44.55.438 2022
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686966 Rosenkullavägen
20 Lindesberg

SBB2022-1011-2

Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Björkhyttevägen 31,
Lindesberg

SBB2022-002-246

Delegationsbeslut grävtillstånd 686797 Lövstigen 4 Lindesberg

SBB2022-1010-2

Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Lövstigen 20, Lindesberg

SBB2022-1000-2

Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Östra Borsvägen 19,
Lindesberg

SBB2022-1001-2

Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Lövstigen 4, Lindesberg

SBB2022-344-1

Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
Tekniska konsulttjänster

SBB2022-002-245

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686977 Östra Borsvägen
19 Vedevåg

SBB2022-002-244

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686975 Blåbärsvägen 10
Lindesberg
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SBB2022-002-243

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686974 Prästängsvägen
7 Vedevåg

SBB2022-474-13

Delegationsbeslut delning av avfallskärl Fänsboda 3:1
och Spånga 1:43, Lindesbergs kommun

SBB2022-998-2

Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Prästängsvägen 7,
Lindesberg

SBB2022-999-2

Delegationsbeslut Godkänd TA-plan Blåbärsvägen 10,
Lindesberg

SBB2022-982-2

Delegationsbeslut, yttrande, ansökan om avverkning och
hantering av petroleumprodukter, inom Rya vattenskyddsområde, Rya 2:4 Lindesbergs kommun. M-2022784

SBB2022-992-2

Delegationsbeslut TA-plan Rådmansgatan 4, Lindesberg

SBB2022-993-2

Delegationsbeslut TA-plan Rosenkullavägen 20, Lindesberg

SBB2022-994-2
SBB2022-988-2

Delegationsbeslut Yttrande A444.428 2022
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, akut vattenläcka, Fotbollsgatan Lindesbergs kommun

SBB2022-002-242

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686958 Fotbollsgatan
Lindesberg

SBB2022-989-2

Delegationsbeslut yttrande dispenstransport Lindesberg
kommun. TRV 2022/83234

SBB2022-002-241

Delegationsbeslut grävtillstånd 686935 Kristineplan 1
Kopparberg

SBB2022-002-240

Delegationsbeslut grävtillstånd 686914 Norrtullsgatan
10-12 Lindesberg

SBB2022-002-239

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686936 Filargatan/Fräsargatan Kopparberg

SBB2022-978-2
SBB2022-986-2
SBB2022-987-2
SBB2022-981-2
SBB2022-979-3

Delegationsbeslut Yttrande A438.952 2022
Delegationsbeslut Yttrande A442.920 2022
Delegationsbeslut Yttrande A419.186 2022
Delegationsbeslut Yttrande A423.061 2022
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, takarbeten,
2Fogdegatan 3, Nora kommun

SBB2022-977-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Centerpartiet Hällefors, affischering inför valet, olika adresser i Grythyttan, Hällefors och Hjulsjö, Hällefors kommun.
A442.145/2022

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-16

61

SBB2022-976-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Moderata samlingspartiet i Ljusnarsberg, affischering inför valet, olika
adresser i Ljusnarsbergs kommun. A440.573/2022

SBB2022-973-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Örebro läns museum, uppställning av mobil museienhet, Stora Torget
Nora kommun. A389.881/022

SBB2022-975-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Kristdemokraterna
i Örebro län, affischering inför valet, HälleforsGrythyttan, Hällefors kommun. A438.985/2022

SBB2022-002-238

Delegationsbeslut grävtillstånd 686912 Silverhagsvägen
3 Guldsmedshyttan

SBB2022-002-237

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686913 Viltstensvägen 5
o 10 Lindesberg

SBB2022-002-236

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686915 Banvägen 22
Lindesberg

SBB2022-002-235

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686924 Trollstensvägen
9 Lindesberg

SBB2022-002-234

Delegationsbeslut grävtillstånd 686919 Tjädergatan 15
Kopparberg

SBB2022-970-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Vänsterpartiet i
Ljusnarsberg, affischering olika adresser i Ljusnarsbergs
kommun. A437.129/2022

SBB2022-966-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Team klaas Stunt
show, Motorcykeluppvisning, grusplan vid Rydbergsdal,
Kopparberg Ljusnarsbergs kommun. A429.210/2022

SBB2022-965-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Liberalerna i Ljusnarsberg, fem datum i augusti och september, Valmöte
inför valet, Malmtorget i Kopparberg, Ljusnarsberg.
A420.950/2022

SBB2022-967-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Lions Club Hällefors, Marknad, Sikforsvägen/Torget i Hällefors.
A430.022/2022
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SBB2022-971-3

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, fräsning/asfaltering, Köpingsvägen/Örebrovägen/Järnvägsgatan Lindesbergs kommun

SBB2021-383-12

Delegationsbeslut förordnad parkeringsövervakare 8570,
Aimo Park

SBB2021-383-11

Delegationsbeslut förordnad parkeringsövervakare 8464,
Aimo Park

SBB2021-383-10

Delegationsbeslut förordnad parkeringsövervakare 8774,
Aimo Park

SBB2021-383-9

Delegationsbeslut förordnad parkeringsövervakare 5481,
Aimo Park

SBB2022-926-1
SBB2022-941-1
SBB2022-936-1
SBB2022-933-1
SBB2022-931-1
SBB2022-386-2
SBB2022-925-1
SBB2022-149-14

Delegationsbeslut om fordonsvrak OKO476
Delegationsbeslut om fordonsvrak WCT863
Delegationsbeslut för fordonsvrak UOA944
Delegationsbeslut om fordonsvrak SKR783
Delegationsbeslut om fordonsvrak SGF729
Delegationsbeslut för fordonsvrak RXZ224
Delegationsbeslut för fordonsvrak MRS477
Delegationsbeslut. Yttrande om kontrollprogram grundvattenprovtagning Stora Orrbacken 1:12, Ljusnarsbergs
kommun M-2021-1297-35

SBB2022-964-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schakt för fiberutbyggnad, Banvägen 22 Lindesbergs kommun

SBB2022-961-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schaktgrop anslutning av fiber, Vilstensvägen 5 & 10 Lindesbergs
kommun

SBB2022-963-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schakt för fiberutbyggnad, Norrtullsgatan 10-12 Lindesbergs kommun

SBB2022-960-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schaktgrop efteranslutning fiber, Silverhagsvägen 3 Guldsmedshyttan,
Lindesbergs kommun

SBB2022-913-1
SBB2022-942-1
SBB2022-932-1
SBB2022-927-1
SBB2022-605-2
SBB2022-802-5

Delegationsbeslut för fordonsvrak CCK267
Delegationsbeslut för fordonsvrak XLO057
Delegationsbeslut om fordonsvrak SJW724
Delegationsbeslut för fordonsvrak PKM386
Delegationsbeslut om fordonsvrak OPF592
Delegationsbeslut, lokal trafikföreskrift 1885 202200004, parkeringsskiva, Lindesbergs kommun

SBB2022-923-1

Delegationsbeslut för fordonsvrak KCC410
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SBB2022-922-1
SBB2022-911-1
SBB2022-940-1
SBB2022-939-1

Delegationsbeslut om fordonsvrak JLE540
Delegationsbeslut om fordonsvrak BAD920
Delegationsbeslut om fordonsvrak WBT355
Delegationsbeslut om skrotning av fordonsvrak UXJ717

SBB2022-935-1
SBB2022-934-1
SBB2022-950-1
SBB2022-929-1
SBB2022-928-1
SBB2022-924-1
SBB2022-920-1
SBB2022-919-1
SBB2022-952-1
SBB2022-938-1
SBB2022-937-1
SBB2022-930-1
SBB2022-499-1
SBB2022-958-2

Delegationsbeslut för fordonsvrak UES262
Delegationsbeslut för fordonsvrak SWT717
Delegationsbeslut för fordonsvrak SWJ216
Delegationsbeslut om fordonsvrak RZC257
Delegationsbeslut för fordonsvrak PKU620
Delegationsbeslut om fordonsvrak LJC150
Delegationsbeslut för fordonsvrak HFG502
Delegationsbeslut för fordonsvrak GSH931
Delegationsbeslut för fordonsvrak FSJ503
Delegationsbeslut för fordonsvrak UPN074
Delegationsbeslut för hämtning fordonsvrak UOT147
Delegationsbeslut för fordonsvrak SDL318
Delegationsbeslut för fordonsvrak RWZ752
Delegationsbeslut yttrande, Nora arbetarekommun socialdemokraterna, Valstuga, Torget i Nora kommun.
A417.309/2022

SBB2022-956-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd EH Hällefors kommun

SBB2022-957-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd SOC, Hällefors
kommun

SBB2022-902-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd UE Hällefors kommun

SBB2022-947-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd KF Ljusnarsbergs
kommun

SBB2022-951-2

Delegationsbeslut yttrande Dispenstransport TRV
2022/79910 Lindesberg kommun

SBB2022-002-233

Delegationsbeslut akut grävtillstånd 686901 Bygatan 1
Gusselby

SBB2022-912-1
SBB2022-002-232

Delegationsbeslut för fordonsvrak BKD896
Delegationsbeslut grävtillstånd 686873 Stationsgatan 4
Grythyttan

SBB2022-921-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, omläggning av
rasad dagvattenledning, Kvarnvägen 19T Nora kommun

SBB2022-002-231

Delegationsbeslut grävtillstånd 686870 Kvarnvägen 19T
Nora
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SBB2022-002-230

Delegationsbeslut grävtillstånd 686872 Göransvägen 71
Hällefors

SBB2022-953-1

Delegationsbeslut för fordonsvrak oregistrerat trailersläp

SBB2021-279-3

Delegationsbeslut för fordonsvrak Mossgruvan-Brännbyn
Utbrunnen VW Golf

SBB2021-538-5
SBB2021-152-4
SBB2021-151-5
SBB2021-682-4
SBB2021-683-4
SBB2021-680-4
SBB2021-681-4
SBB2022-946-2

TNY287 Delegationsbeslut om skrotfordon
WLN527 Delegationsbeslut om skrotfordon
RHN036 Delegationsbeslut om skrotfordon
RAG620 Delegationsbeslut om skrotfordon
PZW445 Delegationsbeslut om fordonsvrak
JXB813 Delegationsbeslut för skrotfordon
GMW698 Delegationsbeslut för skrotfordon
Delegationsbeslut yttrande ,Socialdemokraterna, affischering olika adresser i Ljusnarsbergs kommun.
A268.743/2022

SBB2021-677-5
SBB2021-678-4
SBB2021-885-5
SBB2021-679-5
SBB2021-679-4
SBB2022-945-2

GLW748 Delegationsbeslut för skrotfordon
FTO311 Delegationsbeslut för skrotfordon
EXO673 Delegationsbeslut skrotfordon
EOZ590 Delegationsbeslut om skrotning
EOZ590 Delegationsbeslut för hämtning skrotfordon
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, omläggning
rasad spilledning, Stationsgatan 4 Grythyttan, Hällefors
kommun

SBB2022-944-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, omläggning
servis, Göransvägen 71 Hällefors kommun

SBB2022-903-2

Delegationsbeslut yttrande ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter 2022080820220819, Svartälvsgatan 2 Nora kommun.
A398.261.2022

SBB2022-374-3
SBB2022-342-2
SBB2021-887-5
SBB2022-002-229

Delegationsbeslut för fordonsvrak DJP972
Delegationsbeslut för fordonsvrak RND477
Delegationsbeslut, skrotbil JMB094
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686858 Rådstugugatan 9
Nora

SBB2022-139-8
SBB2021-1366-5
SBB2021-161-7
SBB2022-116-4

Delegationsbeslut för fordonsvrak PRU840
USW331 Delegationsbeslut Ställberget 5.1 WV Passat
Delegationsbeslut för skrotfordon WPO709
Delegationsbeslut för fordonsvrak Mossgruvan-Brännbyn
Utbrunnen VW Golf
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SBB2022-115-5

Delegationsbeslut flytt av forodnsvrak utbrunnen husbil
Silvergruvan Hällefors

SBB2022-115-4

Delegationsbeslut om skrotning DammshöjdenSilvergruvan Utbrunnen Husbil

SBB2021-571-3
SBB2021-1316-5
SBB2022-896-1

Delegationsbeslut fordonsvrak SPL108
FWL072 Delegationsbeslut
Delegationsbeslut dokumenthanteringsplan 2022 trafik/
parkeringstillstånd

SBB2022-889-2
SBB2022-697-7

Delegationsbeslut, TA-plan Svartälvsgatan 2, Nora
Nytt delegationsbeslut skadat elskåp, Idrottsvägen Lindesbergs kommun

SBB2022-893-2
SBB2022-002-228

Delegationsbeslut Yttrande A389.642 2022
Delegationsbeslut akut grävtillstånd 686830 Namnhällsvägen 43 Lindesberg

SBB2022-002-227

Delegationsbeslut akut grävtillstånd 686832 Klockargatan 7 Lindesberg

SBB2022-002-226

Delegationsbeslut akut Grävtillstånd 686834 Drottning
Kristinagatan 15 Nora

SBB2022-806-3

Delegationsbeslut parkeringstillstånd AM Lindesbergs
kommun

SBB2022-878-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd IRM Ljusnarsbergs
kommun

SBB2022-881-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd ALH Hällefors
kommun

SBB2022-877-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd ACM Hällefors
kommun

SBB2022-886-2
SBB2022-002-225

Delegationsbeslut Yttrande A348.969 2022
Delegationsbeslut grävtillstånd 686829 Daghemsvägen 4
Lindesberg

SBB2022-813-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd RA Lindesbergs
kommun

SBB2022-828-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd IP Lindesbergs
kommun

SBB2022-819-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd BL Ljusnarsbergs
kommun

SBB2022-812-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd ALG Hällefors
kommun

SBB2022-829-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd CL Nora kommun

SBB2022-868-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd SB Lindesbergs
kommun
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SBB2022-759-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd BN Lindesbergs
kommun

SBB2022-880-2
SBB2022-774-2

Delegationsbeslut Yttrande A386.858 2022
Delegationsbeslut, yttrande ansökan om fortsatt tillstånd
bergtäkt inom Norra Allmänningbo vattenskyddsområde,
Forshammar bergtäkt Norra Allmänningbo 1:41, Lindesbergs kommun. 551-443-2022

SBB2022-705-1

Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande/avbrytandebeslut i upphandling SBB2022-705:
Utförande av 2 dämmen vid Loppholmen i Lindesberg

SBB2022-866-4

Delegationsbeslut, Beslut dispenstransport, dnr
SBB2022-866

SBB2022-002-224

Delegationsbeslut grävtillstånd 686813, Sörälgsvägen
och Prästgatan, Grythyttan

SBB2022-002-223

Delegationsbeslut grävtillstånd 686815, Skinnarbacken
Lasarettet, Lindesberg

SBB2022-002-222

Delegationsbeslut grävtillstånd 686812, Korsningen
Skjutbanegatan/Hagmarksvägen ,Frövi

SBB2022-002-221

Delegationsbeslut grävtillstånd 686804, Backgränd 3 +
fler adresser enl bif adresslista, Lindesberg

SBB2022-002-220

Delegationsbeslut grävtillstånd 686803, Bondskogsv 27 +
fler adresser enl bif adresslista, Lindesberg

SBB2022-002-219

Delegationsbeslut grävtillstånd 686802, Brodalsg 12 +
fler adresser enl bif adresslista, Lindesberg

SBB2022-002-218

Delegationsbeslut grävtillstånd 686805, Astrologv 9 +fler
adresser enl bif adresslista, Lindesberg

SBB2022-002-217

Delegationsbeslut grävtillstånd 686801, Björnbärsv 11 +
fler adresser enl bif adresslista, Lindesberg

SBB2022-872-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan med kompletteringar om schaktning (och hantering av petroleumprodukter inom vattenskyddsområdet Rya (Dalskogen 1:6).
Lindesbergs kommun M-2022-418

SBB2022-743-5

Delegationsbeslut, yttrande samråd, regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022. 536-2322-2022

SBB2022-107-3

Delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter Nora kommun 2022, 1884 2022-00005 P-skiva

SBB2022-802-4

Delegationsbeslut, Lokala trafikföreskrifter 2022 Lindesbergs kommun, 1885 2022-00003
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SBB2022-874-1

Delegationsbeslut, TA-plan Klockargatan 7, Lindesberg

SBB2022-746-1

Delegationsbeslut, Avbrytande av upphandling, ombyggnad av badvattenreningsanläggning vid Fellingsbro utebad

SBB2022-860-2
SBB2022-863-2

Delegationsbeslut, TA-plan Prästgatan + Sörälgsvägen
Delegationsbeslut, TA-plan SkjutbanegatanHagmarksvägen Frövi

SBB2022-864-2

Delegationsbeslut, TA-plan Hagaberg Lindesbergs kommun

SBB2022-814-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, generell TAplan, Ormbunksgränd 11-12 Nora

SBB2022-825-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, omläggning
vatten, Smedvägen 4-6 Hällefors kommun

SBB2022-859-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan omläggning spill,
Handbollsgatan/Stafettgatan, Lindesbergs kommun

SBB2022-858-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan omläggning servis, Solviksvägen 1 Vedevåg, Lindesbergs kommun

SBB2022-857-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, omläggning
serviser, Rostagatan 2-6 Frövi, Lindesbergs kommun

SBB2022-856-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, omläggning vaobjekt, Hedvägen 34 Frövi, Lindesbergs kommun

SBB2022-855-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan omläggning vaobjekt, Hedvägen 42 Frövi, Lindesbergs kommun

SBB2022-854-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan omläggning av
va-objekt, Hedvägen 56-58, Frövi Lindesbergs kommun

SBB2022-831-2
SBB2022-853-1

Delegationsbeslut Yttrande A376.299 2022
Delegationsbeslut trafikanordningsplan omläggning vav,
Sångarvägen 2, Bångbro Ljusnarsbergs kommun

SBB2022-826-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, nyläggning srb,
Wahlströmsvägen 20 Hällefors kommun

SBB2022-850-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, akut vattenläcka, 20220622-20220701, Söderlånggatan 4D, Nora
kommun

SBB2022-823-2
SBB2022-849-1

Delegationsbeslut Yttrande A339.081 2022
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, avloppsstopp,
Kata Dalströms väg 1, Bångbro Ljusnarsbergs kommun
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SBB2022-848-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, justering och
asfaltering, 20220704-20220715, Lärkebron Nora kommun

SBB2022-002-216

Delegationsbeslut grävtillstånd 686793, Ormbunksgränd
11-12 Nora

SBB2022-002-215

Delegationsbeslut grävtillstånd 686795, Vadstens Väg
3A, Kopparberg

SBB2022-842-2
SBB2022-844-2
SBB2022-845-2
SBB2022-002-214

Delegationsbeslut, TA-plan Laxbrogatan, Kopparberg
Delegationsbeslut Yttrande A355.261 2022
Delegationsbeslut Yttrande A373.320 2022
Delegationsbeslut grävtillstånd 686790, Hedvägen 56-58,
Frövi

SBB2022-002-213

Delegationsbeslut grävtillstånd 686787, Rostagatan 2-6,
Frövi

SBB2022-002-212

Delegationsbeslut grävtillstånd 686788, Hedvägen 34,
Frövi

SBB2022-002-211

Delegationsbeslut grävtillstånd 686789, Hedvägen 42,
Frövi

SBB2022-002-210

Delegationsbeslut grävtillstånd 686786, Solviksvägen 1,
Vedevåg

SBB2022-002-209

Delegationsbeslut grävtillstånd 686785, Handbolls/Stafettg, Lindesberg

SBB2022-841-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, byte överbyggnad bro, Lindesberg Arena1, Lindesbergs kommun

SBB2022-732-2
SBB2022-736-2

Delegationsbeslut tilldelningsbeslut dammsugare
Delegationsbeslut, Tillförordnad trafikingenjör sommaren 2022

SBB2022-833-1

Delegationsbeslut, Tilldelning Upphandling Kemteknisk

SBB2022-002-208

Delegationsbeslut grävtillstånd 686784, Söderlånggatan
4D, Nora

SBB2022-002-207

Delegationsbeslut grävtillstånd 686782, Sångarvägen 2,
Bångbro

SBB2022-002-206

Delegationsbeslut grävtillstånd 686780, Kata Dalströms
Väg 1, Bångbro

SBB2022-697-5

Delegationsbeslut, skadat elskåp, Idrottsvägen Lindesbergs kommun

SBB2022-827-2

Delegationsbeslut Yttrande A325.261 2022 LAN Kopparberg

SBB2022-822-2

Delegationsbeslut Yttrande A368.423 2022
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SBB2022-821-2
SBB2022-002-205

Delegationsbeslut Yttrande A333.426 2022
Delegationsbeslut grävtillstånd 686779, Wahlströmsvägen 20 Hällefors

SBB2022-002-204

Delegationsbeslut grävtillstånd 686777, Smedvägen 4-6
Hällefors

SBB2022-002-203

Delegationsbeslut grävtillstånd 686738, Erikavägen 11,
Guldsmedshyttan

SBB2022-002-202

Delegationsbeslut grävtillstånd 686745, Pilvägen 5, Guldsmedshyttan

SBB2022-177-7

Delegationsbeslut, ändring av tidigare beslut elupphandling

SBB2022-816-2
SBB2022-817-1
SBB2022-815-2

Delegationsbeslut Yttrande A319.367 2022
Delegationsbeslut, TA-plan Vadstensväg, Kopparberg
Delegationsbeslut Yttrande A350.486 2022 Begäran om
yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område för kommunjägare Ljusnarsbergs kommun

SBB2022-807-2
SBB2022-762-2
SBB2022-788-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd SES, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd LL, Vedevåg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd SME, Guldsmedshyttan

SBB2022-786-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd MH, Kopparberg

SBB2022-787-2
SBB2022-614-4
SBB2022-745-2
SBB2022-586-4
SBB2022-632-4
SBB2022-802-3

Delegationsbeslut parkeringstillstånd KB, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd RJ, Gusselby
Delegationsbeslut parkeringstillstånd UH, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd RT, Grythyttan
Delegationsbeslut parkeringstillstånd TA, Grythyttan
Delegationsbeslut LTF:er 1885 2021:00003 – 1885
2021:00010 Lindesbergs kommun

SBB2022-802-2

Delegationsbeslut LTF 1885 2021:00011 Köpmangatan
Lindesberg

SBB2022-802-1

Delegationsbeslut, lokala trafikföreskrifter 1885 202200002, parkering på Kristinavägen Lindesberg

SBB2022-002-200

Delegationsbeslut grävtillstånd 686737, Rosenvägen 6,
Guldsmedshyttan

SBB2022-002-199

Delegationsbeslut grävtillstånd 686724 Bergsmansgatan
4, Lindesberg

SBB2022-002-198

Delegationsbeslut grävtillstånd 686712, Södra Banvägen
12, Fellingsbro
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SBB2022-002-197

Delegationsbeslut grävtillstånd 686748, Grönbodavägen
12, Storå

SBB2022-778-3

Delegationsbeslut Uppdaterat datum Begäran om yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, Valtorget Nora 2022, Landsbygdspartiet oberoende Nora kommun A 331.936/2022

SBB2022-002-196

Delegationsbeslut grävtillstånd 686743, Nygatan 13,
Grythyttan

SBB2022-002-195

Delegationsbeslut grävtillstånd 686732, Ljunggränd 17,
Nora

SBB2022-002-194

Delegationsbeslut grävtillstånd 686712, Södra Banvägen
12, Fellingsbro

SBB2022-002-193

Delegationsbeslut grävtillstånd 686735, Brännhagsvägen
3, Nora

SBB2022-782-2

Delegationsbeslut, TA-plan Rostvändaregatan, Kopparberg

SBB2022-803-2

Delegationsbeslut, TA-plan Södra Banvägen 12, Fellingsbro

SBB2022-002-192

Delegationsbeslut grävtillstånd 686747, Kvarnvägen,
Grythyttan

SBB2022-002-191

Delegationsbeslut grävtillstånd 686708, Krutstampsvägen 6, Gyttorp

SBB2022-002-190

Delegationsbeslut grävtillstånd 686711, Sommarrovägen/Rektorsvägen Ramsberg

SBB2022-002-189

Delegationsbeslut grävtillstånd 686725, Gjutaregatan 5,
Kopparberg

SBB2022-002-188

Delegationsbeslut grävtillstånd 686755, Gillersvägen 2A,
Hällefors

SBB2022-778-2
SBB2022-800-2

Delegationsbeslut Uppdaterat yttrande A331.936/2022
Delegationsbeslut Yttrande A328.864 2022 Begäran om
yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, kulturskolan Nora kommun Parker
varje torsdag kl: 10-15, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8,
11/8. A328.864/2022

SBB2022-798-2

Delegationsbeslut Yttrande A348.971 2022 Begäran om
yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, byggetablering Rostvändaregatan
Kopparberg 20220622--20220630 A348-971/2022
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SBB2022-790-3

Delegationsbeslut Yttrande ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Axels nöjesfält,
Tivoliverksamhet Lindemarken, 20220923-20220925,
Stafettgatan Lindesbergs kommun

SBB2022-793-2

Delegationsbeslut A341.114 2022 Begäran om yttrande,
ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter, Kjell Svensson, Uppställning av litterarturvagnar, 20220617-20221231, Malmtorget Kopparberg,
Ljusnarsbergs kommun. A341.114/2022

SBB2022-784-2

Delegationsbeslut Yttrande A340.351 2022, ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter,
Sverigedemokraterna september 2022, Malmtorget
Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun. A340.351/2022

SBB2022-790-2

Delegationsbeslut Yttrande A331.936 2022 Begäran om
yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, Axels nöjesfält, Tivoliverksamhet Lindemarken, 20220923-20220925, Stafettgatan Lindesbergs kommun

SBB2022-801-2
SBB2022-796-2
SBB2022-789-2

Delegationsbeslut, TA-plan Ljunggränd 17, Nora
Delegationsbeslut, TA-plan Gillersvägen 2A, Hällefors
Delegationsbeslut, TA-plan Grönbodavägen 12, Storå
Lindesbergs kommun

SBB2022-777-2

Delegationsbeslut, TA-plan Pilvägen 5, Guldsmedshyttan

SBB2022-771-2
SBB2022-772-2

Delegationsbeslut, TA-plan Brännhagsvägen 3, Nora
Delegationsbeslut TA-plan Rosenvägen 6, Guldsmedshyttan

SBB2022-002-187

Delegationsbeslut akut grävtillstånd 686726 Bergslagsvägen 7 Lindesberg

SBB2022-734-1

Delegationsbeslut, Avtal helgstäd toaletter R-50 Lindesbergs kommun

SBB2022-735-3

Delegationsbeslut, yttrande planbesked, del av Nora 1:1,
Vattentornet i Nora kommun. S-2022-287

SBB2022-775-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Fiberarbete,
Bergsmansgatan 4, Lindesbergs kommun

SBB2022-773-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, schaktgrop efteranslutning fiber, Erikavägen 11, Lindesbergs kommun

SBB2022-002-186

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686689 VargtorpsvägenHitorpsvägen Nora
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SBB2022-002-185

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686699 Björkhyttevägen
31, 38 Lindesberg

SBB2022-748-2

Delegationsbeslut yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Noradagarna
220706-20220709. A280.477/2022
Resecentrum, Nora torg, Skolparken och Strandpromenaden A280.477/2022

SBB2022-756-2

Delegationsbeslut yttrande tävling på väg och offentlig
tillställning samt tillfällig lokal trafikföreskrift. 258-40382022

SBB2022-761-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Gjutaregatan 5
Kopparberg byte av servis

SBB2022-002-184

Delegationsbeslut akut grävtillstånd 686723 Gillersvägen
7 Hällefors

SBB2022-002-183

Delegationsbeslut grävtillstånd 686713 Almvägen 7 Hällefors

SBB2022-419-2

Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
SBB2022-419: Robotiserad Skurmaskin

SBB2022-094-2

Delegationsbeslut, Tilldelningsbeslut kemikaliehanteringssystem.pdf

SBB2022-653-3

Överklagande av delegationsbeslut parkeringstillstånd
SBB2022-653

SBB2022-749-2

Delegationsbeslut Yttrande A310.724 2022 Begäran om
yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, Racerbåtstävling på Norasjön
20220715--20220716 A310.724/2022

SBB2022-750-2
SBB2022-341-4

Delegationsbeslut, TA-plan Almvägen Hällefors
Delegationsbeslut om skrotning av fordonsvrak EAJ039

SBB2022-341-3

Delegationsbeslut för hämtning av fordonsvrak EAJ039

SBB2022-500-2

Delegationsbeslut för hämtning av fordonsvrak RJT171

SBB2022-753-2
SBB2022-740-2

Delegationsbeslut, TA-plan Villagatan 17, 25, Frövi
Delegationsbeslut, TA-plan Lindagatan 14 och Torphyttevägen 13, Lindesberg

SBB2022-733-2

Delegationsbeslut, TA-plan SommarovägenRektorsvägen

SBB2022-002-182

Delegationsbeslut grävtillstånd 686697 Villagatan 17, 25
Frövi

SBB2022-002-181

Delegationsbeslut grävtillstånd 686666 Lindagatan 14
Lindesberg
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SBB2022-002-180

Delegationsbeslut grävtillstånd 686667 Torphyttevägen
13 Lindesberg

SBB2022-744-2

Delegationsbeslut Yttrande A317.730 2022 Begäran om
yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, familjefest 18 juni 2022 kl10-15 Loppholmarna A317.730/2022

SBB2022-002-179

Delegationsbeslut grävtillstånd 686701 Molinders väg 6
Lindesberg

SBB2022-002-178

Delegationsbeslut grävtillstånd 686702 Köpingsvägen 15
Lindesberg

SBB2022-002-177

Delegationsbeslut grävtillstånd 686703 Sveavägen 6, 7,
11 Lindesberg

SBB2022-002-176

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686710 Storåplan 3 Storå

SBB2022-260-8

Beslut i ärende 258-3274-2022, överklagande av delegationsbeslut parkeringstillstånd

SBB2022-002-175

Delegationsbeslut grävtillstånd 686700 Tornvägen 2C
Lindesberg

SBB2022-002-174

Delegationsbeslut grävtillstånd 686693 Hedensbergsgatan 5 Frövi

SBB2022-002-173

Delegationsbeslut grävtillstånd 686694 Hedvägen 7 Frövi

SBB2022-002-172

Delegationsbeslut grävtillstånd 686696 Skjutbanegatan
3, 7 Frövi

SBB2022-002-171

Delegationsbeslut grävtillstånd 686698 Tallbacksgatan 46 Frövi

SBB2022-002-170

Delegationsbeslut grävtillstånd 686695 Jaktstigen 9 Frövi

SBB2022-002-169

Delegationsbeslut grävtillstånd 686690 Kungsvägen 54
Fellingsbro

SBB2022-002-168

Delegationsbeslut grävtillstånd 686691 Rumängsvägen 810 Vedevåg

SBB2022-002-167

Delegationsbeslut grävtillstånd 686692 Blåbärsstigen 2
Frövi

SBB2022-117-1

Delegationsbeslut, Lokal- och miljöservice, förändring/
skifte av enhetschef på Lindeskolan Lindesbergs kommun

SBB2022-736-1

Delegationsbeslut, tillförordnad förbundschef sommaren
2022

SBB2022-713-2

Delegationsbeslut tilldelning avfallssäckar och avfallspåsar 2022
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SBB2022-665-2

Delegationsbeslut, yttrande remiss gällande vägledning
för att definiera ekologisk potential

SBB2022-596-2

Delegationsbeslut yttrande ansökan om uppdragning av
kreosotstolpar inom Yxsjön, Lindesby vattenskyddsområde

SBB2022-071-5

Delegationsbeslut, uppehåll avfall och slam nr 169-238

_____
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§ 117

Meddelanden för kännedom

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SBB2022-735-4

Protokollsutdrag 20220901 Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen Nora 1:1, beslut om positivt planbesked

SBB2022-665-4

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs kommun Au § 175 - Remiss gällande vägledning för definition av ekologisk potential, Havs- och Vattenmyndigheten (KS 0105/2022)

SBB2022-385-3

Protokollsutdrag Hällefors kommun KS § 150 - Utskottsinitiativ av skogsåtgärder år 2021 i Hällefors kommuns
skogsinnehav, dnr KS 22/00135

SBB2022-698-2

SV: KS 2019/68-11 - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2020 KS § 96 - Motion
från (M) om funktionsanpassade lekplatser

22-415

Protokollsutdrag 20220614 Lindesbergs kommun Kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2022 § 107 Lägesrapport april 2022, kommunstyrelsen

SBB2022-201-11

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens sammanträde Lindesbergs kommun den 14 juni 2022 § 101 - Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

SBB2022-665-3

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs kommun Au § 121 - Remiss gällande vägledning för definition av ekologisk potential, Havs- och Vattenmyndigheten

SBB2022-743-4

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs kommun Au § 122 Remiss gällande samråd om regional vattenförsörjningsplan
för Dalarnas län 2022, Länsstyrelsen Dalarna. (KS
0043/2022)

SBB2018-1016-21

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KF § 88 - Val av
ledamot i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen efter S-E L (M). (KS 2018/410-13)

SBB2022-202-8

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KF § 76 - Revidering av taxa för markåterställningsarbeten. (KS
2022/114)
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SBB2020-442-10

Protokollsutdrag från Lindesbergs kommun KF § 75 Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp
VA för del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48,
1:41, 1:39 och 1:43. (KS 2022/71)

22-411

Protokollsutdrag Nora kommun, KF §41 Beslut om försäljning av del av fastigheten Älvestorp 4:1 Nora kommun

SBB2021-1235-7

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun, 31 maj 2022 § 16
- Återrapportering av projektplan för ny återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort

SBB2021-147-7

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun, Utskottet för
stöd och strategis sammanträde den 31 maj 2022 § 15 Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt

SBB2022-201-10

Protokollsutdrag KF Nora kommun §52-53 Godkännande
av årsredovisning SBB 2021

22-410

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2022 -Lindesbergs kommun Arvodesbestämmelser 2022-2026

SBB2021-1363-4

Protokollsutdrag Nora kommun, Beslut om taxa för laddstolpar i Nora kommun

SBB2022-783-1

Protokollsutdrag Nora kommun KS § 76 - Förslag till utökad parkeringstid

SBB2021-095-6

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KF § 69 - Mål och
budget 2022 Medlemsbidrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. KS 2021/126-39

SBB2022-227-7

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KF §67 - Mål- och
budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025

SBB2022-202-6

Protokollsutdrag Hällefors kommun KF § 110 - Förslag till
taxa för markåterställningsarbeten i Hällefors, Nora,
Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun. KS 22/00085

SBB2021-071-39

Protokollsutdrag Hällefors kommun KF § 109-Avfallsplan
2022-2026. KS 22/00038

SBB2022-201-9

Protokollsutdrag Hällefors kommun KF § 111Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovsning
2021. KS 22/00084
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SBB2019-391-10

Protokollsutdrag från Lindesbergs kommun KF §73Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan)
Lindesberg, Lindesbergs kommun. KS 2018/366-12

SBB2021-252-8

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS 2021/126-37 den 23 maj 2022 § 61 - Utökning av investeringsbudget
2022

SBB2021-071-38

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KF 2021/179-16 Förslag till gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora,
Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun 2022-2026

SBB2022-264-5

Protokollsutdrag Nora kommun, beslut gällande förstudie för fortsatt utveckling av Norvalla IP Nora kommun

SBB2022-455-4

Protokollsutdrag, Ljusnarsbergs kommun, Ekonomisk
rapport per den 31 mars 2022, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

SBB2022-698-3

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde
Lindesberg den 16 juni 2020 KS § 96 - Motion från om
funktionsanpassade lekplatser

Läggs till handlingarna.
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§ 118

Fakturering VA-taxa tekniska nämnden
Beskrivning av ärendet
All fakturering, avstämning och hantering sköts av den tekniska förvaltningen
Fakturerar åt respektive kommun med:
-Egna bankgiron (ett per kommun och kollektiv, alternativt ett per kommun)
-Kommunens organisationsnummer
Detta kan Future skapa lösningar för med egna fakturagrupper (inkl resp.
kommuns logotype)
Avstämning av kundreskontran (KuFo)
Respektive kommuns kollektiv behöver separata avstämningar
Kravhantering för ovan kundreskontra för de som ej betalar i tid
Upphandlas av extern part
Intäkter och kostnader i nämnden bokförs i nämnden utöver ovan intäkter
som bokförs för respektive kommun
-direkt i kommunens ekonomisystem eller
-i Lindesbergs ekonomi "egenskapat" konto för kommunens räkning?

Kommunen äger fortfarande anläggningarna och är huvudman.
De ska fortfarande upprätta balans- och resultaträkning för resp. kollektiv i
sina sammanställda räkenskaper.

_____
Informationen läggs till handlingarna.
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SBB2022-1182

§ 119

Energibesparande åtgärder inom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Beskrivning av ärendet
Tjänstemännen inom förbundet har fått i uppdrag att ta fram förslag på
energibesparande åtgärder, för att minska elkostnaderna.
Direktionen kommer att få förslagen presenterade inom kort.
_____
Informationen läggs till handlingarna.
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