
ffl LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 {24) 

Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-05-11 

Justerandes sign. 

Au §77 Dnr 0008/2016 

0 

Arsredovisning 2015, Bergslagens kommunalteknik 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med årsredovisning för 2015. 

Resultatet uppgår till ett underskott med 697 000 kronor. 

Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

1 april 2016 fastställa årsräkningen för 2015 och överlämna den till respektive 

medlemskommun för beslut om godkännande samt beviljande av om ansvarsfrihet 

för 2015. Vidare beslutades uppdra åt förbundschefEva Jonsson att inom kort 

återkomma till direktionen med en redogörelse för hur Bergslagens 
kommunalteknik hanterar de redovisade befarade kundförlusterna. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 





BERGS LAGENS KOMMUNAL TEKNIK 

Diret~.n~?arsbergs l(on]: r~\ __ _.._ - -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum 

2016-04-01 

Sida 

3 

/\nk. Z016 -01• - l ~ 

~ t0c~
109{!(fl) 8 /J61~ -- IP \.vnrJcS __ ~·~- Jl 

BKT2016-148 

Utdrags bestyrkande 

§ 30 

Årsredovisning för Bergslagens kommunalteknik 2015 

Direktionens beslut 
Beslutar att fastställa Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 
2015 och överlämnar den ti ll respektive medlemskommun för beslut om 
godkännande samt beviljande om ansvarsfrihet för 2015. 

Beslutar att förbundschefen får i uppdrag att inom kort återkomma till 
direktionen med en redogörelse för hur BKT hanterar de redovisade 
befarade kundförlusterna. 

Beskrivning av ärendet 
Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott 
på 697 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 
1 247 tkr. 

Verksamheten inom BKT har under året i stort sett genomförts enligt 
fastställd verksamhetsplan med tillhörande aktiviteter och handlingsplan 
utifrån kvalitetsuppföljning 2014. 
Det ekonomiska resultatet år 2015 visar för Bergslagens kommunalteknik 
ett positivt utfall på 549 tkr, 0,2%. Resultatet är dock 5,8 mnl<r lägre än 
föregående år, men i resultatet för 2014 ingår 1,85 mnkr avseende åter
betalning av avtalspremier. 
De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 0,7 
mnkr vi lket är 3 mnkr lägre än föregående års resultat. Resultatet är till 
största delen, med minus 0,6 mnkr, hänförligt till process Lokalvård medan 
processerna Gatarrrafik, Park/Skog och Idrott visar minus 0, 1 mnkr. 
De avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,2 
mnkr, vilket dock är 2,8 mnkr lägre än föregående års resultat. 
Process Atervinning visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr och processerna 
Va-anläggning och VA-ledningsnät tillsammans visar ett positivt resultat på 
0,5 mnkr. 

Planerings- och budgetprocessen för 2016-2018 har genomförts enligt 
förbundsordningens bestämmelser och dialoger har genomförts med 
samtliga medlemskommuner. Förbundet bör i sin dialog i framtiden 
beskriva äskanden och konsekvenser av uteblivna medel. 
Volymförändringar under löpande år behandlas i samband med budget-
processen i respektive kommun. - · 

För ärendet aktuella handlingar 
Förslag till Arsredovisning 2015 

Protokollsutdrag till 
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Förslag under mötet 
Under mötet föreslås att förbundschefen får i uppdrag att inom kort åter
komma till direktionen med en redogörelse för hur BKT hanterar de 
redovisade befarade kundförlusterna. 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att fastställa Bergslagens kommunaltekniks 
årsredovisning för 2015 och överlämnar den till respektive medlems
kommun för beslut om godkännande samt beviljande om ansvarsfrihet för 
2015. 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Lindesbergs kommun 
Revisorerna 
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Allmänt om verksamheten 

Bergslagens kommunalteknik - en del av din vardag 

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems
kommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå 
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar 
över. 

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets 
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. 

Bergslagens kommunaltekniks kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 

Bergslagens kommunaltekniks verksamheter 

Skattefinansierade verksamheter 

• Gata/Trafik 

• Park och Skogsförvaltning 

• Idrotts-och fritidsanläggningar 

• Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

• Återvinning 

• Vatten och avlopp 

Organisation 

Direktion 
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Förbundscher 
Eva Jonsson 

-{ Revision 

Kans 
1-------l Stf.chefGfenn 

Processer 

VA-an1Dl!8111ng 

tervioning 
Michael LlndstrlSm 

Avd.chef 
Ann·loulse 

Hedlund 

p 

L 
A 
N 
E 
R 
I 
N 
G 

Gr1nqvbt 

Thomu 
Kullberr 

p 

R 
0 
D 
u 
K 
T 
I 
0 
N 

3 



Årsredovisning 2015 

Politiska mål 
God ekonomi och hög effektivitet 

o Vi ska ha en god ekonomisk hushållning med fokus på budget och långsiktigt hållbara 
lösningar avseende underhåll, energi, miljö och säkerhet. 

o Vi ska vara kostnadseffektiva och leverera i tid. 

o Vi ska söka olika driftformer. 

Miljö 

o All verksamhet ska bedrivas med sikte på ett ekologiskt hållbart samhälle. 

o BKT ska vara ett föredöme i planerandet och förverkligandet av det ekologiskt hållbara 
samhället. 

Förtroende, öppenhet, respekt och engagemang 

o BKT ska kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang gentemot våra 
medlemskommuner, dess invånare och våra kunder. 

o Förtroendeskapande åtgärder, dialog, information och tillgänglighet ska vara led ord. 

o Vi ska eftersträva att kommuninvånarna är nöjda med förbundets tjänster och service. 

Attraktiv arbetsgivare 

o BKT ska ständigt arbeta för samverkan, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, 
kompetensutveckling och personal utveckling. 

Uppdrag och verksamhetside 
Vision 

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

Uppdrag och verksamhetside 

BKT ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att 
verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och 
loka ler, bra fri tidsanläggningar och avfallet på rätt ställe. 

Värdegrund 

BKT:s värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska 
skapa en gemensam ide och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga 
arbete. 
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Årsredovisning 2015 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finans iella och verksamhetsmässiga 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

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

Finansiellt perspektiv 
Skattefinansierade verksamheter 

Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds
ordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott. 
Underskottet kommer under år 2016 att regleras i enlighet med förbundsordningen. 

Resultatkrav 
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems
kommunerna. Resultatmålet för 2015 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett 
negativt resultat. 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

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

Verksamhetsmässigt perspektiv 
I Be rgslagens kommunaltekniks övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning 
uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig ekonomi. 

Verksamhetsmålen som beskrivs under respektive process är utformade för att uppfylla 
förbundets övergripande mål. 

Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk 
hushållning. Som exempel kan nämnas: 

• Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering. 
• Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering. 

I Bergslagens kommunaltekniks Verksamhetsplan 2016-2018 nämns fler aktiviteter som ska 
u tföras för att målen ska uppnås. 
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0 

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

Flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
I 

Nettoomsättning 298170 269185 275183 275 869 252 941 231644· 
Årets resultat 

-
I 

Gemensamt 0 0 0 0 0 0 
Skattefinansierade verksamheter -697 2324 4524 -2 634 -373 -3 234 
Totalt -697 2 324 4524 -2 634 -373 -3234 - -- - - - -
Eget kapital 

01 Gemensamt 0 0 0 0 0 
Skattefinansierade verksamheter -697 2324 4524 -3150 -1150 43~: 
Totalt -697 2324 4 524 -3150 -1150 -435 

Bergslagens kommunalteknik har under året genomfört verksamheten inom beslutad budget. 
Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 697 tkr och de 
avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 1 24 7 tkr. 

lnvesteringsverksamhet 
BKT har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon, 
maskiner och inventarier. 

BKT utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning resp process 
utarbetar förslag till investerings budget med tre års framförhållning till resp medlemskommun. 
Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan BKT:s investeringsplan. 
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Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Övergripande/Kansli 

• Ny organisation. 
• Servicecenter har införts. 
• Projekt för att skapa gemensamt servicecenter BKT - 8MB. 
• Ett förslag har utarbetats inom KNÖL för att utveckla samverkan och kundfokus inom 

samhälls byggnadsområdet. 

Gata/Trafik 

• Halkbekämpningen var omfattande under årets första månader pga växlande 
temperaturförhållanden. 

• Upphandling av ett system där vinterväghållningen registreras utifrån gps-satelliter. 

Park/Skog 

• Nya avtal för skogsvårdstjänster och aboristtjänster. 
• Stora insatser med bekämpning av jätteloka. 
• Omhändertagande av kemiskt avfall och asbest som dumpats i skog och mark på andra 

markägares fastigheter. 

Idrott 

• Energibesparande åtgärder. 

Lokalvård 

• Införande av elektroniskt städ program. 
• Utökning av städobjekt i Lindesbergs kommun, sex äldreboenden. 

Återvinning 

• Förslag till ny avfallsplan 2016-2020 framtagen. 
• Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC, intäkterna skänks till 

barncancerfonden. 
• Utsortering av gips är införd på återvinningscentralerna. 
• Märkning av kärl för digital avläsning är genomförd i samtliga kommuner. 

Vatten och avlopp 

• Vätternvatten kan komma att bli framtida huvudvattenförsörjning till Lindesberg och 
Nora. 

• Ett nytt kart- och ledningsnätssystem är driftsatt. 
• UV-ljus installeras som säkerhetsbarriär i vattenverk. 
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Sammanfattning 
Verksamhet Bokslut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 

(Belopp i tkr) Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto 2015 Kostnader Intäkter Netto

1 Gemensamt 22 268 22268 0 20764 20764 0 0 18642 18642 0 

Skattefinansierat 

18931 Gata/Trafik 79144 80149 1005 71906 71906 0 1005 107 991 109884 
Park/Skog 17 212 15 602 -1610 15993 15993 0 -1610 
Idrott 17043 17 518 475 18027 18027 0 475 

f Lokalvå~d 38 9911 38424 -5671 38 008 38008 0 -567 35000 35430 431 
Summa 152 390 151693 -697 143934 143934 0 -697 142991 145314 2324 

I Avgiftsfinansierat 

Återvinning 57052 57785 733 57872 57872 0 733 54446 55012 566 
Vatten och avlopp 110165 110679 514 107935 107935 0 514 100891 104411 3 521 

jSumma 167 217 168464 1247 165807 165807 0 1247 155337 159423 40871 

Totalt 341875 342425 549 330505 330505 
01 

549 316 969 323 379 6410 
Varav in tema 90818 90818 l 81855 81855 I -

Verksamheten inom BKT ha r under året i stort sett genomförts enligt fastställd verksamhetsplan 
med tillhörande aktiviteter och handlingsplan utifrån kvalitetsuppföljning 2014. 

Det ekonomiska resultatet år 2015 visar för Bergslagens kommunalteknik ett positivt utfall på 
549 tkr, 0,2%. Resultatet är dock 5,8 mnkr lägre än föregående år, men i resultatet för 2014 
ingår 1,85 mnkr avseende återbetalning av avtalspremier. De skattefinansierade verksam
h eterna visar ett negativt resultat på 0,7 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än föregående års resultat. 
Resultatet är till största delen, med minus 0,6 mnkr, hänförligt till process Lokalvård medan 
processerna Gata/Trafik, Park/Skog och Idrott visar minus 0,1 mnkr. De avgiftsfi nansierade 
verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,2 mnkr, vilket dock är 2,8 mnkr lägre än före
gående års resultat. Process Återvinning visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr och processerna 
VA-anläggning och VA-ledningsnät tillsamma ns visar ett pos itivt resultat på 0,5 mnkr. 

Plan erings- och budgetprocessen för 2016-2018 har genomförts enligt förbundsordningens 
b estämmelser och dialoger har genomförts med samtliga medlemkommuner. Förbundet bör i 
s in dialog i framtiden beskriva äskanden och konsekvenser av uteblivna medel. 

Volymförändringar under löpande år behandlas i samband med budgetprocessen i respektive 
kommun. 

Förbundets uppdrag att genomföra kommunernas investeringar inom BKT:s verksamhets
område n ha r förtydligats i revideringen av fö rbundsordningen 2014 och medfört att antalet 
i nvesteringsobjekt har ökat så att värdet av utförda investeringar nästan har fördubblats under 
2015 jämfört med 2014. Detta har medfört att planering och uppföljning av investeringar har 
systematiserats. 

Direktionen beslutade under hösten 2014 att ge förbundschefen i uppdrag att omorganisera 
förbundet till en matrisorganisation utifrån ett processorienterat arbetssätt. Syftet är att 
optimera samverkan inom organisationen och därmed öka kundnyttan. Under våren har nya 
roller som kvalitets ledare tillsats internt samtidigt som antalet avdelningschefer har reducerats. 
Ny organisation gäller från 1 juli 2015. Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som 
svarar för planering och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt, som tidigare, 
ett ka nsli för gemensamma verksamheter. 
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Lönerevisionen 2015 genomfördes med fokus på lönekriterier flexibilitet, helhetsperspektiv, 
ansvarstagande, kundfokus och efterlevnad av BKT:s värdegrund FÖRE (förtroende, öppenhet, 
respekt och engagemang). 

Handlingsplanen från ledningens genomgång har integrerats med verksamhetsplanen. Upp
följning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under våren 
avseende verksamhetsåret 2014. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksamhets
planering är ett område där BKT behöver arbeta vidare med och ta fram nyckeltal för att kunna 
koppla till en långsiktig ekonomisk planering. 

Inom p rojekt Insikt Bergslagen startade under våren 2015 funktionen företagslots med några 
pilotfall. Företagslots innebär att vägleda företagare i kontakt med kommun eller andra offent
liga aktörer. Arbetsledaren från BKT:s Servicecenter företräder förbundet. 

Förbundets behov av rekryteringar har varit stort under 2015. Förbundet har, med något 
undantag, lyckats nyanställa. 

BKT har under våren deltagit på arbetsmarknadsmässor i Nora, Hällefors och Lindesberg. 

Praktikenheten, som bidra r till kommunernas AME-verksamhet, har under året haft 66 personer 
sysselsatta. Hällefors kommun har under s lutet av året tagit ett beslut att ansluta sig till praktik
enheten. 

En granskning av hur förbundet redovisar driftskostnader och investeringar ha r genomförts. 
Förbättringsområden påtalas av revisionen. 

Direktionen utsåg en arbetsgrupp under senhösten som har till syfte att omarbeta BKT:s mål. 
Arbetet startar tidigt under 2016. 

Revidering av förbundsordningen har gjorts och är antagen i respektive kommun och gäller från 
1 januari 2015. Revideringen avser arvoden. 

Dire ktionen föreslog ytterligare en förändring av förbundsordningen under året som innebar att 
direktionen skulle vara medlemskommunernas trafiknämnd, förslaget återemitterades i två av 
kommu nerna med hänvisning till pågående utredning om 8MB och BKT:s framtida ansvars
områden. 

Servicecenter har som uppdrag att vara ingången till förbundets samtliga verksamheter och 
startade i ja nuari. Under året har ett system för felanmälan och ett före -tjänster installerats. 
Tillgängligheten och servicen till vå ra medborgare bedöms ha ökat samtidigt som antalet samtal 
till handläggare och arbetsledare bedöms ha minskat. 

Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen 

Avdelningarna startade sina verksamheter vid hal vårsskiftet, utifrån uppdraget att leda, ut
veckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. 
Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, 
kompetens utveckling, omvärlds bevakning och kvalitetsutveckling har påbörja ts. 

Former för sam nyttjande av resp avdelnings funktioner kommer att u tvecklas. Förbättringsideer 
och genomförda förbättringa r ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla en 
lärande organisation. 

Kompetens försörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörj
ningsplanen uppdateras. 

Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning. 
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Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdel
ningarna att systematiskt arbeta med kvali tet samt bidra till att utveckla och efterfölja de 
kvalitetssystem som fi nns. 

Kans li 

Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. 1 det arbetet ingår bland 
annat en översyn av verktyg och a rbetsmetoder. 

Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier. 

Upphandlingsverksamheten har ökat, till följd av utökning av investeringar inom förbundets 
verksamhetsområden. 

Process Gata/Trafik 

Insatserna under våren för halkbekämpning var s tora och medförde att sandupptagningen tog 
lång tid. Under årets sista månader var det endast ett fåta l ti ll fällen med snöröjning och halk
bekämpning. 

Vid upphandling av vinterväghållning var det svårt att få anbud på väghyvlar vilket inneburit att 
anbud har tagits in på andra typer av fordon som inte har samma kapacitet. 

Upphandling har genomförts för ett system där vinterväghållningen registreras utifrån gps
satelliter. 

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

Inom området gator upprättar processen drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, 
skyltar och broar. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. 

Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och 
Bergslagens Miljö- och byggförvaltning. 

När process VA-ledningsnät har bytt ut gamla ledningar har även gatans överbyggnad byggts 
om. 

Process Park/Skog 

Park/Skogprocessen har under året tecknat nya avtal för skogsvårdstjänster och arborist
tjänster. 

Under sommaren gjordes stora insatser med bekämpning av jätteloka enligt handlingsplan. 

Prak tikenheten har under året genomfört insatser som höjt skötselstandard och underhåll som 
inte rymts inom ordinarie verksamhet. 

Ogräsbekämpning med hetvatten kommer att provas. 

Upprättandet av skötselplaner för parker och andra grönområden fortsätter. 

Process Idrott 

Avta let mellan Lindesbergs kommun och Lind lövens IF har medfört utökade öppettider för 
ishallen Lindehov. 

Uppföljning av bra ndskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser görs systematiskt. 
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Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka framtida drift
former och effektiva arbetsformer. Under året har belysningsarmaturer bytts ut på tre elljusspår 
och två robotgräsklippare har införskaffats. 

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

Process Lokalvård 

Under året har verksamheten påbörjat ett projekt med att lägga in alla städobjekt i ett städ
program. När objekten är inlagda i städ programmet går det snabbt att för enskilda objekt få 
fram nyckeltal av olika slag. 

Ett jämförelsenätverk inom lokalvård har bildats i länet under 2015. 

Personalen certifieras enligt SRY. 

Strävan mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter. Verksamheten arbetar 
vidare med servicesamtal som en förutsättning för att maximera kundnyttan inom givna budget
ramar. Kvaliteten är fortsatt i fokus och mäts genom NKI, Nöjd-Kund-Index. 

Tillkommande objekt i Lindesberg, sex äldreboenden. 

Process Återvinning 

Förslag till ny avfallsplan 2016-2020 är framtagen för att antas av samtliga medlemskommuner. 

Märkning av kärl för digital avläsning har genomförts i samtliga kommuner. 

Förbättringsarbetet av arbetsmiljön när det gäller hämtning av avfall och slam fortsätter. 

Nya avtal för insamling av slam gäller från 1 februari 2015. 

Arbetet på Södra Måles (Lindesberg) och Skärets (Ljusnarsberg) deponier fortsätter enligt 
sluttäckningsplanerna. 

Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och riskbedöm
ning av nedlagda kommunala deponier måste göras. Projektet beräknas vara klart i början av 
2016. 

I arbetet med verksamhetsmålet att utöka antalet återvinningsbara fraktioner på återvinnings
centralerna (ÅVC) infördes utsortering av gips under våren. 

I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts 
ut på Ängarna, Södra Måle, Skäret och Gyltbo. 

Från april 2016 kommer Södra Måle och Gyltbo att hålla öppet ytterligare en dag till i veckan 
efter besöksmätningar. 

Bergslagens kommunalteknik ingår i nätverketAGÖ, Avfallsgrupp Östra Värmland. 

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinnings
centralerna. 

En svårfinansierad miljöåtgärd är att rena lakvatten från deponierna lokalt. 

Återbruken fortsätter i liten skala på återvinningscentralerna. Det finns behov av att utveckla 
verksamheten. 
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Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar bör samlas hos 
kommunerna. En utredning är tillsatt och i mars 2016 ska en rapport presenteras om hur ett 
överlämnande till kommunerna ska kunna ske. 

Process VA- anläggning och Process VA-ledningsnät 

BMB har genomfört revision av vatten verksamheten, där HACCP - egenkontrollen, granskades 
och godkändes. 

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

För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhets barriärer. 

Arbetet med framtida vattenförsörjning pågår. Vätternvatten kan bli framtida huvudvatten
försörjning till Lindesberg och Nora, som nu är fullvärdiga medlemskommuner. Arbetet sam
ordnas av Länsstyrelsen. Undersökningar av grundvattenförekomst för reservvatten har gjorts 
för Lindesberg, Nora och Löa men kvaliteten är inte godkänd för fortsättning. 

Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett förhandlingar med mark
ägaren för markköp av Ljusnarsbergs reservvattentäktområde. 

Löa vattenverk utreds. Det planeras för att dricksvattenförsörjning i framtiden ska ske från 
Vasselhyttan. 

En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Nytt tillståndsbeslut och begräns
ningsvillkor gäller från 2014. 

Nora reningsverk utvärderas utifrån genomförd förstudie. 

Belastningen har minskat till Fjäll bo reningsverk eftersom bryggeriet ändrat sin produktion. 

De mindre reningsverken har inspekterats av BMB. 

VA-banken, ett nytt kart-och ledningsnätssystem, är i drift. 

Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och lednings näten ännu äldre. 
Anläggningarna är till stor del i behov av modernisering utifrån dagens krav. 

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

Inventering av Jedningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fort
sätter. Statistik visar på ovanligt mycket vattenläckor. 

En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenförsörjningen på ett håll
bart sätt. 

I enlighet med EU-direktiv om översvämnings risker är Lindesberg identifiera t som ett område 
med betydande översvämningsrisk. 

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

Energieffektivisering utreds. 
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Framtiden 

Ett projekt i syfte att skapa ett gemensamt servicecenter för BKT:s och BMB:s samtliga verk
samheter har under hösten startas under namnet Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Servicecentret beräknas starta i september 2016. Organisationerna ska utarbeta en gemensam 
webbplats i syfte att göra det enklare för medborgarna. 

En rapport avseende översyn av samverkan inom KNÖL-området överlämnades till kommun
erna under våren. Utredningen har till syfte att optimera samverkan och öka kundfokus, speci
fikt gällande utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunerna/de politiska partierna 
lämnade sina synpunkter på utredningen i juni. Beslut om eventuella förändringar förväntas i 
respektive kommuns fullmäktige under andra kvartalet 2016. 

Ett förslag har utarbetats inom KNÖL för att utveckla samverkan och kundfokus inom samhälls
byggnadsområdet. Förslaget innebär att utöver nuvarande verksamhetsöverlåtelse så överlåter 
kommunerna också områdena trafik, infrastruktur/kommunikation samt naturvård till förbun
det. Förslaget innebär att förbundsordningen behöver revideras samt att en strategi för gemen
samma administrationssystem införs. 

Förslaget innebär också att överbyggnaden för förbundet (BKT) och nämnden (8MB) samman
förs under namnet Samhällsbyggnad Bergslagen från 2017 och att administrativa tjänster sam
ordnas för relevanta områden. Förslaget innehåller också utveckling av publika kartor. 

Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksam
hete r i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. 81.a. är BKT representerade i SKL:s FoU
grupp, avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad. Ett skäl till intresset är att många andra små 
kommuner både inom och utanför Sverige har problem att rekrytera teknisk personal inom det 
kommunaltekniska området. 

Avseende kvalitets- och miljöledning arbetar BKT vidare med den stomme som redan finns upp
r ättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 i samband med årsredovisning 2014. Syftet är att 
klar a myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar. 

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

Måluppfyllelse - Gemensamma verksamhetsmål 

• Verka för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunernas infrastruktur. 
Förbundet arbetar aktivt med kommunernas infrastrukturfrågor bl.a. via kommunernas 
plansamverkan och Länstransportplanen. 
Målet är uppnått. 

• Öka förutsättningarna för att förbundets tjänster kännetecknas av pålitlighet, 
tillgänglighet, tjänstvillighet, inlevelse- och kommunikationsförmåga i enlighet med 
kvalite tspo li cyn. 
Aktiviteter för att nå målet är genomförda t.ex. start av servicecenter och installation av 
felanmälanssystem och e-tjänster. 
Målet är uppnått. 
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• Öka förutsättningarna för att medarbetarna upplever arbetsglädje och utveckling i 
enlighet med arbetsmiljöpolicyn. 
Uppföljning av medarbetarenkät innebär att förbättringar är under utarbetande inom 
förbundet t.ex. introduktion vid nyanställning. Riskanalysen avseende ny organisation följs 
upp. Ytterligare arbete avseende psykosocial arbetsmiljö planeras för 2016. 
Målet är delvis uppnått. 

• Öka förutsättningarna för ett aktivt arbete för en säker trafikmiljö och därmed 
säkerställa säkra transporter i enlighet med trafiksäkerhetspolicyn. 
Styrdokumenten revideras och körtillstånd utfärdas. 
Målet är uppnått. 

• Öka förutsättningarna för att undvika personskador vid brand i enlighet med 
brandskyddspolicyn. 
Under året har utbildningar genomförts för brandskyddsansvariga. 
Målet är uppnått. 

• Öka förutsättningarna för att bidra till ny miljöteknik och en förbättring av 
miljöprestanda. 
Detta sker bland annat genom miljökrav i upphandlingar samt vid nyinköp och ombygg
nation. Ny miljöteknik och miljöprestanda har ökat under året bland annat genom ökade 
miljökrav vid upphandling av entreprenader och logistiska lösningar för att minska trans
portvägar. 
Viss övergång har skett från fossildrivna till el fordon inom BKT:s fordonspark. 
Ett nytt kemikaliehanteringssystem påvisar ersättningsprodukter med lägre miljöpå
verkan. 
Ur BKT:s fordonsdatabas kan statistik för uts läpp av koldioxid, C02, hämtas. 
Målet är uppnått. 
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Personal 
Bergslagens kommunalteknik har 172 tillsvidareanställda 31 december 2015. I nedanstående 
tabell redovisas årsarbetare. I den redovisningen ingår förutom t illsvidareanställda även 
vikarier och visstidsanställda. 

Personal 2015 2014 2013 
Medelantal anställda l 
Kvinnor 100 91 81 
Män 92 89 82 
Totalt 192 180 163 
Löner och ersättningar (tkr) 
Di rektionen 391 459 381 
Övriga anställ da 66 6451 61142 55314 
Totalt 67036 61601 55695 
I Sociala kostnader (tkr) 

43921 I Pensionskostnader övr anst ällda 4 392 3589 I Övriga sociala kostnade r 211721 18388 17241! 
Totalt 25 564 21977 21 633 

Personal försörjning 

Under 2015 slutade totalt 19 personer sina tillsvidareanställningar vid BKT och samtidigt har 20 
tillsvidareanställningar tillsatts. 

Avslutade 
Annan 

Tillsatta Inom 
tillsvidareanställnjngar 

arbets- Pension 
tillsvidareanställningar 

givare 
process 

Kansli 3 2 1 Kansli 3 
Planeringsavdelning 3 Planeringsavdelning 2 

- Process Idrott 1 - VA 2 
- Process VA 2 Produktionsavdelning 15 

Produktionsavdelning 13 - Produktionschef 1 
- Process Gata/ Trafi k 1 - Process Gata/Trafik 3 
- Process Park/ Skog 1 2 - Process Park/Skog 3 
- Process Lokalvård 1 3 - Process Idrott 1 

- Process VA 3 2 - Process Lokalvård 2 
- Process VA 5 

Åldersstruktur 

Åldersfördelning per sista december 2015 (månadsavlönade). 
Könsfördelningen för BKT totalt är relativt jämn - 55 procent kvinnor och 45 procent män. 
Kansliets fördelning är 60 procent kvinnor och 40 procent män. På grund av omorganisationen 
under budgetåret kan inte fördelning per avdelning respektive process tas fram. 
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Ålder Antal pers Procent 
-29 28 r 13% 

30- 39 32 15% 
40 - 49 39 l 19% 
50- 59 69 33% 

60- 42 20% 

Övertid 

Övertidstimmarna minskade med 351 timmar under året jämfört med föregående år. Samtliga 
verksamheter visar på minskad övertid utom Kansliet och Planeringsavdelningen. I nedan
stående statistik redovisas mer- och övertid. 

Avde I ning/Process 2015 2014 2013 
Kansli 49 0 0 

Pia ne ri ngsavdel ni ng 447 13 
Processer Gata, Park och Idrott 1252 1364 951 

Process Lokalvård 995 1588 1390 
Process Återvinning 

I 

129 135 110 
Process Vatten och avlopp 1666 17891 2133 
Totalt 4538

1 
4 889 4584) -

Arbetstidsfrågor 

Männens sysselsättningsgrad är betydligt högre än kvinnornas, 98 procent av männen arbetar 
hel tid mot 65 procent av kvinnorna. 

Störst andel deltidsarbetare finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden är 89 procent 
vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. 

Jämställdhet 

Det lokala samverkansavtalet har reviderats under 2015. Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna 
är en av de frågor som ska behandlas i samverkan enligt avtalet. Vid rekryteringar strävas efter 
att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldsperspektiv. Vid granskning av de 18 tjänster 
som annonserats externt under året konstateras att det finns fyra tjänster där endast män repre
senteras i ansökningarna, dessa är drift- och underhållsarbetare, drifttekniker, anläggnings
tekniker samt arbetsledare VA. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande. 

Lön ebildning och löneutveckling 

För de t illsvidareanställda blev utfallet för tjänstemännen 2,3 % och för kommunals medlemmar 
2,6%. Förbundets lönekriterier har under hösten reviderats i samverkan med de fackliga 
parterna. 

Sjukfrånvaro 

Tabellen visar sjukfrånvaron för 2015. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. 
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Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid 2015 2014 2013 2012 
!samtliga anställda l 6,4% 7,5% 5,3% 4,7% 

Ande l långtidssjukfrånvaro 49,5% 50,7% 40,6% 44,6% 

Kvinnor 7,6%1 10,1%' 6,5% 4,7% 
Män 5,1% 4,5% 3,9% 4,6% 

I Personal 29 å r och yngre 3,0%1 5,3% 1,3% 1,4%1 
Personal 30-49 år 10,1% 10,4% 6,2% 4,8% 

Personal 50åroch äldre 5,1% 6,4% 5,4% 4,7~ 

Den totala sjukfrånvaron 2015 har minskat med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år. 
Långtidssjukfrånvaron - sjukskrivna minst 60 dagar - har minskat med 1,2 procentenheter jäm
fört med förra året och utgör nära hälften av den totala sjukfrånvaron. 

f 
8,0% 

I 7,0% 

6,0% 

I s,0% 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

l 0,0% 

Tota l sjukfrånvaro i procent av arbetad t id 

4;-7-%.----------------

2012 2013 2014 2015 

-O-Snittvärde 
kommuner 

\ 

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har minskat 
för kvinnorna och ökat för männen sedan föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat 
med 2,5 procentenheter medan männens sjukfrånvaro ökat med 0,6 procentenheter. Differen
sen mellan könen är nu 2,5 procentenheter och har därmed minskat det senaste året. 

Under 2013 och 2014 steg korttidssjukfrånvaron markant inom lokalvårdsverksamheten. Det 
var främst å ldergruppen under 29 år som ökade. Vissa faktorer kan arbetsgivaren inte påverka 
men en åtgärdsplan med aktiviteter påbörjades vid årsskiftet. En organisationsöversyn genom
fördes och en mindre förändring gjordes mellan kommunerna. Fokus lades på de mjuka delarna 
med bl.a besök ute på fältet hos medarbetarna, personliga kontakter och SMS. Ytterligare en 
viktig aktivitet var ett se över rutiner och medarbetarnas scheman ur e tt arbetsmiljöperspektiv 
för a tt undvika stress. Vid hal vårsskiftet syntes en nedåtgående trend i sjukfrånvaron vilken har 
fortsatt att hålla i sig också res ten av å ret. 
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Sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män 

12,0% 
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Sjukfrånvaron har minskat i alla åldersgrupper. Den största minskningen var i åldersgruppen 
upp till 29 å r, en minskning med 2,3 procentenheter. I åldersgruppen 30-49 år var minskningen 
0,3 procentenheter och i åldersgruppen över 50 år var minskningen 1,3 procentenheter jämfört 
med föregående år. 

Sjukfrånvaro olika åldersgrupper 
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-- -----

Via vår företagshälsovård har s töd från organisationskonsult/psykolog erhållits i förändrings
arbetet under tiden för arbetet med omorganisationen. Under våren genomfördes en kurs i 
stressha ntering via företagshälsovården, dock var deltagarantalet lågt. 

Vida re har förtagshälsovården genomfört en arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och 
skyddsombud. Utbildningen har bl.a. behandlat systematiskt arbetsmiljöarbete, den nya arbets
miljöföreskriften gällande organisatorisk och social arbetsmiljö samt rehabilitering. 

Två gånger under å ret, vid arbetsledarträffar, har arbetsmiljöingenjören från företagshälso
vården föredragit de arbetsmiljöföreskrifter som tillkommit eller förändrats under året. 
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Hälsosamtal via företagshälsovården har funnits kvar som ett förebyggande alternativ även 
under 2015. 

BKT ger möjlighet att erhålla en friskvårdspeng vid utövande av olika friskvårdsaktiviteter. 
Under året har friskvårdspengen använts av 52 medarbetare, vilket kan jämföras med 2014 och 
2013 då det användes av 60 respektive 41 medarbetare. 

Även i år har medarbetare som utför arbetsuppgifter där risk för fästingbett föreligger erbjudits 
TBE vaccination. 
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Direktion och Revision 
Bergslagens kommunalteknik styrs av en politisk ledning - direktionen, vars representanter 
utses a v medlems kommunernas fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verksamhets
beslut efter dialog med respektive kommun. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan 
BKT och medlemskommunerna, avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och 
revision. 

Direktionen har under året haft 12 sammanträden. 

Verksamhet Bokslut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 
Kostnader lntäkte~ Netto Kostnader' Intäkter Netto 2015 Kostnader Intäkter Netto 

Oirektion 607 0 -607
1 

590 0 -590 -17 428 0 -428 

Revision 271 oj -271 332 o, -332 61 341 0 -3411 

Totalt 878 0 -8781 922 0 -922 44 769 0 -769 

Ordförande har ordet 
Verksamheten under det gångna året har i stort fungerat enligt fastställd verksamhetsplan. 

Rekryterings behovet har varit s tort och förbundet har, med något undantag, lyckats nyanställa. 

Rekryteringsfrågorna har s tor betydelse för att kunna upprätthålla rätt kompetens inom förbun
det och det är därför viktigt med egen personal utveckling och att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. 

Allt större krav från våra medborgare kan märkas på kundservice och på ökad kvalitet samt från 
kommunerna på en hög effektivitet vilket gör att samverkans frågorna inom de fyra medlems
kommune r blir all t viktigare. 

Ett servicecenter startade under året för att kunna ge snabba svar på enkla frågor - en form av 
"en-väg-in". Under året har ett system för fela nmälan och ett före-tjä nster installerats. 

Direktionen gav under hösten 2014 förbundschefen i uppdrag att omorganisera förbundet till en 
matrisorganisation utifrån ett p rocessorienterat arbetssätt. Syftet är att opt imera samverkan 
inom organisationen och därmed öka kundnyttan. Under våren har nya roller som kvalitets
ledare t illsats inte rnt samtidigt som antalet avdelningschefer har reducerats. Ny organisation 
gälle r från 1 juli 2015. Förbundet är organiserat i en planeringsavdelning som svarar för plan
ering och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt, som tidigare, ett kansli för 
gemensamma verksamheter. Produktionsavdelningen är fys iskt p lacerad i Lindesberg. 

En r apport avseende översyn av samverkan inom KNÖL-området överlämnades till kommun
erna under våren. Utredningen har till syfte a tt optimera samverkan och öka kundfokus, speci
fikt gällande utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunerna/de politiska partierna 
lämnade sina synpunkter på utredningen i juni och därefter har kommuncheferna lämnat ett för
slag om att överföra naturvård, trafik och infras trukturfrågor till förbundet samt att bilda ett 
gemensamt servicecenter för BKT:s och BMB:s samtliga verksamheter under namnet Service
center Samhällsbyggnad Bergslagen. Servicecentret beräknas starta i september 2016. Förslaget 
inne bär att förbundsordningen behöver revideras samt att besluta om en strategi för införande 
av gemensa mma administrationssystem. 

Förbundets uppdrag att genomföra kommunernas investeringar inom våra verksamhetsom
råden har förtydligats och medfört att a ntalet investerings objekt har ökat. Under hösten genom
förd es e n rad möten med kommunerna för att ge en aktuell bild av investeringarna. Mötena upp
fattades väl och kommer att fortsätta under kommande år. 
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Min uppfattning är att våra kommuner i norra Örebro län är i behov av fortsatt samverkan för 
att klara ekonomi och kompetensförsörjning i en värld med stora krav på service från våra 
medborgare. 

Hans-Olof Hake 
Ordförande 

Direktionens och Revisionens sammansättning 2015-12-31 

Ordinarie ledamöter 

Ordf Hans-Olof Hake (S) 

V ordf Allan Myrten kvist (S) 

Johan Stolpen {V) 

Ewa-Leena Johansson {S) 

Kenneth Axelsson (SD) 

Jonas Kleber {C) 

Sven-Erik Larsson {M) 

John Sundell {KD) 

Hans Knutsson {S) 

Revisorer 

Gunilla Carlsson (S) 

Birgitta Asp-Ericsson {S) 

Mainy Andersson (KD) 

Melker Renström (S) 

Björn Hagberg {opol) 

Pi rjo ~lsson (S) 

Medlemskommuner 

Lindesberg 

Häl lefors 

Hällefors 

Ljusnarsberg 

Ljusnarsberg 

Lindesberg 

Lindesberg 

Nora 

Nora 

Lindesberg 

Lindesberg 

Lindesberg 

Häl lefors 

Nora 

Ljusnarsberg 

Ersättare 

Lennart Olsson (S) 

Christina Johansson (M) 

Amanda Kroon (V) 

Mattias Sved berg (SJ 

Patrik Höök (SD) 

Anne Nyström {C) 

Ingrid Åberg (KO) 
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Gary Dybeck (M) 

Solwe ig Oscarsson (S) 

l 

Lindesberg 

Hällefors 

Häl lefors 

Ljusnarsberg 

Ljusnarsberg 

Lindesberg 

Lindesberg 

Nora 

Nora 

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

De skattefinans ierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlems
kommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. 
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolknings
antalet i respektive kommun. 
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Kansli 
Avdelningen ska svara för 

>< Funktioner av gemensam karaktär såsom servicecenter, ekonomi, upphandling, 
personaladministration, information etc. 

Verksamhetsredovisning 

Verksamhet Boks( ut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto 2015 Kostnader Intäkter Netto 

Kansli I 196491 22 268 2 619 19842 20764 9221 1697 17 873 18642 

Planeringsavd I 621 oj -621 -6211 

Produktionsavd 1120 0 -1120 -1120 

Totalt 21390 22268 878 19842 20764 922 -44 17 873 18642 
Varav interna 187 19415 I 434 16018 

Kansli 

Kansliet har s kapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där 
kundfokus och framförhållning ska vara vägledande. 

769 

769 

En s tor del av förbundets resurser köps in externt i form av varor och tjänster. Förbundet verkar 
för att upprätthålla en hög upphandlingskompetens och arbetar aktivt för att utveckla samord
ningen med övriga kommuner samt andra aktörer. 

Ekonomi 

Arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att utveckla upp
följningar och analyser har under å ret fortsatt. Under hösten har omställning till den nya matris
organisationen genomförts. 

Information 

Utvecklingen av hemsidan och intranätet har fortsatt under året. Ny layout och struktur innebär 
att det blir lättare att hitta och söka information. 

Upphandling 

Upphandlingsverksamheten har ökat både i volym och komplexitet, till följd av kommunernas 
utökning av investeringar inom förbundets verksamhetsområden, och detta har medfört fortsatt 
förstärkning med 0,5 tjänst. 

Under året har upphandlingar gjorts inom samtliga BKT:s verksamhetsområden. Upphandlingar 
h ar genomförts för investeringsprojekt, enstaka objekt, avtal och ramavtal. 

Upphandlingsverksamheten strävar efter att skapa ramavtal att använda för de produkter och 
tjänster som återkommande efterfrågas. Under året har nya ramavtal skapats inom åtta områ
den, allt från höghöjdsstädning och återvinning av gips till GPS-utrustning och utbildning. 

Upphandlingar av större värde är bland annat utförarentreprenad av markarbeten kring utbygg
nad av VA-nätet vid Norasjöns östra strand, vinterväghållning, elkraft och hantverkstjänster. 

Under året har två upphandlingar blivit överprövade, dels Skogsbruksplan och dels Slamskrapor 
till reningsverket Lindesberg. 

22 



Årsredovisning 2015 

Servicecenter 

Bergslagens kommunaltekniks servicecenter med sex medarbetare har varit igång sedan års
skiftet. Servicecentret är "en-väg-in" i organisationen. 

Syftet med ett servicecenter är att öka tillgängligheten för medborgare och kunder, att få en 
bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna, genom att servicecenter kan svara på ett 
större antal frågor. 

Servicecenter har hand om fakturahanteringen för vatten och avlopp, slam och avfall samt 
svarar på frågor kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden. Under våren tillkom 
också att ha hand om mätarbytesavisering och tidsbokning. Även frågor och felanmälan kring 
gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. 

Ett felanmälansystem har införts. Systemet inkluderar en app som enkelt kommunicerar 
ärenden/felanmälan till och från handläggarna som kvitterar mottagande av ärenden och sedan 
klarmarkerar när felet är åtgärdat. 

Synpunkter och felanmälan kan lämnas direkt på BKT:s hemsida eller via appen. Ärendet 
registreras och lämnas över till ansvarig handläggare. Återkoppling sker via E-post, SMS eller 
telefon utifrån kundens val. 

I<unskapsbanken byggs hela tiden på och webben uppdateras utifrån medborgarperspektiv. 

Systematiskt arbete 

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

Personal 

Under året har två medarbetare avslutat sina anställningar och övergått till annan arbetsgivare 
och en medarbetare har gått i pension. Tre medarbetare har under året tillsvidareanställts. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Kans liet har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner. Kund
fokus och framförhållning kommer alltid att vara vägledande. 

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

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

Arbetet med information kommer att integreras med Servicecenter. 

Ökad samverkan med Bergslagens Miljö- och byggförvaltning genom införandet av ett gemen
samt servicecenter. Det kommer att krävas stor delaktighet från de båda organisationerna för att 
få ett helhetsperspektiv så att kommuninvånarna ska kunna erbjudas en kvalitativ och tillfreds
ställande tillgänglighet. 

Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier. 
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Måluppfyllelse 

• Minska telefonsamtal till handläggare med 10 % genom ett ökat antal besvarade 
samtal av Servicecenter. 
Servicecenter har i snitt besvarat ca 300 fl er samtal per månad samtidigt som hand
läggarna upplever en relativt s tor minskning av samtal. 
Målet är uppnått. 

• Ökad avtalstrohet vid inköp. 
Granskningen genomfördes under hösten. Avtalstroheten är hög, 98,8% (föregående år 
97,9%). Den procent som återstår kan härledas till områden som varit överprövade, 
vilket i förlängningen leder till avtalslöshet vilket i sin tur innebär att vissa inköp måste 
göras för att hålla verksamheten igång, till exempel vid reningsverk eller VA-ledningsnät. 
Målet är uppnått. 
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Avdelning Planering 
Avdelningen ska svara för 

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

Verksamhetsredovisning 

Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete mellan processerna. 

Planeringsavdelningen inrättades vid halvårsskiftet 2015. I planeringsavdelningen finns 
kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, 
VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är det kvalite tsledaren som ansvarar för 
långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive 
verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt an
svarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig. 

Inom avdelningen finns också övriga planerings funktioner såsom projektering, projektledning, 
teknisk handläggning, och GIS (geografiska informationssystem). 

Under avdelningens första halvår har stor del av tiden använts till uppbyggnad och struktur
arbete. 

Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem har upphandlats för att förbättra arbetet med 
säkerhetsdatablad och riskbedömningar och därmed säkerställa lagefterlevnad. 

Systematiskt arbete 

Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan. 

Personal 

Antalet anställda på avdelningen var vid årsskiftet 25 personer. Två vatten- och miljötekniker 
har anställts och börjar sina anställningar i januari 2016. Tjänsten som VA-ingenjör /projekt
ledare har varit svårrekryterad, hjälp har tagits av rekryterings bolag utan någon framgång. 
Tjänsten har därför varit vakant i sex månader men beräknas att kunna tillsättas i januari 2016. 

Under andra halvåret har avdelningen även berett arbete åt BKT:s praktikenhet i form av 
registre ring och korrigering av data i kart- och verksamhetssystem. 

Under höstens anställningsintervjuer har alternativa intervjumetoder prövats. En intervju ut
fördes som ett videosamtal via Skype. Utvärderingen av intervjun gav, a tt det är ett bra alter- _ 
nativ till en första anställningsintervju, men att ett personligt möte bör äga rum vid en andra 
intervju. 

Kompetensförsörjning 

Interna utbildningsinsatser för kvalitetsledare inom ärendehantering, upphandling mm har 
gjorts under hösten och kommer att fortgå under 2016. En ekonomiutbildning genom Örebro 
Univers itet kommer under våren 2016 att genomföras för kvalitetsledarna. Två externa 
utbildningsdagar har, tillsammans med produktionsavdelningen, under hösten genomförts 
avseende byggarbetsmiljö planering och utförande (Bas-P / Bas-U). Under våren genomfördes 
projektledarutbildning, i dricksvatten teknik och desinfektion, HACCP-kvalitetssäkring av 
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dricksvatten samt i avloppsteknik. Även utbildning i brandfarlig vara och brandskydd har 
genomförts. 

Vid de genomförda medarbetarsamtalen har utbildningsbehovet setts över. Detta kommer att 
samm anställas för att få en samlad bild av utbildningsinsatser under 2016. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Former för sam nyttjande av avdelningens funktioner kommer att utvecklas. Förbättringsideer 
och genomförda förbättringar ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla en 
lär a nde organisation. 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, 
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver 
utvecklas. Kompetensförsörjningsplanen för Bergslagens kommunalteknik avser 2012-2016 och 
ska ses över och revideras under 2016 eftersom organisationen har förändrats. 

Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske 
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm. 

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt 
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt 
medverka till att sådana nätverk skapas. 

Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvalite ten i verksamheten kommer avdelningen 
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem 
som finns . 
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Avdelning Produktion 
Avdelningen ska svara för 

X Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas 
processer utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning 

Produktionsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna. 

Produktionsavdelningen inrättades vid halvårsskiftet 2015. Avdelningen omfattar sju processer: 
Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom 
varje process är en kvalitetsledare ansvarig för långsiktig planering, drift, underhåll och utveck
ling samt även investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upp
rättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som 
kvalite tsmässig. 

Under verksamhetens första halvår har stor del av tiden använts till uppbyggnad och struktur
arbete. 

Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål. Sedan starten har 
avdelningen a rbetat för att öka samarbetet mellan de olika verksamheterna. Stort fokus har lagts 
på samarbetet i och mellan de olika processerna. För att följa med i samhällsutvecklingen har 
insatser för kompetensutveckling och riktade utbildningssatsningar genomförts. 

Systematiskt arbete 

Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan. 

Personal 

Vid årsskiftet var det 14 7 personer anställda inom produktionsavdelningen. 

l{ompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en vikt ig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, 
r ekryte ra och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utveck
las. 

Två externa utbildningsdagar har, tillsammans med planeringsavdelningen, under hösten 
genomförts avseende byggarbetsmiljö planering och utförande (Bas-P / Bas-U). Ledarskaps
utbildning för arbetsledare har genomförts, även utbildningar i travers säkra lyft och truck samt 
i motor såg och röjsåg har genomförts. En rörnätskurs för arbetsledare har också genomförts 
samt lokalvårdsutbildning med certifiering enligt SRY. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Avdelningen ska under 2016 fortsätta att utveckla och effektivisera samarbetet mellan de olika 
verksamheterna i avdelningen. Detta kommer att ske genom fortlöpande samordning, uppfölj
ning och utvärdering av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Även samarbetet med 
planeringsavdelningen måste kontinuerligt u tvecklas. 
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Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att e rhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske 
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm. 

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt 
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt med
verka till att sådana nätverk skapas. 

Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen 
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem 
som finns. 
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Process Gata/Trafik 
Processen ska svara för 

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

samt viss belysning på det statliga vägnätet. 

X Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och 
övriga uppdragsgivare. 

Verksam hetsredovisn ing 

Kommun Boks I ut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 GPI 
Kostnader lntäkte~ Netto Kostnader Intäkter Netto 2015 Kostnader Intäkter Netto 

Gemensamt 22 867 22 867 0 23 581 23 581 0 0 35 381 35 381 0 
Hällefors 8323 9 117 794 8717 8 717 0 794 9 355 9294 -61 
Lindesberg 32126 32 548 422 25670 25 670 0 422 44 716 45 369 653 
Ljusnarsberg 6447 6500 53 5 647 5647 0 53 6864 7 599 735 
Nora 9380' 9117 -263 8 291 8 291 0 -263 11675 12 241 566 
Totalt 79143r 80149 1006 719061 71906 0 1006 107 9911 109 8841 1893 
Varav in tema 29420 24537 36759 33434 

Hällefors: Vintern 14-15 innebar högre kostnader än budgeterat för halkbekämpning och efterföljande 
sandupptagning. För att väga upp de högre kostnaderna för vinterväghållningen genomfördes mindre 
underhållsbeläggning än planerat. Underhållet av grusvägar kostade mindre än budgeterat tack vare an
vändning av salt för dammbindning. Under året har Hällefors kommun betalat ut ett högre driftbidrag än 
vad som budgeterats vilket ger en resultatförbättring. 

Lindesberg: Vinterväghållningen under vintern 14-15 kostade mer än budgeterat då det krävdes mycket 
halkbekämpning och efterföljande sandupptagning. Underhåll av gatljusnätet kostade något mer än bud
geterat. För underhållet av grusvägar användes salt vilket medförde lägre kostnader. Dikesslåtter, bro
underhåll och dagvattenavledning har kostat mindre än budgeterat. 

Ljusnarsberg: Halkbekämpning och efterföljande sandupptagning i början av året gjorde att budgeten för 
vinterväghållning inte kunder hållas. Under året har salt använts som dammbindningsmedel på grusvägar 
vilket medförde lägre kostnader. Ljusnarsbergs kommun har under året betalt ut högre driftbidrag än 
budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. 

Nora: Vintervädret i början av året gjorde att halkbekämpning och efterföljande sand upptagning kostade 
mer än budgeterat. Kostnaderna för underhåll av gatubelysningen var högre än budgeterat. Saltning an
vändes som metod för dammbindning på grusvägar vilket gjorde att kostnaderna var lägre än budgeterat. 
Lägre kostnader för brounderhåll än budgeterat. 

Gata/Trafik 

Insatserna under våren för halkbekämpning var stora och medförde att sandupptagningen tog 
lång tid. Under årets sista månader var det endast ett fåtal tillfällen med snöröjning och halk
bekämpning. 

I april började ett nytt beläggningsavtal med Peab Asfalt att gälla. Det löper på ett år med 
options möjlighet för förlängning till maximalt fyra års avta Istid. Under hösten genomfördes en 
prolongering av avtalet med ett år. 

Egen-regi-verksamheten för gatljusunderhållet har utökats med ytterligare en elmontör, detta 
för att minska sårbarheten. 
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Under våren arbetade gamla GPI-avdelningen fram material till upphandling avseende vinter
väghå llning. Vid upphandlingen av vinterväghållning var det svårt att få anbud på väghyvlar 
vilket inneburit att anbud har tagits in på andra typer av fordon som inte har samma kapacitet. 

Upphandling har genomförts för ett system där vinterväghållningen registreras utifrån gps
satelliter. 

Under hösten genomfördes grusning och hyvling av vägar i Rockhammar, Ramsberg, Guldsmeds
hyttan, Storå, Frövi och Vedevåg. 

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

Korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan i Lindesberg byggs om till en cirkulationsplats och beräk
nas färdigt under 2016. 

Ombyggnation av vändplanen i Guldsmedshyttan blev inte genomförd under 2015 på grund av 
överklaganden. Ny placering och utformning kommer att utredas under 2016. 

Ombyggnation av gatljusanläggningar har under året utförts bland annat i V:a Born i Ljusnars
bergs kommun, i Sikfors i Hällefors kommun och gång-cykelväg mellan Rönnbärsvägen och 
Hjortronvägen i Lindesberg. 

På Bill ock- och Bergmästarvägen i Hällefors pågår urgrävning och asfaltering i samband med att 
VA-ledningsnät bygger om ledningsnätet. 

Detaljprojektering, upphandling samt byggstart genomfördes under 2015 för om- och nybygg
nation av resecentrum i Hällefors. Beräknas att färdigställas under 2016. 

Systematiskt arbete 

Vid sand upptagningen utfördes mätningar för att se vad dammet innehåller och hur personalen 
blir utsatta för detta damm. Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenj ör lämnade förslag på 
enklare åtgärder, exempelvis att vara med och vattna för att minska uppkomsten av damm. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

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

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. 

Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

Måluppfylle lse 

• Minska tillbud och olycksfall med 25% jämfört med 2014. 
Vid APT:er görs riskbedömningar och konsekvensanalyser tillsammans med personalen. 
Målet är ej uppnått. 

• Felanmälningar gällande gatubelysning ska för mars resp oktober minska med 
20% jämfört med motsvarande månader 2014. 
Mätning för mars månad visar en minskning med 5%, däremot visar mätning för oktober 
månad en ökning med 70%. Införandet av servicecenter och nytt felanmälanssystem har 
förenklat för medborgarna att göra felanmälan. 
Målet är ej uppnått. 
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Investeringar 
l nvesteringsprojekt (tkr) 

Budget Bokslut 
lnvesteringsprojekt (tkr) 

Budget Bokslut 

2015 2015 2015 Z015 

I Hällefors kommun 4200 4950 J Ljusnarsbergs kommun 3147 1908 

1 Uppru stning av Gatljusnätet 1100 508 Asfaltering och dikning 1000 1056 

Cykel väg Saxhyttevägen 500 1087 Ombyggnad gator i samband med VA-omläggning 1247 

Resecentrum 300 1382 Til lgänglighetsanpassni ng so 36 

Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggn 2000 1763 Belysning Västra Born 850 816 

Ti llgänglighetsanpassni ng 300 210 
Norakommum 8050 6258 

Lindesbergs kommun 35680 4990 Beläggningsarbeten enl plan 2000 2150 

Trafikåtgärder 100 0 Til lgängl ighetsanpassning 100 77 

Ti llgänglighetsanpassni ng 200 127 GC-väg till Pershyttan 425 314 

Upprustning gatljusnät 1650 1770 Upprustning av gatljusnätet 500 492 

Cykel vägar i hopbyggnad Lindesberg 300 0 Kungsgatan 950 1296 

Näringsliv och Utveckling l Oagvattenhantering efter VA 250 0 

Resecentrum Lindesberg 500 627 lnformationsplats väg 244 175 243 

Bhpl Södra infarten/Lasarettet 530 500 ' Lärkesdammen, utredning 150 95 

Cirkulationsplats Fotbol lsgatan/Staf e ttgatan 6000 1583 Bryggeriet, projektering 200 18 

Vänd plan Guldsmedshyttan 7950 123 Upprustning broar 200 0 

ldengatan Frövi 230 178 Hagbydammen 1000 26 

1 Trafikmålning P-platser Banvägen so 14 Ås ombyggnad etapp 2 1600 783 

Bhpl N:a Lindesberg so 28 Ås ombyggnad etapp 3 500 764 

Ny väg N.a Bangatan Frövi 1000 40 
GC-väg S:a i nfarten 1120 

Fotbollsgatan ny dragning 11000 
Exploatering industrimark Frövi 5000 

Hällefors: Upprustning gatljus, för Sikfors saknas beslut från Trafikverket, begärt ombudgetering med 
435 tkr. Cykelväg Saxhyttan, projektet följde kalkylen, visat underskott beror på att kommunene får 
ersättning från Trafikverket och syns inte i BKT's redovisning. Resecentrum projektet fortgår. 
Tillgänglighetsanpassning, lägre kostnader än planerat och nya projekt hann inte inplaneras under hösten. 

Lindesberg: Tillgänglighetsanpassning, fem cykel bommar monterades, utfallet blev lägre än planerat och 
nya projekt hann inte inplaneras under hösten. Cykelvägar ihop byggnad, väntar på cykelvägsutredning. 
Resecentrum, avser projektering. Cirkulationsplats Fotbollsgatan/Stafettgatan arbetet fortsätter 2016. 
Vänd plan Guldsmedshyttan, detaljplan överklagad. Idengatan Frövi, projektet gick planenligt, en grov
kalkyl låg till grund och utfallet blev lägre. Ny väg N :a Bangatan Frövi, pga ändringar i detaljplan har 
projektering och upphandling inte hunnit genomföras, begärt om budgetering med 885 tkr. GC-väg S:a 
infarten, flyttat till 2016 pga att Trafikverket flyttat fram projektet. Fotbollsgatan ny dragning, projektet 
framflytta t pga a tt Trafikverket genomför ytterligare studier. Exploatering industrimark Frövi, framflyttat 

till 2016. 

Ljusnarsberg: Ombyggnad av gator, begärt ombudgetering i sin helhet till 2016. 

Nora: Bryggeriet, begärt ombudgetering med 180 tkr. Ås etapp 2, lägre återställnings- och asfalterings
kostnader än budgeterat. Asfaltpriset har sjunkit och bra ramavtalspriser för återställning. 

lnveste ringsprojekt 
Gemensamma projekt Gata/Trafik och VA 
Lindesbergs kommun 
Vibyn Frövi 
- Gata/Trafik 
-VA 

Djupdal sgat an 
- Gat a/Trafik 
-VA 
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Nyckeltal 

Gatufakta Befolkning Väglängd (m) Antal belys-

Inkl GC-väg' ningspunkterl 
Hällefors 7 032 82 8001 2 450 
Li ndesberg 23 562 252 145 6 9501 

Ljusnarsberg 4 928 101 145 2 1501 

No ra 10 502 103 010 
32801 -

5391001 Totalt 46024 14830 
*Gång-och cykelväg 

_J 

Vinterväghållning ZMj 2013 2014 2015 Gatubelysning 2012 2013 2014 2015 
Hällefors Hällefors 

10J 14~1 Kostn i tkr 2475 1577 1 608 2236 Kostn i tkr 1381 1685 
Kostn i k r/meter väg 30 19 20 27 Kostn i kr/belysn.punkt 593 723 421 612 
Kostn i kr/invånare 354 226 232 318 Kostn i kr/invånare 198 241 147 

2131 Lindesberg Lindesberg 
Kost n i t kr 5574 2 722 4137 5170 Kostn i tkr 2602 3043 3133 3508 
Kostn i k r/meter väg 221 11 16 21 

1
Kostn i kr/be lysn.punkt 384 447 456 505 

Kostn i kr/invånare 243 117 178 219 Kostn i kr/ invånare 113 131 135 
1491 Ljusnarsberg Ljusnarsberg 

Kostn i tkr 2855
1 

1736 2027 2 250 Kostn i tkr 971 1205 1184 1201, 
Kos t n i kr/meter väg 281 171 20 22 Kostn i kr/belysn.punkt 476 591 553 5591 
Kost n i kr/invånare 5891 356 413 457 Kostn i kr/invånare 200 247 241 244 
Nora I Nora 

1818' Kostn i tkr 3154 13131 2054 2664 Kostn i tkr 1188 1655 1400 
Kostn i kr/meter väg 31 13 20 261 Kostn i kr/belysn.punkt 372 494 429 554 
Kostn i kr/invånare 305 126 198 254 Kostn i kr/invånare 115 159 135 173 
Totalt 

7 3481 

Totalt 
Kost n i tkr 14058 9826 12 320 Kostn i tkr 6141 7 588 6 738 8026 
j Kostn i k r/meterväg 26 14 18 23 Kostn i kr/belysn.punkt 428 522 458 541l 
Kostn i kr/invåna!e 311 162 216 268 Kostn i kr/invånare 136 167 148 174 
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Process Park/Skog 
Processen ska svara för 

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

X Drift och besiktning av lekplatser. 

Verksam hetsredovisn ing 

Kommun Bokslut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 
Kostnade Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto 2015 Kostnader lntäkte 

Gemensamt 7 6231 7 623 0 786d 7 860 0 0 l 
Hällefors 1298 650 -648 825 825 0 -648 
Lindesberg 5457 4308 -1149 4 331 4 331 0 -1149 
Ljusnarsberg 11811 1139 -42 1076 1076 0 -42 
Nora 1653, 1882 229 1901 1901 0 229 
Totalt 17 212 15602 -1610 15993 15993 0 -1 610 
Varav interna 84151 7018 

Netto 

Gemensamt för samt liga kommuner är att gräsvård överskred resp budget då det svala sommarvädret 
medförde att gräset växte hela sommaren och även klippningsperioden på hösten förlängdes pga det 
varma höstvädret. 

Hällefors: Även skötsel av offentliga platser har kostat mer än budgeterat. 

Lindesberg: Vård av träd och buskar i parker, skötsel av sommarblommor och renhållning av offentliga 
p latser pga ökad nedskräpning kostade mer än budgeterat. 

Ljusnarsberg: Lägre kostnader för underhåll av parkanläggningar och lekplatser balanserar över
skridandet för gräsvård. 

Nora: Lägre kostnader för underhåll av lekplatser, sommarblommor samt skötsel av offentliga platser än 
budgeterat gör a tt processen visar ett positivt resul tat. 

Park/Skog 

Under april genomfördes skyddsjakt på kanadagäss vid Loppholmen i Lindesberg med anled
n ing av den sanitära olägenhet de medför. 

Park/Skogprocessen har under året tecknat nya avtal för skogsvårdstjänster och arborist
tjänster med Forlmp AB och Maskinringen. 

Genomgång av riskträd och gall rings- och röjningsåtgärder har under året påbörjats och leder 
till tryggare tätortsnära skogar som anpassas till rekreation. Även hänsyn kommer att tas till 
utveckling av naturvärden. 

Under sommaren gjordes stora insatser med bekämpning av jätteloka enligt handlingsplanen. 
En informationskampanj och de u tförda å tgärderna visar ett gott resul tat. Verksamheten räknar 
med att bekämpningsinsatserna kommer att leda till en tydlig minskning av jättelokan framöver. 

Införandet av en app för felanmälan har visat s ig vara till hjälp vid uppföljning av ärenden med 
t.ex. jätteloka och riskt räd på ett strukturerat sätt. 

Arbeten med nyinvesteringar i lekplatser och parker har fortsatt under året och flera lekplatser 
har nu träflis som fallunderlag. 
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Under året färdigställda lekplatser: 

Storå,Långåkersvägen 
Öskevik 
Grythyttan, Skiffergatan 
Hällefors, Schillingvägen 
Gusselby 
Rockhammar, badet 

Bevattningstekniken för ett större antal blomurnor har förbättrats med stora tankar som är 
enkla i hanteringen. 

Under året har verksamheten fått förelägganden från 8MB att ta hand om både kemiskt avfall 
och asbest som har dumpats i skog och mark på andra markägares fastigheter. 

Praktikenheten har under året i Nora och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt 
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet, bl a röjning av bad
plats, pulkabacke, skötsel av lekplatser, målning av räcken och stolpar. 

Systematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Vid lekplatsbesiktningar besiktigas även träd i anslutning till området. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Verksamheten kommer att arbeta med renhållningsfrågor i parker och på gator och torg. 

Ogräs bekämpning med hetvatten kommer att provas. 

Upprättandet av skötselplaner för parker och andra grönområden fortsätter. Besiktning av träd i 
anslutning till lekplatser, bad, idrottsplatser, gator och parker kommer fortsatt att dokumen-
teras. 

Investeringar 

lnvesteringsprojekt (tkr) Budget 201~

1 
Bokslut 2015 

f Hällefors kommun 720 6461 
Parkinvesteringar, nyinvest i träd 220 200 
Lekplatser och avetableringar 500 446 

I Lindesbergs kommun 1450 1111 
Föryngring av träd 150 109 
I Lekplatser 1200 869 
Norrtul lstorget Lindesberg 100 133 

I Ljusnarsbergs kommun 1111 695 
Lekplatser 411 43 
Rydbergsdal och Trekanten 200 107 
Allersta tomten Ljusnarsberg 500 545 

lNora kommun 300 182 
Parkutrustning, träd planteringar 3og_l 182 
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Hä llefors: Parkinvesteringar, grönytor korsning Stationsvägen/Sikforsvägen, pågående arbeten slutförs 
2016. Lekplatser, kompletteringar med nya lekredskap i Grythyttan Skiffergatan och vid Schillingvägen i 
Hällefors. Kompletteringar och återställning efter grävarbeten utförs 2016. 

Lindesberg: Föryngring t räd, nya trädskydd är monterade och nya urnor för plantering är inköpta. 
Lekplatser, nya och renoverade lekplatser i Öskevik, Gusselby och Rockhammar. I Sto rå färdigställdes lek
platsen som byggdes 2014. Justeringar/färdigställande utförs 216. Lekplatsen i Storå Hällaboda skjuts på 
framtiden. Norrtullstorget, nya trädskydd är monterade, nya urnor samt bevattningssystem är införskaff
ade. 

Ljusnarsberg: Lekplatser, kompletteringar av lekplatsen vid Malmtorget, byggnationen av lekplatsen vid 
Riggards flyttas till 2016. Ryd bergsdal och Trekanten, avverkning av riskträd vid Trekanten samt nyplan
tering. Plantering av träd vid Kyrkogårdsgatan. Kompletterande planteringar under hösten hanns inte 
med. Allersta tornen, på grund av dåliga schaktmassor (rivningsmaterial) blev projektet fördyrat. 

Nora: Renovering av staket mellan Lärkesdammen och Lärkesskolan. Inköp av nya papperskorgar. Komp
letterande planteringar under hösten hanns inte med. 

Nycke ltal 

Parkunderhåll 2012 2013 2014 2015 
Hällefors 

1 2211 I Kostn i tkr 1 069 1 456 1298 

Kostn i kr/invånare 153 175 210 185 

Lindesberg I 
Kostn i tkr 4422 5 022 5195 5330 

1 
Kostn i kr/invånare 192 217 223 226 

Ljusnarsberg 

Kostn i t kr 1090 11801 790 1118 

Kostn i kr/ invånare 225 242 161 227 

I Nora 
16411 Kostn i tkr 1 548 2 268 2106 

Kostn i kr/invånare 150 218 203 1561 
Totalt 

Kostn i tkr 
I 

8130 9691 95471 9387 I_ Kost n i kr/invånare 180 213 210 204 
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Process Id rott 
Processen ska svara för 

X Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fri tidsanläggningar. 

Verksam hetsredovisn ing 

Kommun Bokslut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto 2015 Kostnader Intäkter Netto 

Gemensamt 7622 7 622 0 7860 7860 o1 0 

Hällefors 122 118 -4 118 118 0 -4 

Lindesberg 8009 8560 551 8831 8831 0 551 

Ljusnarsberg 462 461 -1 461 461 0 -1 

Nora 828 757 -71 757 757 0 -71 

Totalt 17043 17 518 475 18027 18027 0 475 

Varav interna 4 387 3659 

Hällefors : Budget i balans. 

Lindesberg: Lägre nyttjandegrad i ishallarna gjorde att idrottsprocessen visar ett överskott mot budget. 

Ljusnarsberg: Budget i balans. 

Nora: En extrainsatt röjning vid Norvalla gjorde att budgeten överskreds något. 

Idrottsanläggningar 

Avtalet mellan Lindesbergs kommun och Lindlövens IF har bl a medfört utökade öppettider för 
ishallen Lindehov. Någon uppspolning av is i Lindehov runt midsommarveckan utfördes inte i år 
eftersom träningslägret för ungdomar som Lind löven tidigare har ordnat inte blev aktuellt 
denna sommar. Isen spolades upp först under vecka 31. 

I år tillkom inga extra ishallsveckor i någon hall på grund av uteblivet kvalspel. 

Med anledning av ny entreprenör fördes under våren samtal mellan Nora-Pers hyttans BK, 
entreprenören, BKT och Nora kommun angående skötseln av i första hand Norvalla IP. En bra 
dialog ä r nu förankrad mellan BKT - föreningen - och entreprenören. 

Under hösten har ett driftövervakningssystem installerats på kylkompressorn till ishallen på 
Lindehov. Detta för att fånga upp eventuella maskinstopp under tider då ishallen är obemannad. 

Belysningsarmaturer har under året bytts ut på tre elljusspår, Norvalla, Fellingsbro och Vedevåg, 
till LED-belysning. Energiåtgången minskar från 70 W till 20 W per armatur. 

Två robotgräsklippare har införskaffats till Råssvallens IP och under våren 2016 ska fotbolls
planen klippas med två klippare. 

I Hällefors har omklädningspaviljongen vid Sångens badplats byggts om med ett soldäck och en 
handikappramp upp till omklädningsrummen. 

På Olovsvallen i Kopparberg har en ny kiosk för försäljning byggts, arbetet har utförts till
sammans med föreningen Kopparbergs BI<. 

Systematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 
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Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka framtida drift
former. 

Rörelsevakter ska installeras för inomhusbelysning. Luft- och bergvärmepumpar ska installeras 
för att ersätta direktverkande el respektive olja. 

Processen ska tillsammans med de andra processerna inom Bergslagens kommunalteknik, 
kommunerna och Bergslagens Miljö- och byggförvaltning hitta samordningsvinster för att 
möjliggöra effektiviseringar. 

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

Investeringar 

lnvesteringsprojekt (tkr) 

Hällefors kommun 
Sångens badplats-Rivn och ombyggn badpavi ljong 

Lindesbergs kommun 

I 
Råssval len, dränering och robotklippare 
Lindeh ov, driftövervakn ing kompressor 
El ljusspår 

Ljusnarsbergs kommun 
Kiosk Olovsvallen 

'Nora kommun 

I 
Fotbollsplaner Hagbyängar utredning 
Idrotts investeringar 

Budget2015 Bokslut 2015 

300 266 
300 266 

6251 444 
225 137 
150 83 
250 224, 

85 84 
85 84 

3501 3431 
0 56 

350 2871 

Hällefors: Sångens badplats, återstår målningsarbete som kommer att utföras 2016. 

Lindesberg: Råssvallen återstår anslutning av laddstation. Lindehov blev billigare pga att plc-styrning till 
kompressorerna inte behövdes bytas. 

Nora: Idrottsinvesteringar avser ny belysning på elljusspåret Norvalla. 
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Process Lokalvård 
Processen ska svara för 

X Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr. 
X Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås för 

alla som vistas i lokalerna. 
>< Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. 

Verksamhetsredovisning 

Kommun Bokslut 2015 Budget 2015 Resultat Boks I ut 2014 
Kostnader lntäkte Netto Kostnade Intäkter Netto 2015 Kostnader lntäkte~ Netto 

Gemensamt I 2 302 2 302 0 2338 2 338 0 o' 2 261 0 
Hällefors I 5 431 5423 -8 5 269 5269 0 -8 

2 2611 
5 273 5058 -216 

' Lindesberg 19 874 19 322 -552 19174 19174 0 -552 16 715 16956 241 
I 

Ljusnarsberg 3 780 3638 -142 3663 3 663 0 -142 3536 3 784 248 
Nora 7604 7739 135 7564 7 564 0 135 7215 7372 158 
Totalt 38991 38424 -567 38008 38008 0 -561 35000 35 430 431 
Varav interna 4085 3145 / 3834 3140 

Processen visar ett negativt resultat på 567 tkr. 

Hällefors: lntäktsöverskott beroende av ersättning för nystartsjobb, samtidigt ett kostnadsunderskott 
hänförligt till personalkostnader ger ett nollresultat. 

Lindesberg: Utökning av städobjekt medför ett intäktsöverskott med 150 tkr. Kostnadsunderskottet på 
700 tkr består till största delen av personalkostnader. Vikariekostnaden är hög vilket beror på hög kort
tidsfrånvaro samt att efter övertagandet av förskolor finns krav på att ersätta lokalvårdare fullt ut vid 
första frånvarodagen vilket resulterat i fler t illfällen med vikarier. 

Ljusnarsberg: Driftbidraget visar ett budgetöverskott på 106 tkr samtidigt visar fakturerade städ tjänster 
ett underskott. Kostnadsunderskottet består till största delen av personalkostnader. 

Nora: Det positiva resultatet på 135 tkr består av ett intäktsöverskott på 175 tkr för fakturerade 
städ tjänster, samtidigt visas ett kostnadsunderskott som till största delen beror på ökade kostnader för 
reparationer och underhåll av maskiner. 

Lokalvård 

Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verk
samhet. Det rör sig om ca 200 verksamheter såsom skolor, förskolor, bibliotek, idrottsanlägg
n ingar och kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och s trävar efter 
att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna. 

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost
nadseffektiva som möjligt, utan att göra avkall på kvaliteten. 

Under året har verksamheten påbörjat ett projekt med att lägga in alla städobjekt i ett städ
program. När objekten är inlagda i städprogrammet går det snabbt att för enskilda objekt få 
fram städtider, kostnader, kvali tet, avverkningsgrader, kostnadsberäkningar, nyckeltal etc. 
Programmet innehåller även delar för kunduppföljning, maskininvesteringar och indexupp
räkningar. 

Under året etablerades verksamheten i ett nätverksforum, "Att mäta det omätbara", vilket är ett 
jämförelsenätverk inom städverksamhet. Länets kommuner, även kommuner utanför länet, är 
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representerade i nätverket. Under höstens träff diskuterades olika jämförelsetal, tex vikarie
behov, sjukfrånvaro och maskinanvändning. 

Under våren besöktes lokalvården i Karlskoga för att ta del av hur Karlskoga och Degerfors 
kommuner arbetar med städverksamheten. Kommunerna informerade om arbetet med syste
matisering och med fortbildning av personalen som en del av vardagen. 

I Lindesbergs kommun har det under året tillkommit städ objekt avseende städning av allmänna 
ytor på sex äldreboenden. 

Systematiskt arbete 

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, och säkerhet har en kart
läggning av risker genomförts och analyserats för att upptäcka om fysiska och psykiska arbets
miljöproblem finns ute på arbetsplatserna. Handlingsplaner med åtgärder kommer att tas fram. I 
samband med servicesamtalen läggs särskild vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i 
verksamheternas skyddsronder. 

Vid ett par tillfällen vid lokalvård på skolor, har medarbetare upplevt rädsla för hot och våld. Ett 
samarbete med skolorna angående information och åtgärder planeras. 

Två storträffar genomfördes under våren och en träff med hela BKT till julavslutning i december. 
Vid första träffen inbjöds gymnasiechefen i Lindesberg och en polis för att ge en nulägesrapport 
avseende droger. Lokalvårdens medarbetare finns varje skoldag på skolorna och är en viktig 
resurs när det gäller att se eventuella avvikelser. På julträffen gavs en föreläsning om föränd
ringar och hur vi som individer påverkas av detta. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Processen strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt och, för våra kunder, önsk
värt sätt. Den täta dialogen med kunderna fortsätter liksom den regelbundna kvalitetsupp
följningen. Målarbetet kommer att fokusera på kundnytta, mervärde och vidareutveckling, bland 
annat genom certifiering av personalen enligt SRY. På lång sikt ska alla lokalvårdare vara 
certifierade vilket höjer både status och självkänsla. 

Aktiv omvärlds bevakning kommer att bedrivas för att fånga det senaste inom metoder, hjälp
m edel och maskiner. Strävan mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter, 
vilket ger positiva effekter på arbetsmiljö och städkvaliteten. 

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtal som en förutsättning för att maximera kund
nyttan inom givna budgetramar. Kvaliteten är fortsatt i fokus och mäts genom NKI, Nöjd-Kund
Index. 

Ett valideringsprotokoll för SRY är under framtagande och blir till hjälp för att kunna bedöma 
hur långt medarbetarna har kommit i SRY-utbildningen och anpassa utbildningarna därefter. 
Det underlättar också i certifieringsprocessen, då det i vissa fall kanske räcker med att endast 
genomföra provet för att bli certifierad. 

Måluppfyllelse 

• Fortsätta arbetet med kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska vara i nivå 
med, eller högre än, föregående år. 
Servicesamtalen har skett kontinuerligt under året och samtidigt tas Nöjd-Kund-Index 
fram. På en fem-gradig skala har kundnöjdheten för kvalitet ökat till 4,24 mot 4, 19 före 
gående år, även för service har en ökning skett till 4,44 mot 4,39 föregående år. 
Målet är uppnått. 
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• Arbeta för att hålla en hög kvalitet på våra tjänster genom att fortlöpande förnya 
och förbättra de olika delarna av vår verksamhet. 
Lokalvårdsutbildningar har genomförts, översyn av maskiner utförs regelbundet och 
systematisk genomgång av frekvenser och ytor på städ objekten pågår. 
Målet är uppnått. 
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0 

Process Atervinning 
Processen ska svara för 

X Insamling och omhändertagande av hus hållsavfall och slam från enskilda brunnar. 
X Drift av återvinningscentraler. 
X Miljöarbete avseende avfallsverksamhet. 
X Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolorm fl. 
X Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet. 
X Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier. 

Verksam h etsredovisn i ng 

Kommun Bokslut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto 2015 Kostnader Intäkter Netto 

Gemensamt 8416 8416 0 8379 8379 0 0 7789 7789 0 

Hällefors 8882 9 359 477 9 510 9510 0 477 8495 9105 610 

Lindesberg 21864 21826 -39 21 651 21651 0 -39 20739 20207 

Ljusnarsberg 7908 7 701 -207 7 862 7 862 0 -207 7444 7 579 

Nora 9982 10483 502 10470 10470 0 502 9979 10333 

Totalt 57052 57 785 733 57872 57872 0 733 54446r 55 012 
Varav in terna 17447 9227 21383' 15598 

Hällefors: Det positiva resultatet beror t ill största del på lägre entreprenadkostnader än beräknat för 
insamling av avfall. 

Lindesberg: Budget i balans. 

-533 

135 

354 

566 

Ljusnarsberg: På grund av stora reserveringar, 590 tkr, för ackumulerade befarade kundförluster visar 
processen ett negativt resultat i Ljusnarsbergs kommun. 

Nora: Det positiva resultatet är en följd av dels lägre kostnader för entreprenaden för insamling av avfall 
och dels av att avfa llskärl inte kunnat köpas in i planerad takt på grund av leveransproblem hos leveran
tören. 

Insamling 

Märkning av kärl för d igital avläsning har genomförts i samtliga kommuner. Tekniken innebär 
att tömning av kärl r egistreras genom en avläsningsutrustning på hämtningsfordonet och en 
tagg/transponder på kärlet. Vid tömning av sopkärle t läses taggen av automatiskt in till en dator 
i hämtningsfordonet och uppgiften skickas mobilt till verksamhetssystemet. Om kärlet av någon 
anledning inte kan tömmas eller är överfullt rapporterar chauffören detta via datorn i bilen. 
Även dessa avvikelser skickas direkt till verksamhetssystemet. 

Förbättringsarbetet av arbetsmiljön när det gäller hämtning av avfall och slam fortsätter. Besök 
har gjorts på flertalet hämtställen där man bl a tittat på transportvägar och avfallsutrymmen. 
Processen arbetar med frågan i samarbete med entreprenörer och arbetsmiljöverket. 

Nya avtal för insamling av slam gäller från 1 februari i år. För kommunerna Ljusnarsberg, Nora 
och Hällefors tecknades avtal med NLF Nora-Lindefrakt AB och för Lindesbergs kommun med 
Örebro Slamsug AB, ÖSAB. Båda avtalen gäller fyra år. 

Deponier 

Arbe tet på Södra Måles (Lindesberg) och Skärets (Ljusnarsberg) deponier fortsätter enligt 
s luttäck ningsplanerna. Askor och slam har fortsatt att levereras till båda anläggningarna. 
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Under året fortsatte sluttäckningen av ytterligare 1 ha på Skärets deponi. Avtal med Hans 
Andersson Recycling AB tecknades, de slutförde ca 40% innan vädret inte tillät fortsatt a rbete. 
Så snart det torkat upp till våren fortsätter arbetet. På Södra Måles deponi har material 
levererats för kommande sluttäckning. 

Genom att låta sluttäckningen ske etappvis kan erfarenheter från tidigare täckningar användas i 
den fortsatta sluttäckningen. Dessutom är det möjligt att dra nytta av att tekniken hela tiden 
utvecklas. Syftet med sluttäckning är att minska deponins påverkan på omkringliggande miljö. 

Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och r iskbedöm
ning av nedlagda kommunala dep onier måste göras, eftersom sådan saknas i flera kommuner. 
Inom BKT:s geografiska verksamhetsområde är mycket arbete redan gjort men inventeringen 
behöver uppdateras för att deponierna ska kunna riskbedömas och r iskklassas enligt MIFO, 
Metodik för inventering av förorenade områden. Projektet är påbörjat och beräknas vara klart i 
början av 2016. 

Återvinningscentra.Ier 

I arbetet med verksamhetsmålet att utöka antale t återvinningsbara fraktioner på å tervinnings
centralerna (ÅVC) infördes utsortering av gips under våren. Ytterligare fraktioner som kan vara 
möjliga alternativ för utsortering är isolering, grovplas t och textilier. Studiebesök på andra ÅVC 
har gjorts och kontakt har tagits med företag som omhändertar bl a grovplast. 

I samarbete med Returpack (panta mera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställ ts 
ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäre t och Ängarna. Under perioden april-december har 
kommuninvånarna skänkt totalt 40 tkr som gått vidare till Barncancerfonden (varav 4 tkr från 
Hällefors, 5 tkr från Lindesberg, 20 tkr från Ljusna rsberg och 11 t kr frå n Nora). Insamlingen 
kommer att fortsätta under 2016. 

Under året har tre besöksmätningar genomförts på samtliga ÅVC. Vid första mätningen, vecka 
11, kom det totalt på samtliga ÅVC:er 2 184 besökare. Vid a ndra och tredje mätningen, vecka 29 
resp vecka 46, kom det totalt 3 956 resp 2 644 besökare. 

I maj u tfördes en enkätundersökning där besökarna på ÅVC fi ck svara på frågor hur de upplever 
skyltning, öppettider mm. Svaren visar att besökarna är nöjda med sina besök men önskar gene
rösare öppettider. Från april 2016 kommer Södra Måle och Gyltbo att hålla öppet ytte rligare en 
dag i veckan. 

Vissa omstruktureringar har gjorts på samtliga ÅVC:er för att göra det enklare för besökare vid 
avlämning. På Gyltbo ÅVC har ytan för containerparken asfalterats med ett mycket gott resultat. 
I Nora har en del av ytan för träavfall asfalterats. 

Behandling 

Avtal avseende hämtning, transport och behandling av skrot är förlängt med Stena Recycling AB 
t ill april 2016. Med skrot avses bl.a. restprodukter av s tål och metall som lämnas på å tervinn
ingscentralerna av allmänheten. Blandkabel sorteras ut och läggs i för ändamålet avsedda kärl. 

Avtal ha r tecknats med Gipsrecycling AB avseende hämtning, transport och behandling av gips . 
Insamla t gips återvinns till nya gipsskivor. 

Under å ret genomfördes upphandling avseende hämtning, transport och behandling av ris. 

Externt samarbete 

Bergslagens kommunalteknik ingår i AGÖ, Avfallsgrupp Östra Värmla nd. Ett forum där aktuella 
frågor r örande avfallshantering diskuteras och utreds. 

42 



Årsredovisning 2015 

Avfallsinformation 

Förslag till ny avfallsplan 2016-2020, är framtagen för att antas av samtliga medlemskommuner. 

Samarbetet med avfallsambassadörer på process Lokalvård har fortsatt under året. De infor
merar ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter så att avfallet 
som går till förbränning kan minimeras. 

Process Återvinning har under året deltagit och informerat om avfallshantering i olika forum bl.a 
på arbetsmarknadsmässor, hos bostadsbolag, hyresrättsföreningar samt skolundervisning i SFI
klass. 

Systematiskt arbete 

Miljö- och skydds ronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna 
enligt egenkontroll. 

Process Återvinning fick under våren besök av arbetsmiljöverket som informerade om risker för 
skador och olyckor i samband med hämtning av hushållsavfall. Detta besök utmynnade i en rik
tad information till villaägare i Hällefors kommun angående kärlplacering, detta för att förbättra 
avfallshämtarnas arbetsmiljö. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinnings
centralerna. Enligt en extern utredning framkom synpunkter på att ÅVC:n i Lindesberg bör få en 
mer central placering. Förslag på placering är norra delen av centrala Lindesberg. Enligt utred
ningen bör detta ske i samband med att deponin i S Måle sluttäcks. 

Införandet av digitala hjälpmedel vid avfallshämtning, upp märkta avfallskärl, ger bättre kvalitet 
vid avfallsinsamling samt förbättrade administrativa rutiner. 

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

Återbruken fortsätter i li ten skala på återvinningscentralerna. Det finns behov av att vidareut
veckla verksamheten och få in fler intresserade aktörer. 

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar bör samlas hos 
kommunerna. En utredning är tillsatt och i mars 2016 ska en rapport presenteras om hur ett 
överlämnande till kommunerna ska kunna genomföras. Intentionen är att det ska bli enklare för 
hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för 
Bergslagens kommunalteknik att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insam
ling. 
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Måluppfyllelse 

• Antal hushåll som sorterar ut biologiskt avfall ska öka med 5% jämfört med 2014. 
Utsortering av biologiskt avfall ligger kvar på samma värde som föregående år, 73%. 
Målet är ej uppnått 

• Utöka antalet återvinningsbara fraktioner på återvinningscentralerna. 
Ny fraktion för återvinning av gips infördes under året. 
Målet är uppnått. 

• Minska volymen lakvatten från nedlagda deponier som skickas till reningsverken. 
På Skäret har sluttäckning påbörjats som en åtgärd för att minska lakvattnet. 
Vid Skäret ÅVC har lakvattens mängden minskat med 24% och vid S:a Måle ÅVC har 
lakvattensmängden minskat med 6% jämfört med år 2014. 
Målet är uppnått. 

• Digital avläsning vid avfallshämtning ska vara infört i alla kommuner under 2 015. 
Digital avläsning vid avfallshämtning är genomförd i samtliga kommuner. 
Målet är uppnått. 

Investeringar 

lnvesteringsprojekt (tkr) Budget 2015 Bokslut 2015 

I Hällefors kommun 0 01 

I Lindesbergs kommun 240 217 
Asfaltering S Måle 240 217 

J Ljusnarsbergs kommun 0 0 

Nora kommun 80 12 
Justering av yta för träavfal l 80 ol 
lnsynsskydd Ängarna ÅVC 121 
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Nyckeltal 

BI<T totalt 

Utsortering av biologiskt avfall är oförändrat mot föregående år, 73%. Sedan föregående år har en liten ökning 
av utsorterat biologiskt avfall skett i tre av kommunerna - Hällefors, Ljusnarsberg och Nora - medan det i Lindesberg 
har skett en minskning med 1 procentenhet. 

Hä llefors 

0 Blandat avfall 

D Ut sort matavfall 

D Hemkompost 

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 2 procent

enheter mot föregående år. 

Ljus narsberg 

O Blandat avfall 

O Utsort matavfall 

l!il Hemkompost 

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procent

enhet mot föregående år. 

O Blandat avfa ll 

0 Utsort matavfall 

Il Hemkompost 
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Lindesberg 
Utsortering av biologiskt avfall har minskat med 1 procent

enhet mot föregående år. 

No ra 

O Blandat avfall 

O Utsort matavfall 

O Hemkompost 

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procent

enhet mot föregåemde år. 

o Blandat avfall 

0 Utsort matavfall 

• Hemkom,:,ost 
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för 

X Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät. 
>< Drift- och underhåll av V A-ledningsnät. 
X Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten. 
X Att avleda avloppsvattnet. 
X Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt. 

VA-verksamheten är uppdelad i två processer: 

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

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

Verksamhetsredovisning 

Kommun Boks I ut 2015 Budget 2015 Resultat Bokslut 2014 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto 2015 Kostnader Intäkter Netto 

Gemensamt 20428 20428 0 18 310 18 310 0 0 17 102 17 1021 0 
Hällefors 19193 19 246 53 19 210 19 210 0 53 17914 18 237 323 
Lindesberg 37399 36670 -729 36395 36395 0 -729 34 145 35 334 1 189 
Ljusnarsberg 17 212 17420 208 16 635 16 635 0 208 16 498 16 614 116 
Nora 15933 16916 982 17 385 17 385 0 982 15 231 17 125 1893 
Totalt 110165 110679 514 107935 107 935 0 514 100891 104411 3 521 
Varav in tema 26877 23817! 19 4451 13665 

Processerna visar ett positivt resultat med 514 tkr. 

Hällefors: Resultatet inkluderar en nedskrivning av anläggningstillgångar med 1 536 tkr. 

Lindesb erg: Kostnadsunderskottet på 1 000 tkr beror på ökat underhåll av ledningsnätet. Ökat antal 
a nläggnings- och anslutningsavgifter beroende på ökad bebyggelse ger ett intäktsöverskot t. Totalt visas 
ett unde rskott med 730 tkr. 

Ljusnarsberg: Ett intäktsöverskott på 785 tkr beror på bryggeriverksamheten. Ackumulerade befarade 
kundför luster, 1 350 tkr, drar dock ner resultatet. 

Nora: På grund av svårigheter att rekrytera personal till vakanser samt att prioriteringen har legat på 
invester ingsprojekt så visas ett kostnadsöverskott med 1 450 tkr. Ett intäktsunderskott på 470 tkr 
b eroende på lägre brukningsavgifter ger ett resultat på plus 980 tkr. 

Dricksvattenförsörjning 

Av kommunens invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 
vattenverken är årsproduktionen ca 4,5 miljoner m3. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten 
har varit nära nog 100 %. 

Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livs
medelsverkets anvisningar och av Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) fastlagt 
kontrollprogram. 

8MB har genomfört revision av vatten verksamheten, där HACCP - egenkontrollen, granskades 
och godkändes. Kritiska kontrollpunkter följs upp och desinfektionens effektivitet ska redovisas. 
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HACCP-arbetsgruppen i nya organisationen ska revideras med tydlig ansvarsfördelning. I nya 
organisationen ansvarar produktionschefen för kompetensdokumentation som visar att 

personalen har tillräcklig utbildning. Den nya kompetensmodulen ska driftsättas snarast. Faro
analyser ska specificeras på några punkter. 

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

Övriga arbeten - dricksvatten 

För att minska r isken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer. Installationen av 
UV-ljus på de större vattenverken och på lämpliga punkter i ledningsnätet fortsätter som skydd 
mot parasiter. 

Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska 
antalet anmärkningar och om prover. Uppföljning visar att det krävs en ökad grundklorering. 

Arbetet med framtida vattenförsörjning pågår. Vätternvatten kan bli framtida huvudvatten
försörjning till Lindesberg och Nora, som nu är fullvärdiga medlemskommuner. Arbetet sam
ordnas av Länsstyrelsen. Undersökningar av grundvattenförekomst för reservvatten har gjorts 
för Lindesberg, Nora och Löa men kvaliteten är inte godkänd för fortsättning. 

Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett förhandlingar med mark
ägaren för markköp av Ljusnarsbergs reservvattentäktområde. 

Flertalet av de mindre vattenverken Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog och Grönbo har prob
lem med råvattenkvali teten och kräver omfattande beredningssteg. Utredning har startats för en 
sam byggnad med överföringsledningar från Rya vattenverk i Lindesberg. 

Vid Spannarboda är filter installerat för att klara en godkänd fluoridhalt. 

Löa vattenverk utreds för kapacitets-och kvalitetshöjning. Det planeras för att dricksvatten
försörjning i framtide n ska ske från Vasselhyttan. 

Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har förbättrats genom styrd ventilation, men ytterligare åtgär
der krävs för att sänka radonhalten. Renoveringsalternativ är framtagna inför kommande upp
rustning av verket. Banverket förstärker skyddsvallen t ill järnvägen i Rya. 

Jeppetorps upprustning är klar och revidering av skyddsområdesföreskrifterna är påbörjade. 

Yxsjöbergs vattenverk har kompletterats med säkerhets barriärer och en lågreservoar med 
kapacitet för att klara en dygnsförbrukning. 

Älvestorps vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är påbörjat. 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår med översyn av tillträdesregler och 
nyckelhanteri ng. 

Spillvatten 

Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden, vilket kräver till
förlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med 
hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan 
erhålls. 

Inom verksamhetsområdet finns 22 s törre reningsanläggningar och ca 250 pumpstationer. 
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Övriga arbeten - spillvatten 

En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår. Utredningsvillkor med miljöförbättringar på 
ledningsnätet har redovisats till Länsstyrelsen. 

Fasad- och takrenoveringen vid Fellingsbro reningsverk är i stort sett avslutad. 

Vid Frövi reningsverk har slamförtjockning installerats och ny ventilation är driftsatt. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Ombyggnationer har pågått och nu 
körs en försöksperiod med den nya processen för uppföljning av hur temperaturväxlingar på
verkar reningsfunktionen. Nytt tillstånclsbeslut och begränsningsvillkor gäller från 2014. 

Vid Nora reningsverk utvärderas den framtagna förstudien. Uppströmsarbete pågår i samarbete 
med Orica och utsläppsmängclerna av kväve har minskat. Under 2015 har uppföljning av för
höjda halter av bly i slammet spårats till Gyttorp, och åtgärder är vidtagna. Reningsverket har 
beviljats tidsbegränsat hanteringstillstånd för brandfarlig vara och egenkontrollen har komp
letterats. 

Tillståndsprövning Frövi reningsverk är inlämnad till Länsstyrelsen. 

Belastningen har minskat till Fjäll bo reningsverk eftersom bryggeriet ändrat sin produktion. 
Uppströmsarbetet har fortsatt och den spårade kadmiumkällan följs upp. 

De mindre reningsverken har inspekterats av BMB för att klarlägga om kraven på normal eller 
h ög skyddsnivå uppfylls. Vid några mindre markbäddar har spolningar genomförts och renings
funktionen har förbättrats avsevärt. 

Ledningsnät 

Ledningsnätet kartläggs med syftet att minska miljöpåverkan på recipient, belastning på 
reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten 
dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pump
stationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och en prioritering görs av var in
satserna bör genomföras först. Handlingsplanen uppdateras efterhand som ekonomiska medel 
fastställs. 

BMB genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verksamhetsområdena kontinu
erligt kommer att utökas. Ett tiotal omvandlingsområden av olika storlek är dokumenterade för 
inkoppling på kommunala ledningsnätet, Saxhyttan, Silverhöjden, Härken, Gusselby, Fornaboda, 
Vibyn och Norasjöns Östra strand. En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både 
dricksvatten och spillvatten. 

Övriga arbeten - ledningsnät 

Uppföljning av hal vårsstatistik visar på ovanligt mycket vattenläckor, och att läckor på privata 
fastigheter ökar. Kontakter med fastighetsägare som uppmanats att åtgärda läckage fungerar 
bra och a ll kommunikation dokumenteras. 

VA-banken, ett nytt kart-och ledningsnätssystem, är i drift och en tydlig införandeplan finns 
framtagen. 

Kompletterande flödesmätare har installerats på flera punkter i ledningsnätet. 
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I centrala Lindesberg, Brodalen, Tredingen och Industriområdet är VA-utredningen gällande 
nätets status slutförd. VA-arbeten längs Djupdalsgata n är avslutade. Projektering pågår för bygg
nation av gång-och cykel väg från kyrkogården t ill södra infarten, arbetet sker i samarbete med 
Trafikverket. Arbetet med Norevägens spillvatten och ny läggning av dagvatten är färdigställ t. 

Projektet Vi byn i Frövi blev klar t under året. 

Vid Råsshallen i Guldsmedshyttan har arbetet med byte av ledningsnätsträckning avslutats. 

I Kopparberg är nyläggningen av vatten- och spilledningar i Järnvägsparken färdigställd. 

På Fasegatan pågår byte av spill-och vattenledning samt nyläggning av dagvattenledning, ett 
sam projekt med Trafikverke t. 

I Hällefors är omläggningen av VA på Hagvägen avslutad. Etapp ett av arbetet med 
Hammarvägen-Bergmästarvägen är färdigstä lld. 

Dagvattenutredningar på Soltunet, Vitsippan och Dalsta i Nora är slutförda. Av ett 60-tal 
fel kopplade fastigheter är hälfte n nu åtgärdade. 

VAP VA-Projekt AB är projektledare för Östra stranden och etapp ett Hitorp mot Vagnskjul
berget är påbörjad. Överföringsledning och serviser beräknas färdigställda till våren 2016. 

Återstående arbete vid Ås Sandvadsvägen i Nora är återställningsarbete. 

Miljömålsarbete 

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitets målen är vägledande för VA-verksamheten. Fort
löpa nde sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps
mängder och grundvattenkvalitet. 

• Uppströmsarbete pågår på lednings näten i alla BI<T-kommuner. 
• Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet. 
• Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen med objektsinmätning. 
• Uppföljning och revidering av skyddsområdes föreskrifter. 
• Förstudie med projekteringsförslag för Nora reningsverk. 
• Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden. 

Lagar och krav 

För rötgasanläggningar gälle r ny lagstiftning med krav på gassäkerhetsbesiktningar och r isk
analys för explosionsfar lig miljö. Egenkontrollen är kompletterad för Bångbro och Nora. Utbild
ning av gasföreståndare och i hantering av explosiv vara har genomförts. 

Enlig t ny dammsäkerhetsregler ing har e n fördjupad <lamminspektion med konsekvens klassning 
utförts på Bälgsjödammen. Ansökan om konsekvensklassning har lämnats. 

Kemikalielagstiftningen CLP, förordning gällande klassificering, märkning och förpackning 
(classification, labelling, packaging), och ändringar i Kemiska arbetsmiljörisker gäller från juni 
2015. 

Ny lagstiftning gäller för analys av radioaktiva ämnen i dricksvatten. 

Systematiskt arbete 

Som en d el av det systematiska arbetet med a rbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fort
sätter kartläggningen av r isker och framtagande av handlingsplaner med å tgärder. 
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VA-verksamheten fortsätte r att utveckla systemen för driftövervakning. BKT:s hemsida komp
letteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten. 

För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste tillsynsmodulen uppdateras. Det 
senas te är en app för kvali tetssäkring. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Hä lsosamt och rent dricksvatten, avloppsvattenrening så att inte sjukdomar sprids och en 
vattenmiljö på god nivå är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län 
krävs fl er styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs 
för att följa lagar och krav och bidra till en god miljö. Investerings- och r einvesteringsbehovet är 
relativt stort och miljökraven öka r. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas och anpass
ning ske till ändrat klimat. En huvuduppgift är att verka för att de stora investeringarna sköts 
och förnyas på ett optimalt sätt. Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energi
effektivisering och teknikutveckling. 

Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och ledningsnäten ännu äldre. 

Anläggningarna är till stor del i behov av modernisering, och ökade krav på verksamheten med
för att driften ständigt måste förändras och utvecklas. 

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

Befintliga markbäddar och infil tra tionsanläggningar klarar inte lagkraven med avseende på 
reningseffekt. En utredning är på börjad för a tt ersätta anläggningarna med ny teknik såsom 
minireningsverk eller överföringsledningar. 

Inventering av ledningsnätens sta tus och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fort
sätter. 

Begynnande klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att 
öka väsentligt i framtiden. Klimatförändringarna s täller stora krav på dricksvattenproduktion 
och ledningsnät. En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenför
sörjningen på ett hållbart sätt. 

Ett flertal mindre anläggningar börjar bli uttjänta och kommer att kräva reinvesteringar. 

Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig lösning för Öre bro läns kommuner, och BKT 
delta r v ia Nora och Lindesbergs kommuner. Förstudien Vätternvatten upphandlas gemensamt 
av Länsstyrelsen på uppdrag av kommuner inom länet. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av 
a lla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd, och förberedelser 
och åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för 
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk 
och på ledningsnätet. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem ska upphandlas. Skal
skydd förbättras löpande. 

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följ a upp föreskrifter för vatten
skyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till a tt 
skydda clricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav. 

I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område 
med betyda nde översvämningsrisk. 
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En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten är i drift och byggs på kon
tinuerligt. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (VA
fonden) utifrån investeringar tex reservvatten, reningsverk och förnyelse av ledningsnäten. 

Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egen
el, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar. 

Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande för att begränsa farliga ämnen och ge möjlighet att 
riskbedöma kemikaliegrupper. Branschorganisationen Svenskt Vatten genomför studier bl a för 
att skapa en styrning mot god hållbarhet för svenskt dricksvatten och efterbehandling av slam 
med syfte att förbättra avvattningsegenskaper samt eventuellt få en reduktion av läkemedels
rester. 

VA-verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, kvalitet, miljö, arbets
miljö och säkerhet med syfte att systematiskt förbättra och tillse att lagar och krav följs. Dess
utom finns system för fastighetsregister, ledningsnät och diariesystem. Dessa system bör integ
reras eller samordnas på ett strukturerat sätt, vartefter kraven skärps och aktiviteterna blir fler i 
verksamheten. 

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

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

• Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka. 

• Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avlopps
reningsverk och ledningsnät. 

• Miljökraven ökar. 

• En stor del av anläggningstillgångarna är avskrivna och med nödvändiga investeringar 
för att förnya infrastrukturen kommer taxan att behöva höjas. 

• Utbildningskostnad för personal ökar med ökade lagstiftn ingskrav. 
• Skyddet för miljön kan utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VA

anläggning. 

Mål uppfyllelse 

• Antal vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska minska, baserat 
på tidigare årsstatistik. 
Driftstörningar inrapporteras och dokumenteras kontinuerligt VA-banken. Antalet 
vattenläckor och avloppsstoppar har minskat även källaröversvämningar har minskat. 
Målet är uppnått. 

• Avloppsslammet ska vara godkänt för spridning till åkermark. 
Slam prover tas enligt provtagningsprogram och analyseras. 
Målet är uppnått. 

• Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska 
inte överskridas, baserat på respektive tillstånds beslut. 
Provtagning på utgående vatten sker enligt schema. Analyserna sammanställs och upp
följning görs kontinuerligt. Samtliga utsläppsvillkor har rymts inom resp tillståndsbeslut. 
Målet är uppnått. 

51 



Årsredovisning 2015 

Investeringar 

lnvesteringsprojekt (tkr) Budget 201~~ Bokslut 2015 
Hällefors kommun 3750 2645 
Älvestorp vattenverk 750 485 
Billockvägen 3000 21601 

Lindesbergs kommun 17225 3 794 
Råsshallen ledningsnät 11501 1549 
Säkerhet vattenverk 300 0 
Frövi re ningsverk 500 150 
Fellingsbro re ningsverk 2 oool 1595 
Ventilation Frövi reningsverk 500 170 
Ombyggnad Ldg reningsverk 12 275j 217 
Norevägen, dagvatten 500 113 

Ljusnarsbergs kommun 3884 2266 
Finnhyttans vattenverk 700 0 
Fasegat an Kopparberg 800 108 
Järnvägsparken Kopparberg 2 384 2 158 

Nora kommun 21350 3289 
Ås ombyggnad etapp 3 1500 17471 
Säkerhet VV UV-ljus 100 55 
Utbyte ledningsnät 1598 0 
Kungsgatan 277 277 
Norasjön Östra stranden 17000 1081 
Förstudie Nora RV 125 129 
Da~vattenhantering_ 750 0 

Hällefors: Älvestorp vattenverk startade under hösten och hann inte bli slutfört, begärt ombudgetering av 
350 tkr. Billockvägen pågår. 

Lindesberg: Råsshallen ledningsnät avlopp och VA-ledning. Säkerhet vattenverk har varit problem med 
leverans av UV-ljus, begärt ombudgetering i sin helhet. Frövi reningsverk takbyte, begärt ombudgetering 
av 350 tkr. Fellingsbro reningsverk tak och fasad pågår, begärt ombudgetering av 400 tkr. Frövi renings
verk ventilation pågår, begärt ombudgetering av 330 tkr. Ombyggnad Lindesbergs reningsverk en upp
hand ling överklagades och därmed kom arbetet i gång sent på året. Norevägen dagvatten fortsätter nästa 
år, begärt ombudgetering av 380 tkr. 

Ljusnarsberg: Finnhyttans vattenverk, reservkraftverk och UV-ljus upphandlat under hösten, begärt 
ombudgetering i sin helhet. Fasegatan och Järnvägsparken är båda startade sent under året, begärt 
ombudgetering av 690 resp 230 tkr. 

Nora: Ås etapp 3 klart, hela Ås-projektet gjordes klart under 2015. Säkerhet vattenverk problem vid 
leverans av UV-ljus, begärt ombudgetering av 100 tkr. Utbyte ledningsnät planeras för ledningsbyte och 
ny pumpstation i Svinamotarbacken, begärt ombudgetering av 1 500 tkr. 
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Resultaträkning 
Not 2015-01-01 2014-01-01 

(Belopp i tkr) --2015-12-31 --2014-12-31 

Verksamhetens intäkter 

Kommunbid rag 1 143 940 122196 

Konsumtionsintäkter 2 131048 124837 

Övriga intäkter 3 24429 26239 

Årets resultat - avgiftsfi nanserade verksamheter 10 -1247 -4087 

298170 269185 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader anläggningstil lgångar, ent r, bidrag 4 -132 125 -114 247 

Övriga verksamhetskostnader 5 -51 963 -44 840 

Personal kostnader 6 -95 640 -85 152 

Avskrivningar 7 -2865 -2 524 

-282 593 -246 763 

Verksamhetens nettokostnad 15577 22422 

Resultat från finansiella intäkter/kostnader 

Finansiella intäkter 8 144 228 

Finansiella kostnader 9 -16418 -20 326 

Resultat före extraordinära poster -697 2324 

Reglering av resultat 11 -2322 -4 524 

Årets resultat -3019 -2 200 
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Balansräkning 

Not 2015-12-31 2014-12-31 
(Belopp i tkr) 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och inventarier 12 7917 9103 

Summa anläggningstil lgångar 7917 9103 

Omsättningstillgångar 

Lager 

Materialförråd 795 692 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 13 32 751 21729 

Övriga fordringar 14 3012 1750 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 30329 44065 

Summa kortfristiga fordringar 66092 67544 

Kassa och bank 18 1398 5022 

Summa omsättningstillgångar 68285 73258 

Summa tillgångar 76202 82361 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 10, 16 

Ingående eget kapital 2324 4524 

Årets resultat -3 021 -2 200 

Balanserat resultat -697 2324 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 580 720 

Checkräkni ngskredit 17 0 0 

Summa långfristiga skulder 580 720 I 

Kortfristiga skulder 

Lev era ntörsskul de r 27 618 28285 

Övriga skulder 19 16485 20985 
I Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 32 216 30047 

Summa kortfristiga skulder 76319 79317 

Summa eget kapital och skulder 76202 82361 

Poster inom linjen 

Ställda säkerheter INGA INGA 

Ansvarsförbindelser INGA INGA 
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l<a ssafl öd esa n a lys 
Not 2015-01-01 2014-01-01 

(Be I opp i tkr) --2015-12-31 --2014-12-31 

Röre lseresultat 15 577 22422 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier 0 0 

Avskrivningar 2424 2524 

18001 24946 

Erhållen ränta 144 228 

Erlagd ränta/kapitalkostnad -16 418 -20 326 

-16 274 -20098 
l<assaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 1727 4848 

Förändring av rörelsekapital 

Ökning/Minskning av fordringar 1452 -1459 

Ökning/Minskning av lager -103 -509 

Ökning/Minskning av leverantörsskulder -667 -1629 

Ökning/Minsknning av övriga korta skulder -2 333 11754 

-1651 8157 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 76 13005 

lnvesteringsverksamhet 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1238 -2 855 

Försäljning av inventarier 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1238 -2 855 

Finansieringsverksamhet 

Reglering av resultat -2 322 -4 524 

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 0 -1323 

Förändring av långfristig skuld -140 719 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2462 -5128 

Ökning/Minskning av likvida medel -3 624 5022 

Likvida medel vid årets början 18 5022 0 

Likvida medel vid periodens slut 18 1398 5022 
-
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Noter för den samlade verksamheten 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) samt god 
redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

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

(Belopp tkr) 2015 2014 I Notl Kommunbidrag 

Hällefors 23 287 20 230 

Lindesberg 77178 61083 
Ljusnarsberg 15859 13 018 
Nora 27616 27865 
Summa 143940 122196 
I beloppet ingår driftbidrag från resp kommun samt under året utförda investeringar. 

Not2 Konsumtionsintäkter 

Hällefors 27744 26237 

Lindesberg 53197 49998 
Ljusnarsberg 23940 22824 
Nora 26 167 25 778 

Summa 131048 124837 

Not3 Övriga intäkter 

Åte rbetalning Fora 0 18471 

Skogsprodukter 382 770 
Skrot 1415 1 730 

Destrukti onsavgifter 109 605 
Ans I utni ngsavgifter 2 543 1216 

Lönebidrag 3 244 2841 

Sålda tjänster och övrigt 19980 17 230 

l Not4 -

Summa 24429 26239 

Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag 

-22 9121 Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -24142 

Bidrag -121 -160 

Entreprenader och köp av verksamhet -101 394 -86065 

Konsulttj änster -6 468 -5110 

Summa -132125 -114 2471 
Not 5 Övriga verksamhetskostnader 

Lokalhyror -2 631 -2 568 

Hyra leasing anläggningstillgångar -3199 -2 543 

Elkostnad -17 897 -17177 

Bränsle, energi och vatten -1 889 -1902 

Förbrukningsinventarier och material -9 692 -7 396 

Försäkri ngskostnader -1262 -1171 

Övriga verksamhetskostnader -15 393 -12 083 

Summa -51963 -44 8401 
Leasingavgifter: I beloppet för Hyra leasing anl.tillg ingår leasingavgifter för fordon, 
maskiner och inventarier med 1 303 tkr (f å. 1 096 tkr). 
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(Belopp tkr) 2015 2014 
Not6 Personal 

Medelantal anställda 

Kvinnor 100 91 
Män 92 89 
Totalt för förbundet 192 180, 
Löner och ersättningar 

Direktion -391 -459 

Övriga anställda -66 645 -61142 
Summa -67 036 -616011 
Sociala kostnader 

-3 5891 Pensionskostnader övriga anst äl Ida -4 392 
Övriga sociala kostnader -21172 -18 388 

Summa -25 564 -21977 

Not7 Avskrivningar på anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt pl an -2 865 -2 524 

Avskrivningar görs med följande procentsa ts: 

Materiella anläggningstillgångar 

Mas kiner och inventarier 10-20% 10-20%1 
Avskrivningar framgår av not 12. 

Not8 Finansiella intäkter 

Räntor på kundfordringar 140 181 
Övriga finansielle intäkter 4 47 
Summa 144 228 

Not 9 Finansiella kostnader 

Räntekostnader -65 -45 

Kapitalkostnader kommun -16 353 -20 281 

Summa -16 418 -20 3261 

Not 10 
-

Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter 

Resultaten för de avgi ftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp 

medlemskommuns årsredovisning. 

Not 11 Reglering av resultat 

Reglering mot kommunerna av 2013 års resultat av de skattefi nansierade 

verksamheterna. 

Not 12 M askiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 28591 25 805 

Årets anskaffning 1238 2 855 

Årets försäljning 0 -69 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29829 28591 

Ingående avskrivningar -19 488 -17 034 

Årets avskrivningar -2 424 -2 523 

Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 0 69 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21912 -19488 

Utgående planenligt restvärde 7917 9103 
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(Belopp tkr) 2015 2014 
Not13 Kundfordringar 

Kundfordri ngar konsumtionsdebite ri ngar 11487 12167 
Kundfordringar övrig fakturering 21 264 9562

1 

Summa 32 751 21729 
Not14 Övriga fordringar 

Skatte konto 2 933 402 
Momsfordran 56 1351 
Avräkn ing medlemskommuner 0 0 
Övriga fordringar 23 -3 
Summa 3012 1750 -

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter 23 076 37 467 
Förutbetalda försäkringar 322 251 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6931 6347 
Summa 30329 44065 --

I Not 16 Eget kapital 

Ingående eget kapital 2 324 4 524 
Årets resultat -3 020 -2 200 
Summa -696 2 324 - -

Not 17 Checkräkningskredit 

Beviljad limit 15000 15000 
Ut nyttjad kred it 0 0 

Not 18 Likvida medel 

Kassa och bank 1398 5022 
~elo~p vid årnt s slut 1398 5022 

Not 19 Övriga skulder 

Momsskuld 2045 1039 
Personalens skatter mm 11738 10939 
Avräkning medlemskommuner 2 562 8867 
Kortfristig del av långa skulder 140 140 
Summa 16485 20 985 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupen semesterlön 7 587 7504 
Förutbetald intäkt 252 238 
Övriga upplupna kostnader 24377 22305 
Summa 32 216 30047 

-
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Begreppsförklaring 
AME 
Arbetsmarknads enhet 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. 

Avgifts finans ierad verksamhet 
Verksamhet som helt finansieras genom taxa 
som betalas av abonnenter. 

Avskrivningar 
Planmässig nedsättning av anläggnings ti llgångars 
värde. 

Balansräkning 
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. 
Balansräkningen visar hur tillgångarna har 
finans ierats, med skulder och eget kapital. 

Bas-P /Bas-U 
Byggarbets miljö planering och utförande. 

CLP 
Kemikalielags tiftning gällande klassificering. 
märkning och förpackning. 
(Class ification, labelling. packaging) 

Eget kapital 
Eget kapital består av ingående eget kapital och 
årets resultat (över-/underskott) . 

FoU 
Forskning och utveckling. verksamhet som syftar 
till att producera kunskap. 

Förutbetalda kostnader 
Kostnader betalda år 2015 men som avser 
år 2016 (fordran). 

Förutbetalda intäkter 
Intäkter erhållna år 2015 men som avser år 2016 
(skuld). 

HACCP 
Faroanalys och kritiska styrpunkter. 
(Hazard Analysis and Critical Control Points) 

ISO 
Internationella standardiseringsorganisationen. 

Kapitalkostnader 
Internränta och avskrivningar. 

Kassaflödesanalys 
Visar inbetalningar och utbetal ningar under en 
vald period. 

KNÖL 
Kommunerna i norra Örebro län. 

Kortfris tiga skulder 
Lån och skulder som förfaller inom ett år från 
bokslutdagen 

Långfristiga skulder 
Skulder som har längre löptid än ett år från 
bokslutsdagen. 

MIFO 
Metodik för inventering av förorenade områden. 

NKI 
Nöjd-Kund-Index. 

Omsättningstillgångar 
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år. 

Resultaträkning 
Visar periodens resultat Periodens intäkter 
minus periodens kostnader inkl avskrivningar 
utgör förändringen av eget kapital. 

Skattefinansierad verksamhet 
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från 
medlems kommunerna. 

SI<L 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

SRY 
Servicebranschens yrkes nämnd. 

TBE 
Fästingöverförd hjärninflammation. 

Tillgångar 
Består av omsättningsti llgångar och anläggnings
tillgångar. 

Upplupna intäkter 
Intäkter erhållna år 2016 men som avser år 2015 
(fordran). 

Upplupna kostnader 
Kostnader betalda år 2016 men som avser år 2015 
(skuld). 

VA-banke n 
Underhållssystem för VA-ledninngsnät. 

tkr = tusen kronor 
mnkr =miljonerkronor 
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Organisationsnr: 222 000- 1487 

Box 144, 713 23 NORA 
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Tel: 0587-55 00 00 
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