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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-09-09 

Justeraodes sign. 

Au§ 154 Dnr KS 074/ 2015 

Samhällsbyggnad Bergslagen, samverkan mellan 
Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Ärendebeskrivning 
Kommuncheferna i KNÖL (kommuner i nona Örebro län) har inkommit med 
förslag till ny organisation, Samhällsbyggnad Bergslagen, vilken är en samverkan 

mellan Bergslagens Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning (BMB). Den nya organisationen innebär att BKT och BMB tar 

gemensamt kund- och servicecenter, gemensam webbplats och gemensamma 

administrativa tjänster från medlemskommunerna. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 



• Tydliga dokument för de gemensamma organisationerna 
avseende styrning och uppföljning genom att mål och 
indikatorer för måluppfyllelse skapas. 

• Revidering av ändamål och verksamhet i förbundsordning 
för kommunalförbundet. 

• Funktionsbeskrivningar komplettas med redovisning av 

vilka ytor eller objekt som har skötselnivåer, exempelvis på 
karta per kommun. 

• Nytt samverkansavtal för gemensam nämnd. Avtalet 
föreslås inkludera en överenskommelse om samarbete 
mellan den gemensamma förvaltningen och kommunernas 
ansvariga för näringslivsutvecklade arbete. 

• Tydliga ekonomiska fördelningsmodeller till 
kommunalförbundet och till den gemensamma nämnden. 

• Ett tydligare kundperspektiv vidareutvecklas inom 
BKT/BMB gentemot uppdragsgivarna i kommunerna. Det 
innefattar kontinuerlig återrapportering, tydlig 
kostnadsuppföljning och information om tjänsternas 
omfattning och dess tidsaspekter samt implementering av 
en allmänt ökad serviceattityd i verksamheterna. 
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• Adressättning ______ .. ----...... 
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