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Allmänt om verksamheten 
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 inom Pershyttans industriområde i Nora. 

Bergslagens kommunaltekniks verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

• Gata, park, idrott- och fritidsanläggningar 

• Skogsförvaltning 

• Lokal- och miljöservice 

Avgiftsfinansierade verksamhetel' 

• Avfall och återvinning 

• Vatten och avlopp 

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 
lokaler, bra fritidsanläggningar 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. 

3 



Delårsbokslut 2015 

Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora gäller en 
förbundsordning som bl a visar vilka verksamheter som kommunerna överlåtit till förbundet 
samt reglerar hur verksamheten finansieras. 

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från 
medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via 
taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i proportion till 
befolkningsantalet i respektive kommun. 

Direktionen 
Bergslagens kommunalteknik styrs av en politisk ledning - direktionen, vars representanter 
utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verk
samhetsbeslut efter dialog med resp kommun. En förbundsordning reglerar förhållandena 
mellan BKT och medlemskommunerna avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan 
och revision. 

Direktionen har under första halvåret haft fem sammanträden. 

Direktionens sammansättning 2015-06-30 

Ordinarie ledamöter ~rsättare 
Hans-Olof Hake (S), Ordf Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg 
Allan Myrtenkvist (S), V ordf Hällefors Christina Johansson (M) Hällefors 
Johan Stolpen (V) Hällefors Amanda Kroon (V) Hällefors 
Jonas Kleber ( C) Lindesberg Anne Nyström (C) Lindesberg 
Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Ingrid Åberg (KD) Lindesberg 
John Sundell (KD) Nora Gary Dybeck (M) Nora 
Hans Knutsson (S) Nora Kent Nilsson (S) Nora 
Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg 
Kenneth Axelsson (SD) Liusnarsberg Patrik__!!~ök (SD) Ljusnarsberg 
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Politiska mål 
God ekonomi och hög effektivitet 

o Vi ska ha 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 BI<T 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 ledord. 

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

Finansiellt perspektiv 
Skattefinansierade verksamheter 

Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen. 
Balanskravet är därmed uppfyllt. 

Resultatkrav 
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlems
kommunerna. Resultatmål för 2015 är ett nollresultat. Redovisade prognoser för de skatte
finansierade verksamheterna visar ett negativt resultat. 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

För verksamheterna som finansieras via avgifter - Vatten och avlopp respektive Avfall och 
återvinning - redovisas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen 
visar en negativ avvikelse på 200 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat. 

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

Verksamhetsmålen som beskrivs under respektive avdelning 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. 

• Arbete pågår med att utveckla nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering. 

I Bergslagens kommunaltekniks Verksamhetsplan med mål 2015-2017 nämns fler aktiviteter 
som ska utföras för att målen ska uppnås. 
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Delårsresultat 
BKT har under första halvåret genomfört verksamheten inom beslutad budget. Totalt sett 
redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 611 tkr och de avgifts· 
finansierade verksamheterna ett överskott på 3,6 mnkr. En stor del av verksamheten styrs av 
faktorer som är mycket svåra att planera och förutse, exempelvis nederbörd. 

(Beloep liJkr) ---~---

Nettoomsättning 

Delårsresultat 

Gemensamt 
Skattefinansierat 
Resultat 

Jan-juni 
2015 

118604 

281 

-611 

·330 

Jan-juni 
2014 

106 743 

394 
.743 

-349 

108369 

443 
5404 

5847 

Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns c'lrsredovisning. 

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

BKT utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning utarbetar 
förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som skickas till resp kommun. Den 
investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan BKT:s investeringsplan. 
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Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Övergripande / KansH 

o Rapport angående översyn av samverkansorganisationer inom KNÖL-området 
överlämnades till kommunerna. 

o Förberedelser inför ny organisation till en matrisorganisation utifrån ett process
orienterat arbetssätt. Ny organisation gäller från 1 juli 2015. 

o Servicecenter har införts. 

Gata, Park och Idrott 

o Halkbekämpningen var omfattande under årets första månader pga växlande 
temperaturförhållanden i samband med nederbörd. 

o Framtagande av körtillstånd. 

Lokal- & Miljöservice 

o Införande av elektroniskt städprogram. 

Avfall och återvinning 

o Förslag till ny avfallsplan framtagen. 

o Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC, intäkten skänks till barncancerfonden. 

o Återvinning av gips är införd på ÅVC. 

Vatten och avlopp 

o Arbete med reservvatten till de större vattenverken är påbörjat, projekt Vätternvatten 
kan komma att bli reservvatten till Lindesberg och Nora. 

o Ett nytt kart· och Jedningsnätssystem är driftsatt. 

o UV-ljus installeras som säkerhetsbarriär i vattenverk. 

o Råvattenkvaliteten till de mindre vattenverken kräver investeringar i beredningssteg. 
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Drift redovisning 
Delårsresultat 

!Verksamhet Utfall 
Kostnader 

2015-06-30 I Budget2015 
ntäkter Netto Kostnader Intäkter I 

J Prognos 2015 
Netto Kostnader lntäkte~ 

] Avvikelse 

NettJ O 

Gemensamt 10104 10 385 281 20 764 20 764 0 20 764 20 764 

Skattefinansierat 

Gata, Park och Idrott 55415 
Lokal· & Miljöservice 18461 .. 
Summa 73876 

Avgiftsfinansierat 

Avfall och återvinning 25908 
Vatten och avlopp 51979 

54 538 ·877 105 926 105 926 0 106 426 106 326 

18 727 266 38 008 38 008 0 38 108 38 108 
73 265 ·611 143 934 143 934 0 144 534 144 434 

28 313 2 405 57 872 57 872 0 57 872 57 872 
53 212 1233 107 935 107 935 0 107 435 107 235 

::1 4 
0 0 

·2001 -2001 

Summa 77887 81525 3 638 165 807 165 807 0 165 307 165107 ·200 ·200 

- ------11------- ---1----·-- ----+------< 
Totalt 161867 165175 3308 330 sos 330 sos 0 330 605 330 305 ·300 -300 

---~-~ 

Verksamheten inom BKT har under första halvåret genomförts enligt fastställd verksamhets
plan. Det ekonomiska resultatet visar ett positivt utfall på 3,3 mnkr, varav Gemensamt 
(Direktion, Revision och Kansli) redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. De skattefinasierade verk
samheterna visar ett negativt utfall på 0,6 mnkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna 
visar ett positivt utfall på 3,6 mnkr. 

Prognosen för helåret visar ett marginellt minusresultat med 300 tkr (0,09 %) mot ett budge
terat nollresultat, varav skattefinasierade verksamheterna visar minus 100 tkr och och avgifts
finansierade minus 200 tkr. 

Sammanfattning 
Planerings- och budgetprocessen för 2016-2018 har påbörjats. Budgetram antogs av Direk
tionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Dialoger enligt fast
ställd dialogplan är genomförd i alla kommuner utom Ljusnarsberg, där mötet är inplanerat till 
september. 

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

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

Verksamheten Trafik är sedan 1 mars beslutad att överföras från BMB till förbundet, men är i 
dagsläget ännu inte genomförd. 

Direktionen beslutade under hösten 2014 att ge förbundschefen i uppdrag att omorganisera 
förbundet till en matrisorganisation utifrån ett processorienterat arbetssätt. Syftet är att opti
mera samverkan inom organisationen och därmed öka kundnyttan. Under våren har nya roller 
som kvalitetsledare utannonserats internt, samtidigt har antalet avdelningschefer 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 kansli 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). 

I verksamhetsplanen med mål och tillhörande aktiviteter, finns i dagsläget inget som indikerar 
på några större avvikelser. 

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 jobba vidare med att ta fram nyckeltal för att kunna 
koppla till en långsiktig ekonomisk planering. 

Inom projekt Insikt Bergslagen startade under våren 2015 funktionen företagslots med några 
pilotfall. Företagslots innebär att vägleda företagare i kontakt med kommunen eller andra 
offentliga aktörer. 

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 hösten. 

Servicecenter har som uppdrag att vara en ingång till förbundets samtliga verksamheter och 
startade i januari. Under våren har ett system för felanmälan installerats. Tillgängligheten och 
servicen till våra medborgare bedöms ha ökat. 

Arbetet med att utveckla e-tjänster och SMS-tjänster pågår. 

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

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

Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning systematiserats. 

Praktikenheten, som bidrar till kommunernas AME-verksamhet, har under första halvåret haft 
47 personer sysselsatta. Långsiktigt behövs dock ytterligare finansiering från kommunerna 
avseende handledare och kringkostnader. 

Gata, park och idrott 

Insatserna för halkbekämpning under årets första månader var stora och medförde att sand
upptagningen tog lång tid. Detta bedöms medföra ett budgetunderskott för vinterväghållning. 

I april började ett nytt beläggningsavtal med Peab Asfalt att gälla. Det löper på ett år med 
optionsmöjlighet till förlängning. 

Egen-regi-verksamheten för gatljusunderhåll har utökats med ytterligare en elmontör, detta för 
att bland annat minimera sårbarheten. 

Skyddsjakt på kanadagäss vid Loppholmen i Lindesberg genomfördes under våren. 

Praktikenheten inom BKT har utfört arbeten på avdelningen som inte rymts inom ordinarie 
arbetsuppgifter. Detta har medfört att skötselstandarden har ökat. 

Avtalet mellan Lindesbergs kommun och Lind lövens IF har bl a medfört utökade öppettider för 
ishallen Lindehov. 
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Arbetet med framtagande av körtillstånd har fortsatt. 

Inom området gator upprättar avdelningen drift- och underhållsplaner för vägar, gator, broar 
och maskin park. Skötselplaner upprättas för parker och andra grönområden. 

Arbetet med inventering och dokumentation av belysning fortsatte under våren. 

Avdelningen har aktivt medverkat i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna 
och Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

Lokal· och miljöservice 

Under våren har avdelningen påbörjat ett projekt med att lägga in alla städobjekt i ett städ
program för att bl.a. kunna erhålla nyckeltal. 

Avdelningen är nu etablerad i ett nätverksforum, "Att mäta det omätbara", som är ett jämförelse
nätverk inom städ verksamhet. 

Personalen certifieras enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd). 

Avdelningen kommer även i fortsättningen att bedriva aktiv omvärldsbevakning för att fånga 
upp det senaste inom metoder, hjälpmedel etc. Strävan mot att använda fler maskiner i det 
dagliga arbetet fortsätter. 

Avdelningen arbetar vidare med servicesamtalen som är en förutsättning för att maximera 
kundnyttan inom givna budgetramar. 

Avfall och återvinning 

Märkning av kät'I för digital avläsning genomförs i Lindesbergs och Nora kommuner. 

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

Nya avtal för insamling av slam har tecknats. Avtalen gäller i fyra år med start februari 2015. 

Arbetet med sluttäckning av deponierna på Södra Måle (Lindesberg) och Skäret (Ljusnarsberg) 
pågår. 

Samarbetet med s.k. avfallsambassadörer på Lokal- och Miljöservice fortsätter under 2015. De 
informerar ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter. 

Återbruken fortsätter i liten skala på återvinningscentralerna, önskvärt är att verksamheten 
utökas. 

Regeringen har under våren meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar 
ska skötas av kommunerna och detta ger förutsättningar för fastighets nära insamling. 

Återvinning av gips har införts på ÅVC. 

Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC pågår, intäkten skänks till barncancerfonden. 

Förslag till ny avfallsplan är framtagen och beslut förväntas i resp kommuns fullmäktige under 
hösten. 

Mätningar på ÅVC visar att besöksfrekvensen är fortsatt hög och att kunderna är nöjda. 

Inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier pågår. 
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ÅVC:n i Lindesberg bör få en mer central placering, föreslaget är norra delen av centrala Lindes
berg. Ny placering bör vara aktuell då S.a Måle är sluttäckt. 

Ett projekt som avser lokal rening av lakvatten från deponierna planeras. 

Vatten och avlopp 

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning och till
gängligheten på dricksvattnet har varit nära nog 100 %. 

Generellt har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa tillgången på dricksvatten och dess 
kvalitet. 

Arbetet med reservvatten till de större vattenverken är påbörjat. Projekt Vätternvatten kan 
komma att bli reservvatten till Lindesberg och Nora. 

Flertalet av de mindre vattenverken har problem med råvattenkvaliteten och kräver investe
ringar i beredningssteg. Utredning pågår. 

Den nya dialysavdelningen vid Lindesbergs lasarett har medfört ändringar i säkerhetsrutinerna 
för rapportering av störningar i VA-verksamheten. 

Arbetet med att minimera förekomsten av inläckage i spillvattenledningarna fortsätter. 

BMB genomför inventering av enskilda avlopp i kommunerna, vilket medför att VA-verksam
hetsområdena kommer att utökas framöver. 

Stora framtida investeringsvolymer är att ha med i beräkningen inför framtiden. BKT arbetar 
med en beräkningsmodell som tydliggör behoven. 

En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenförsörjningen på lång 
sikt. 

En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk ska göras under hösten. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet, dock kvarstår intrimningsproblem. 

Vid Nora reningsverk har underlag för ombyggnation tagits fram. 

Till Fjällbo reningsverk har inkommande belastning minskat. 

Ett flertal mindre reningsverk börjar bli uttjänta och kräver reinvesteringar. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten 
dokumenteras. 

I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område 
med betydande översvämningsrisker. 

Uppföljning av hal vårsstatistik visar på ovanligt mycket vattenläckor och ökade antal läckor på 
privata fastigheter. 

Uppföljning och revidering av skyddsområdesföreskrifter pågår. 

Framtid 

Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksam
heter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Förbundet är representerat i bl.a. SI<L:s 
FoU-grupp, avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad, av detta skäl. En orsak till intresset är att 
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många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att rekrytera teknisk 
personal inom det kommunaltekniska området. 

Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar BKT vidare med den stomme som redan finns 
upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Syftet är att klara myndighetskrav och att 
arbeta med ständiga förbättringar. 

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

Nationellt pekar trenden på gemensamma organisationer som arbetar för samhällsbyggande 
(plan, bygg, exploatering, miljö- och kommunalteknik) eftersom verksamhetsområdena i många 
frågor hänger samman. Ambitionen är att skapa enkelhet och ha en god service gentemot med
borgarna i samhällsbyggnadsfrågor. Av dessa skäl kommer frågan om ett gemensamt service
center med Bergslagens miljö- och byggförvaltning att utredas under hösten. 

Ambitionen är att praktikenheten inom BKT i samarbete med kommunernas AME-enheter ska 
ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området samt att skapa 
mervärden inom respektive kommun avseende skötsel av gemensamma ytor. Bedöm-ningen är 
att praktikenheten har kommit för att stanna. 

Måluppfyllelse - Gemensamma verksamhetsmål 

Mål 1: Verka för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunernas infrastruktur. 
Förbundet arbetar aktivt med kommunernas intrastrukturfrågor bl .a. via kommunernas 
plansamverkan och Länstranportplanen. 
Målet kommer att 11ppnc'ls. 

Mål 2: Öka förutsättningarna för att våra tjänster kännetecknas av pålitlighet, 
tillgänglighet, tjänstvillighet, inlevelse- och kommunikatlonsförmåga i enlighet med 
kvalitetspolicyn. 
Aktiviteter för att nå målet är genomförda t.ex. start av servicecenter och installation av 
felanmälanssystem. NI<I bör mätas. 
Mc'flet kommer att 11ppnc'ls. 

Mål 3: Öka förutsättningarna för att medarbetarna upplever arbetsglädje och utveckling i 
enlighet med arbetsmiljöpolicyn. 
Uppföljning av medarbetarenkäten innebär att förbättringar är under utarbetande inom för
bundet t.ex. introduktion vid nyanställning. Riskanalys avseende ny organisation följs upp. 
Mdlet kommer att uppnc'is. 

Mål 4: Öka förutsättningarna för ett aktivt arbete för en säker trafikmiljö och därmed 
säkerställa säkra transporter i enlighet med trafiksäkerhetspolicyn. 
Styrdokument revideras och körtillstånd utfärdas. 
Mc'flet kommer att uppnc'is. 

Mål 5: Öka förutsättningarna för att undvika personskador vid brand i enlighet med 
brandskyddspollcyn. Utbildningar har genomförts för brandskyddsansvariga under årets 
första kvartal. 
Målet kommer att uppnås. 

Mål 6: Öka förutsättningarna för att bidra till ny miljöteknik och en förbättring av 
miljöprestanda. 
Detta sker bl. a. genom miljökraven i upphandlingar samt vid nyinköp och ombyggnation. 
Mc'flet kommer att uppnds. 
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Personal 
Personalförsörjning 

Under första halvåret 2015 slutade totalt nio personer, inom avdelning Lokal· och miljöservice, 
Gata, park och idrott, Vatten och avlopp samt Kansliet, sina tillsvidareanställningar hos BKT. 
Fem personer gick i pension och fyra personer gick till annan arbetsgivare. 

Under samma period har 15 tillsvidareanställningar tillsatts. Av dessa är fem tillsatta inom 
Vatten och avlopp, sju inom Gata, park och idrott, två inom Kansliet och slutligen har en tjänst 
tillsatts inom Planeringsenheten. 

Övertid 

Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni 2015 ökat med 60 timmar i järn· 
förelse med samma period förra året. Samtliga avdelningar har ökat sin övertid förutom Lokal· 
och miljöservice samt Avfall och återvinning. I nedanstående tabell redovisas mer· och övertid. 

Avdelning 11 2015-06 201ti-06 I 2013l06 

Kansli 34 0 0 
Planering 40 

Gata, park och idrott 874 800 534 

Lokal- och miljöse rvice 353 609 456 

Avfall och återvinning 76 80 46 

Vatten och avlopp 1151 979 1061 

Totalt 2528 2468 2097 
-

Lönebildning och löneutveckling 

Lönerevisionsarbetet har slutförts. För de tillsvidareanställda blev utfallet för tjänstemännen 
2,3 % och för kommunals medlemmar 2,6 %. 

övriga åtgärder 

Under första halvåret 2015 har ett flertal medarbetare genomgått utbildning i motorsåg och 
röjsåg. 

Via företagshälsovården har stöd från beteendevetare erhållits i förändringsarbetet under tiden 
för arbetet med omorganisationen. 

Hälsosamtal via företagshälsovården finns kvar som ett förebyggande alternativ även under 
2015. Under våren har en kurs i stresshantering hållits i företagshälsovårdens regi, deltagar· 
antalet var dock lågt. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har vid halvåret 2015 minskat med 0,4 procentenheter jämfört med 
2014. Vid granskning av den gruppindelade sjukfrånvaron påträffas den högsta sjukfrånvaron, 
14,1%, hos kvinnor i åldersgruppen 30-49 år. Denna grupp stod för den största ökningen under 
förra året. Under första halvåret 2015 har sjukfrånvaron minskat med 1,7 procentenheter. 
Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat med 7,0 procentenheter jämfört 
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med 2014. Den största minskningen, 15,6 procentenheter, har skett i gruppen kvinnor medan 
männens långtidssjukfrånvaro har ökat med 14,6 procentenheter jämfört med förra året. 
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När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har minskat 
för kvinnorna och ökat för männen sedan årsskiftet. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 
1,6 procentenheter medan männens sjukfrånvaro ökat med 1,0 procentenheter. Differensen 
mellan könen är nu 3,0 procentenheter och har därmed minskat det senaste halvåret. 

Under 2013 och 2014 steg korttidssjukfrånvaron markant inom Lokal- & Miljöservice. Det var 
främst åldergruppen under 29 år som ökade. Vissa faktorer kan arbetsgivaren inte påverka men 
en åtgärdsplan med aktiviteter påbörjades vid årsskiftet. En organisationsöversyn genomfördes 
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 ett arbetsmiljöperspektiv för att 
undvika stress. Vid halvårsskiftet syns en nedåtgående trend i sjukfrånvaron. 
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Sjukfrånvaron har minskat i åldersgrupperna upp till 29 år och över 50 år medan en ökning med 
0,4 procentenheter i åldersgruppen 30-49 år kan konstateras jämfört med föregående år. 

Sjukfrånvaro olika åldersgrupper 
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Direktion, Revision och Kansli 
Avdelningen ska svara för 

X Funktioner av gemensam karaktär såsom: servicecenter, ekonomi, upphandling, 
personaladministration, information etc. 

Verksamhetsredovisning 

Verksamhet 1 Utfall 2015-06-30 Budget 2015 11 Prognos 2015 

r~"'] Kostnader Intäkter Netto Kostnader Netto ~ostnader lntä ter Netto 
Direktion 372 ·3721 590 ·5 590 0 ·590 0 
Revision 74 -74 332 ·332 332 0 ·332 0 
Kansli 9657 10385 728~ 19842 20764 922 19842 20764 922 -~ 
Totalt 10104 10385 -28il 20764 20764 0 20764 20764 o _ _2, _, --

Kansli 

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

En stor 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 

Under första halvåret har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna 
samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt. 

Information 

Utvecklingen av hemsidan och intranätet har fortsatt. 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 första halvåret har flera stora upphandlingar slutförts, bl.a Hantverkstjänster, där avtal 
har skrivits med 26 företag inom 11 olika hantverksområden samt avtal för "Utbildningar" inom 
15 olika utbildningsområden med fem olika företag. Upphandling av "Projektledare för utbygg
nad av VA-nätet vid Norasjöns östra strand" är genomförd och upphandling av entreprenör för 
utförande pågår. 

Servicecenter 

Från årsskiftet har Bergslagens kommunalteknik ett Servicecenter med sex medarbetare. 
Servicecentret är "en-väg-in" i organisationen. Hela 2015 beräknas bli ett uppbyggnadsår. 
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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. 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 handläggaren som kvitterar att de tagit emot ärendet och sedan 
klarmarkerar när felet är åtgärdat. 

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

Systematiskt arbete 

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

Personal 

Under första halvåret har två medarbetare avslutat sina anställningar och övergått till annan 
arbetsgivare och två medarbetare har tillsvidareanställts. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Kansliet 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. 

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommu
nikation 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. 

Införandet av Servicecenter kommer att innebära att kommuninvånarna kommer att erbjudas 
en god kvalitativ service och en tillfredsställande tillgänglighet. 

Måluppfyllelse 

Mål 1 - Minsl<a telefonsamtal till handläggare med 10 % genom ett ökat antal besvarade 
samtal av Servicecenter. 
Servicecenter har fått ca 300 fler samtal per månad samtidigt som handläggarna upplever en 
relativt stor minskning av samtal. 
MCllet kommer att uppnås. 

Mål 2 - Ökad avtalstrohet vid inköp. 
Granskning kommer att genomföras under hösten. 
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Gata, Park och Idrott 
Avdelningen ska svara för 

X Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som parkmark samt idrottsanläggningar. 
X Vägbelysning på kommunala vägnätet, befintlig belysning på enskilda vägnätet samt viss 

belysning på statliga vägnätet. 
X Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt medlemskommuner, andra avdelningar 

och övriga uppdragsgivare. 

Verksamhetsredovisning 

~erl<Samhet Utfall 2015-06-30 =i Budget2015 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter 

Gemensamt 18857 18816 -41 39301 39301 
Hällefors 4724 4819 95 9660 9660 
Lindesberg 21051 21588 537 38832 38832 
Ljusnarsberg 4546 3839 -707 7184 7 184 
Nora 6237 5476 -761 10949 10949 
Totalt 55415 54538 -877 105926 105926 

~ 
Prognos 2015 I Awlkelse 

Netto Kostnader Intäkter Netto - ---i 
01 39 301 39 301 o, o, 
0 9760 9760 0 0 

0 38 432 38 832 4001 400: 
0 7 534 7 484 -501 -50 
0 11399 10 949 -450 -450

1 

- -------0+-1 - 106- 42_6_ 106326 _:._1~ - ~ 

Gemensamt för samtliga kommuner är att under årets första månader medförde mycket 
sandning och därefter sand upptagning höga kostnader för vinterväghållning. Däremot medför 
användning av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar lägre kostnader än 
budgeterat för underhåll av grusvägar. Även lägre utbildningskostnader eftersom det under 
första halvåret inte fanns upphandlade utbildningar. 
Hällefors: Parkverksamheten prognostiserar ett underskott medan gatubelysning visar ett 
överskott. Gemensamma kostnader visar på ett budgetöverskott samt högre driftbidrag än 
budgeterat. Under året kommer beläggningsarbeten att utföras i mindre omfattning pga av 
högre kostnader för vinterväghållning. Totalt prognostiseras ett nollresultat för helåret. 
Lindesberg: Kostnaderna för parkverksamhet kommer att överskrida budgeten. Utökade 
öppettider för ishallen Lindehov i Lindesberg påverkar inte kostnaden i samma utsträckning 
som tidigare beräknat och detta kommer att medföra att idrott visar ett överskott mot budget. 
Gemensamma kostnader kommer att visa ett budgetöverskott på grund av svårrekryterade 
vakanser. Totalt prognostiseras ett budgetöverskott på 400 tkr för helåret. 
Ljusnarsberg: För parkverksamheten och gatubelysning prognostiseras överskott samt högre 
driftbidrag än budgeterat. Totalt prognostiseras ett budgetunderskott med 50 tkr för helåret. 
Nora: Underskottet för vinterväghållning vägs till en del upp av överskott för bl a 
parkverksamhet och brounderhåll. Totalt prognostiseras ett budgetunderskott med 450 tkr för 
helåret. 

Gata 

Insatserna för halkbekämpning var stora och medförde att sandupptagningen tog lång tid. Detta 
bedöms medföra ett budgetunderskott för vinterväghållning. 

I april började ett nytt beläggningsavtal med Peab Asfalt att gälla. Det löper på ett år med 
opt ionsmöjlighet för förlängning till max fyra års avtalstid. 

Egen-regi-verksamheten för gatljusunderhåll har utökats med ytterligare en elmontör, detta för 
att bland annat minimera sårbarheten vid ledighet, sjukdom etc. 

Under våren har avdelningen arbetat fram material till upphandling avseende vinterväghållning. 
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Park· och skogsförvaltning 

Skyddsjakt på kanadagäss vid Loppholmen i Lindesberg genomfördes under några dagar i april 
med anledning av den sanitära olägenhet de medför. 

Praktikenheten inom BKT har utfört arbeten som inte rymts inom ordinarie arbetsuppgifter. 
Detta har medfört att skötselstandarden har ökat och att arbeten utförts som tidigare inte rym
des i driftbudgeten. Under förs ta halvåret har sammanlagt 47 st varit sysselsatta inom praktik
enheten. 
Några exempel på utförda arbeten av praktikenheten: 
-Inventering av vägskyltar på kommunala vägsträckor inom hela BKT:s verksamhetsområde. 
-Renovering informationsvägg på rastplats Skärmarboda, Nora 
-Röjning av östra sidan ravinen i Hitorp, Nora. 
-Röjning och gallring av gamla träd och sly i Guldsmedshyttan. 
-Större översyn och renovering av informationsskylt, målning av bänkar och bord samt extra 
grönskötsel på rastplats Lindesberg, infart Fotbollsgatan. 

Idrottsanläggningar 

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

Avtalet mellan Lindesbergs kommun och Lindlövens IF har bl a medfört utökade öppettider för 
ishallen Lindehov. Någon uppspolning av is i Lindehov runt midsommarveckan har i år inte ut
förts eftersom det årliga träningslägret för ungdomar som Lindlöven tidigare har ordnat inte var 
aktuellt denna sommar. 

Med anledning av ny entreprenör har det under våren förts samtal mellan Nora-Pershyttans BK, 
entreprenören, BKT och Nora kommun angående skötseln av i första hand Norvalla IP. 

Systematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Arbetet med framtagande av körtillstånd har fortsatt med hjälp av företagshälsovårdens arbets
miljöingenjör. 

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

Personal 

En person har anställts som reparatör på verkstaden i Lindesberg. En person har börjat som el
montör för gatljusanläggningar. Inom drift och underhåll har en person börjat i Ljusnarsberg, tre 
personer i Lindesberg och en på 80% i Nora. 

Två medarbetare har gått i pension, och även gatuingenjören har slutat. 

Personal inom avdelningen har vaccinerats mot TBE. 

Avdelningen är nu 64 personer. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Förbundet kommer troligen, efter att varje kommuns fullmäktige har antagit revideringen om 
trafik i förbundsordningen och tillhörande funktionsansvar, att ansvara för myndighetsdelen. 
Verksamheten har tidigare utförts av BMB. 
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Inom området gator upprättar avdelningen drift- och underhållsplaner för vägar, gator, broar 
och maskinpark. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsatte under våren. Även arbetet 
med upprättande av dokument för besiktning av fackverksmaster och belysningsstolpar i anslut
ning till idrotts- och lekplatser har fortsatt. 

Skötselplaner ska upprättas för parker och andra grönområden. Besiktning av träd i anslutning 
till lekplatser, bad, idrottsplatser, gator och parker kommer framöver att dokumenteras. 

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

Avdelningen kommer att upphöra vid halvårsskiftet i och med införande att ny processinriktad 
matrisorganisation. Ansvariga för verksamheterna kommer fortsättningsvis att vara 
kvalitetsledare, en för process Gata/Trafik, en för process Park/Skog och en för process Idrott. 
En Planeringsavdelning kommer att ansvara för planering och en Procluktionsavdelning 
kommer att ansvara för utförande. 

Måluppfyllelse 

Mål 1: Minska tillbud och olycksfall med 25% jämfört med 2014. 
Vid APT:er görs riskbedömningar och konsekvensanalyser tillsammans med personalen. 
Mtllet kommer troli9vis att uppntls. 

Mål 2: Felanmälningar gällande gatubelysning ska för mars resp oktober minska med 
20% jämfört med motsvarande månader 2014. 
Mätning för mars månad visar en marginell minskning. 
Mtllet kommer troligtvis att uppnås. 
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Lokal- & Miljöservice 
Avdeln ingen 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. 
X Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. 

Verksamhetsredovisning 

Verl<samhet I UtfoU <!0!~0>30 ~ Budgot 2015 r .. .,.,. ... 15 J Awlkelsel 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Nett nader Intäkter Nett 

Gemensamt 1200 1200 0 2338 2338 2 338 2338 0 o, 
Hällefors 2 522 2 564 43 5 269 s 269 0 s 269 5 269 0 0 
Undesberg 9174 9457 283 19174 19174 0 19174 19174 o' o1 

I 
Ljusnarsberg 1886 1810 -76 3 663 3 663 0 3 763 3 763 o, o, 
Nora 3 679 3 695 161 7 564 7 564 0 7564 7564 ~~ 
Totalt 18 461 l 8 727 ~~t 38 008 38 008 - - 0 38108 38108 - 0, - ~I -····- -------

Efter första halvåret visar avdelningen en noll prognos för helåret i samtliga kommuner. 

Vid hal vårsskiftet visar Lindesberg ett positivt utfall som bl.a beror på minskad fyllnadstid och 
sjunkande sjuktal. Utfallet beror även på att fönsterputs kommer att genomföras under hösten. 
Under våren gjordes upphandling av höghöjdsstäd som beräknas att påbörjas i höst, som dock 
inte är budgeterad, men höstens höghöjdsstäd beräknas till stor del att rymmas inom totala 
budgeten. 

Lokalvård 

Lokal- & Miljöservice ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verk
samhet. Det rör sig om ca 200 verksamheter såsom skolor, förskolor, bibliotek, idrottsanlägg
ningar och kommunala kontorslokaler. 

Avdelningen sysselsätter ca 80 personer, varav tre operativa arbetsledare och sex gruppledare. 
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städ metoder till att vara så miljövänliga och kost
nadseffektiva som möjligt, utan att göra avkall på kvaliteten. 

Under våren har avdelningen påbörjat ett projekt med att lägga in alla städobjekt i ett städ
program. När alla objekt är inlagda i städ programmet går det snabbt att för enskilda objekt ta 
fram städ tider, kostnader, kvalitet, avverkningsgrader, kostnadsberäkningar, nyckeltal etc. 
Programmet innehåller även en del för kunduppföljning, möjlighet till kontroll av maskin
investeringar och indexuppräkning. 

Avdelningen är nu etablerad i ett nätverksforum, "Att mäta det omätbara", som är ett jämförelse
nätverk inom städ verksamhet. I nätverket är länets kommuner representerade men även 
kommuner utanför länet. 

Systematiskt arbete 

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, och säkerhet har en kart
läggning av risker genomförts och handlingsplaner med åtgärder kommer att tas fram under 
hösten. I samband med servicesamtalen läggs särskild vikt vid att lokalvårdarna ska få vara del
aktiga i verksamheternas skyddsronder. 
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Två storträffar genomfördes under våren. Vid första träffen inbjöds gymnasiechefen i Lindes
berg Leif Lindström och polis Mikael Andersson för att ge en nulägesrapport avseende droger. 
Avdelningens medarbetare finns varje skoldag på skolorna och är en viktig resurs när det gäller 
att se eventuella avvikelser. 

Arbetet med BKT:s värdegrund FÖRE har fortsatt under första halvåret 2015. Förra årets arbete 
gav resultat i medarbetarenkäten, där avdelningen fick ett bra resultat. 

Personal 

Under våren har avdelningens arbetsledare och gruppledare besökt lokalvården i Karlskoga för 
att ta del av hur Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar med städverksamheten. Verksam
hetschef och förvaltningschef informerade om deras arbete med systematisering och hur man 
arbetar med fortbildning av personalen som en del av vardagen. 

Under första halvåret har en medarbetare gått i pension och ersätts av befintlig personal som er
bjudits att gå upp i tjänstgöringsgrad. Inga nya medarbetare har anställts under första halvåret. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Avdelningen strävar efter att verksamheten ska fortsätta att utvecklas på ett kostnadseffektivt 
och, för våra kunder, önskvärt sätt. Därför fortsätter den täta dialogen med kunderna och även 
den regelbundna kvalitetsuppföljningen. Målarbetet kommer att fokusera på kundnytta, mer
värde och vidareutveckling, bland annat genom att personalen certifieras enligt SRY. 

Avdelningen kommer även i fortsättningen att bedriva aktiv omvärldsbevakning för att fånga 
upp det senaste inom metoder, hjälpmedel och maskiner. Strävan mot att använda fler maskiner 
i det dagliga arbetet fortsätter. Detta ger positiva effekter på personalens arbetsmiljö och på 
städkvaliteten. 

Avdelningen arbetar vidare med servicesamtalen som är en förutsättning för att maximera 
kundnyttan inom givna budgetramar. Kvaliteten är fortsatt i fokus och mäts genom NKI, Nöjd
kund-index. 

Förberedande åtgärder inför höstens utbildningar och certifieringar enligt SRY har påbörjats, 
likaså arbetet med att ta fram ett valideringsprotokoll för SRY. Valideringsprotokollet blir till 
hjälp för att internt 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 kunna bli certifierad. Det långsiktiga 
målet är att alla lokalvårdare ska vara certifierade. 

Avdelningen kommer att upphöra vid halvårsskiftet i och med införande att ny processinriktad 
matrisorganisation. Ansvarig för verksamheten kommer fortsättningsvis att vara en kvalitets
ledare. En Planeringsavdelning kommer att ansvara för planering och en Produktionsavdelning 
kommer att ansvara för utförande. 

Måluppfyllelse 

Mål 1 ·Fortsätta arbetet med kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska vara i nivå 
med, eller högre än, föregående år. 
Servicesamtal sker kontinuerligt och är utfördelade över året och fortskrider enligt plan. 
Mdlet kommer att uppnås. 
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Mål 2 -Arbeta för att hålla en hög kvalitet på våra tjänster genom att fortlöpande förnya 
och förbättra de olika delarna av vår verksamhet. 
Det pågår utbildning, översyn av maskiner och systematisk genomgång av frekvens på 
städobjekten. 
Mc'llet kommer att uppnc'ls. 

Mål 3 · Aktivt verka för en optimerad användning av maskiner och redskap för att 
säkerställa både god kvalitet och ett ergonomiskt arbetssätt. 
Mätning genomförs två gånger per år. 
Mtllet kommer att uppnc'is. 
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Avfall och återvinning 
Avdelningen ska svara för 

X Insamling och omhändertagande av hushållsavfall 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. 

Verksamhetsredovisning 

Verl<samhet Utfall 201&'06-30 I Budget 2015 Il Prognos'2015 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter 

Gemensamt 4183 4183 o' 8379 8379 o' 8379 8379 

Hällefors 4210 4837 6261 9510 9510 oi 9510 9510 

Lindesberg 9939 10312 
3741 

21651 21651 

~I 
21651 21651 

Ljusnarsberg 3 387 3814 427 7862 7862 7 862 7862 

Nora 4190 5168 9781 10470 10470 01 10470 10470 - - -
Totalt 25908 28313 2405, 57872 57872 o, 57872 57872 -

Avdelningen prognostiserar ett nollresultat i samtliga kommuner. 

l tAwlkelsel 
Nefto~ 

o, 0 
0 0 

o1 o1 

o1 
0

1 

o1 o 
~ 
~l~ 

Vid hal vårsskiftet visar samtliga kommuner ett positivt utfall, eftersom det är högre avräkning, 
kostnad, mot entreprenörer rörande avfallshämtning under andra halvåret beroende på ökat 
antal tömningar med anledning av fritidsboenden. Det positiva utfallet beror bl. a också på att 
plockanalyser kommer att genomföras under hösten, och en infonnationsbroschyr angående ut
sortering av avfall ska tas fram under hösten. I Nora kommun kommer även nyinköp av avfalls
kärl att ske under hösten. 

Insamling 

Märkning av kärl för digital avläsning går vidare i Lindesbergs och Nora kommuner. Tekniken 
innebär att tömning av kärl registreras genom en avläsningsutrustning på hämtningsfordonet 
och en tagg/transponder på kärlet. Vid tömning av sopkärlet 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 en dator 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. 
Avdelningen arbetar med frågan i samarbete med entreprenörer och arbetsmiljöverket. 

Nya avtal för insamling av slam har tecknats med NLF Nora-Lindefrakt AB för kommunerna 
Ljusnarsberg, Nora och Hällefors och med Örebro Slamsug AB, ÖSAB, för Lindesbergs kommun. 
Avtalen gäller i fyra år med start 1 februari 2015. 

Deponier 

Arbetet på Södra Måle (Lindesberg) och Skäret (Ljusnarsberg) fortsätter enligt sluttäcknings
planema. Askor och slam har fortsatt att levereras till båda anläggningarna. 

Under året fortsätter sluttäckningen av ytterligare 1 ha på Skärets deponi. Sluttäckning av Södra 
Måles deponi planeras att börja under hösten 2015. Genom att låta sluttäckningen ske etappvis 
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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 riskbedöm
ning av nedlagda kommunala deponier 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 riskklassas enligt MIFO, 
Metodik för inventering av förorenade områden. Projektet är påbörjat och beräknas vara klart i 
början av 2016. 

Återvinningscentraler 

I arbetet med verksamhetsmålet att utöka antalet återvinningsbara fraktioner på återvinnings
centralerna (ÅVC) har utsortering av gips införts under våren. Ytterligare fraktioner som kan 
vara möjliga alternativ för utsortering är isolering, grovplast och textilier. Studiebesök på andra 
ÅVC har gjorts och kontakts har tagits med företag som omhändertar bl a grovplast. 

I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-tlaskor och dryckesburkar ställts 
ut på Ängarna, Södra Måle, Skäret och Gyltbo. Från Returpack utgår en ersättning per insamlad 
säck som BKT har valt att skänka till Barncancerfonden. 

Under mars månad genomfördes besöksmätning på samtliga ÅVC. Tre mätningar kommer att 
göras under året som därefter ska utvärderas. 

I maj utfördes en enkätundersökning där besökarna på ÅVC fick svara på frågor hur de upplever 
skyltning, öppettider mm. Svaren visar att besökarna är nöjda med sina besök men önskar gene
rösare öppettider. 

Vissa omstruktureringar har gjorts på samtliga ÅVC för att göra det enklare för besökare vid av
lämning. På Gyltbo ÅVC har ytan för containerparken asfalterats med ett mycket gott resultat. 

Behandling 

Avtal avseende hämtning, transport och behandling av skrot är förlängt med Stena Recycling AB 
till april 2016. Med skrot avses bl.a. restprodukter av stål och metall som lämnas på återvin
ningscentralerna av allmänheten. Blandkabel sorteras ut och läggs i för ändamålet avsedda kärl. 

Avtal har tecknats med Gipsrecycling AB avseende hämtning, transport och behandling av gips. 
Insamlat gips återvinns till nya gipsskivor. 

Upphandling avseende hämtning, transport och behandling av ris pågår. 

Externt samarbete 

Bergslagens kommunalteknik ingår i två nätverk för avfallsfrågor. Det ena med Örebro kommun, 
Kumla kommun och Sydnärkes kommunal förbund, det andra med värmlandskommuner i AGÖ, 
Avfallsgrupp Öst. 

Avfallsinformation 

Samarbetet med avfallsambassadörer på Lokal- och Miljöservice fortsätter under 2015. De ska 
informera ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter så att av
fallet som går till förbränning kan minimeras. 
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Avdelningen har under våren deltagit och informerat om avfallshantering i olika forum bl a på 
arbetsmarknadsmässor, hos bostadsbolag, hyresrättsföreningar samt skolundervisning i SFl
klass. 

Ett förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med BMB och ska gälla åren 2016-2020. 
Avfalls planen är ute på remiss och samråd till och med sista juni 2015 och ska därefter beslutas 
av kommunfullmäktige i respektive kommun under hösten 2015. Förslaget har funnits tillgäng
ligt på stadsbiblioteken, kommunernas hemsidor samt på BKT:s hemsida. Politiker och tjänste
män från BKT har funnits på plats på stads biblioteken och informerat och svarat på frågor vid 
ett tillfälle i varje kommun. 

Systematiskt arbete 

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

Avdelningen 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 riktad infor
mation till villaägare i Hällefors kommun angående kärlplacering, detta för att förbättra avfalls
hämtarnas arbetsmiljö. 

Personal 

Under våren har avdelningen tagit emot praktikanter från Lindeskolans anläggningsprogram. 

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, uppmärkta 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 liten 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 ska samlas hos 
kommunerna. En utredning ska nu tillsättas som ska ta fram ett förslag på hur det förändrade 
insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen 
att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för Bergslagens 
kommunalteknik att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. 

Avdelningen kommer att upphöra vid halvårsskiftet i och med införande att ny processinriktad 
matrisorganisation. Ansvarig för verksamheten kommer fortsättningsvis att vara en kvalitets
ledare. En Planeringsavdelning kommer att ansvara för planering och en Produktionsavdelning 
kommer att ansvara för utförande. 
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Måluppfyllelse 

Mål 1- Antal hushåll som sorterar ut biologiskt avfall ska öka med 5% jämfört med 2014. 
Arbetet med att ta fram en informations broschyr ang utsortering av matavfall kommer att 
påbörjas under hösten 2015. 
Mc'llet kommer att uppnc'ls. 

Mål 2 - Utöka antalet återvinningsbara fraktioner på återvlnningscentralerna. 
Ny fraktion för återvinning av gips infördes i mars på alla stora ÅVC:er inom BKT. 
Mc'llet är uppnc'itt. 

Mål 3 - Minska volymen lakvatten från nedlagda deponier som skickas till reningsverken. 
Arbetet med upphandling av sluttäckning pågår. 
Mc'llet kommer att uppnc'is. 

Mål 4 - Digital avläsning vid avfallshämtning ska vara infört i alla kommuner 2015. 
Arbetet med märkning av avfallskärl pågår parallellt i Lindesbergs och Nora kommuner. 
Mc'llet kommer att uppnås. 
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Vatten och avlopp 
Avdelningen ska svara för 

X Ny- och ombyggnation av VA-ledningar. 
X Drift och underhåll av VA-nätet. 
X Att rening av avloppsvatten sker på ett miljöriktigt sätt. 
X Avledning av avloppsvatten. 
X Ett bra dricksvatten. 

Verksamhetsredovisning 

Verksamhet u ffa111015.oo.3°=] Budget2015 
N:J 

Prognos 2015 { Awlkej 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Netto 

Gemensamt 9221 9221 0 18310 18310 0 18310 18310 01 01 
Hällefors 8514 9688 11741 19210 19210 o, 18960 18960 0 o, 
Lindesberg 18486 17792 -694 36395 36395 0 36395 35695 -700 -700 
Ljusnarsberg 8115 8371 256

1 

497l 

16 635 16635 0 16635 17135 500 soo1 

o o1 Nora 7643 8140 17385 17385 0 17135 17135 ---
Totalt 51979 53212 1233 107935 107935 0 107435 107235 -2~ 

Helårs prognosen pekar på ett marginellt underskott om 200 tkr för Vatten och avlopp. I 
Lindesberg prognostiseras ett intäktsunderskott på 700 tkr beroende på lägre bruknings
avgifter. Eventuellt kan det under hösten kompenseras av nya anläggnings- och anslutnings
avgifter. 
För Ljusnarsberg prognostiseras ett budgetöverskott på 500 tkr hänförligt till Bryggeri
verksamheten. 

Dricksvattenförsörjning 

-2001 
..cJ 

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vatten försörjning. 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 o/o. 

Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livs
medelsverkets anvisningar och av Bergslagens miljö- och byggförvaltning fastlagt kontroll
program. 

BMB har genomfört revision av vattenverksamheten, där HACCP, egenkontrollen, granskades 
och godkändes. Kritiska kontrollpunkter följs upp och desinfektionens effektivitet redovisas. 

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

Övriga arbeten - dricksvatten 

Installationen av UV-ljus på de större vattenverken och på lämpliga punkter i ledningsnätet som 
skydd mot parasiter har, försenats pga kvalitetsbrister i UV-ljusen. Nytt fabrikat är nu i prov
drift. 

Permanent grund klorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska 
antalet anmärkningar och omprov. Uppföljning visar att det krävs en ökad grundklorering. 
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Arbetet med reservvatten till de större vattenverken är påbörjat. Projekt Vätternvatten kan 
komma att bli reservvatten till Lindesberg och Nora. Undersökningar av grundvattenförekomst 
har gjorts för Lindesberg, Nora och Löa men kvaliteten är inte godkänd för fortsättning. Alter
nativet är ytvattenverk, som dock blir kostsamma. 

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 Grön bo har prob
lem med råvattenkvaliteten och kräver omfattande beredningssteg. Utredning pågår för en sam
byggnad med överföringsledningar från Rya vattenverk i Lindesberg. 

I väntan på en ev sambyggnation finns sand filter klart att installera i Rockhammar som en till
fällig lösning. Vid Spannarboda är filter installerat för att klara godkänd fluoridhalt. 

Leveranssäkerheten för dricksvatten till södra Lindesberg har ökat med den nya huvudvatten
ledningen till Frövi som nu är i drift. Slutarbete med inmätning pågår. 

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

Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har förbättrats genom styrd ventilation, men ytterligare 
åtgärder krävs för att sänka radonhalten. Renoveringsalternativ är framtagna inför kommande 
upprustning av verket. Vid Rya grundvattentäkt planerar Vägverket för skyddsåtgärder, ett 
fysiskt skydd i form av vägräcken vid väg 860, som ska byggas 2016. 

Den nya dialysavdelningen vid Lindesbergs lasarett har medfört ändringar i säkerhetsrutinerna 
för rapportering av planerade och akuta störningar i VA-verksamheten. 

Yxsjöbergs vattenverk har kompletterats med säkerhetsbarriärer och en lågreservoar med kapa
citet för att klara en dygnsförbrukning. 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår med översyn av tillträdesregler och 
nyckel hantering. 

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 större reningsanläggningar och ca 250 pumpstationer. 

övriga arbeten - spillvatten 

En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk ska göras under hösten. Utredningsvillkor med 
miljöförbättringar på ledningsnätet har redovisats till länsstyrelsen. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Den nya processen klarar inte 
prestandaavtalet att den befintliga biobädden ska tas ur drift och användas som reserv. Ombygg
nationer och försöksdrift har pågått men intrimningsproblem kvarstår. Under sommaren ska ett 
nytt försök göras till omkoppling där biobädden åter körs i parallelldrift, och slamåterföring 
läggs på de nya reaktorerna. Om förväntat resultat uppnås kommer biobädden att kopplas bort 
helt för provdrift. Nytt tillståndsbeslut och begränsningsvillkor gäller från 2014. 
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Vid Nora reningsverk har underlag för ombyggnation tagits fram och extern konsult har lämnat 
en förstudie. Uppströmsarbete pågår i samarbete med Orica och utsläppsmängderna av kväve 
har minskat Under våren 2015 har uppföljning av förhöjda halter av bly i slammet spårats till 
Gyttorp, och åtgärder kommer att vidtas. Reningsverket har beviljats tidsbegränsat hanterings
tillstånd för brandfarlig vara och egenkontrollen har kompletterats. 

Tillståndsprövning Frövi reningsverk är påbörjad och ansökan lämnades in i juni. 

Till Fjällbo reningsverk har inkommande belastning minskat avsevärt då bryggeriet ändrat sin 
produktion. Uppströmsarbetet har fortsatt och kadmiumkällan är spårad och åtgärdad. 

De mindre reningsverken har inspekterats av BMB för att klarlägga om kraven på normal eller 
hög skyddsnivå uppfylls. Ett flertal mindre anläggningar börjar bli uttjänta och kräver reinves
teringar. För att möta de ökade kraven kommer verksamhetsområden att utvidgas och sambygg
nadsplaner finns framtagna. 

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. 

Övriga arbeten - ledningsnät 

Uppföljning av halvårsstatistik visar på ovanligt mycket vattenläckor, och ökade antal läckor på 
privata fastigheter. Kontakter med fastighetsägare som uppmanats att åtgärda läckage fungerar 
bra och all kommunikation dokumenteras. 

Ett nytt kart-och ledningsnätssystem är i drift. 

Kompletterande flödesmätare har installerats på flera punkter i lednings nätet. 

Dagvattenutredningar på Soltunet, Vitsippan och Dals ta i Nora är slutförda, och ett stort antal 
fel kopplade fastigheter kommer att åtgärdas under året. 

VAP VA-Projekt AB blir projektledare för Östra stranden i Nora. Projektet löper enligt tidplan. 

BMB genomför inventering av enskilda avlopp i kommunerna, vilket medför att verksamhets
områdena kontinuerligt kommer att utökas. Ett tiotal omvandlingsområden av olika storlek är 
dokumenterade för inkoppling på kommunala ledningsnätet, Saxhyttan, Silverhöjden, Hörken, 
Gusselby, Fornaboda, Vibyn och Norasjöns Östra strand. 

Miljömålsarbete 

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fort
löpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps
mängder och grundvattenkvalitet. 

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

Lagar och krav 

För rötgasanläggningar gäller ny lagstiftning med krav på gassäkerhetsbesiktningar och 
riskanalys för explosionsfarlig miljö. Egenkontrollen är kompletterad för Bångbro och Nora, 
utbildning av gasföreståndare och utbildning i hantering av explosiv vara har genomförts. 

Enligt ny dammsäkerhetsreglering har en fördjupad <lamminspektion med konsekvensklassning 
utförts på Bälgsjödammen. Ansökan om konsekvensklassning ska lämnas senast mars 2016. 

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

Systematiskt arbete 

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand 
fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 

Avdelningen fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning, det senaste är en app för 
kvalitetssäkring. 

Förslag till ny VA-taxa är framtagen. 

Personal 

Utbildningar har genomförts i dricksvattenteknik och desinfektion, HACCP - kvalitetssäkring av 
dricksvatten, avloppsteknik, brandfarlig vara, ADR - hantering farligt gods, brandskydd, 
allmänna handlingar, projektledning och i arbetsmiljö. 

Två medarbetare har gått i pension och en medarbetare har slutat och gått till annan arbets
givare. Avdelningen har anställt fem nya medarbetare. En arbetsledare börjar efter sommaren 
och ersätter en arbetsledare vilken har gått vidare till annan verksamhet. 

Beredskapsgrupperna kommer att minskas med en person. 

Genomförd hälsokontroll enligt HACCP-principerna visar på en god hälsa och utmärkt trivsel i 
gruppen, dock angavs vissa belastnings relaterade besvär. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Hälsosamt och rent dricksvatten och avloppsvattenrening så att inte sjukdomar sprids och en 
vattenmiljö på god nivå är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län 
krävs fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs 
för att följa Jagar och krav och bidra till en god miljö. Investerings- och reinvesteringsbehovet är 
relativt stort, förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka, anpassning ske till ändrat klimat, och 
miljökraven ökar. En huvuduppgift är att verka för att de stora investeringarna sköts och för
nyas på ett optimalt sätt. Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivi
sering 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 med ökade krav på verksamheten 
medför det att driften ständigt måste förändras och utvecklas. 
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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 infiltrationsanläggningar klarar inte lagkraven med avseende på 
reningseffekt. En utredning är påbörjad för att ersätta anläggningarna med ny teknik såsom 
minireningsverk eller överföringsledningar. 

Inventering av lednings nätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten 
fortsätter. 

Begynnande klimatförändringar medför att investerings· och underhålls behovet kommer att 
öka väsentligt i framtiden. Klimatförändringarna ställer stora krav på dricksvattenproduktion 
och ledningsnät. En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenför· 
sörjningen på ett hållbart sätt. 

Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig lösning för Örebro läns kommuner och BKT:s 
delaktighet ska beslutas om under året. Förstudien Vätternvatten upphandlas gemensamt av 
länsstyrelsen på uppdrag av kommuner inom länet. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvatten försörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av 
alla 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 följa upp föreskrifter för vatten
skyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att 
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav. 
Ett regerings förslag om ändring i miljöbalken kan göra att kommuner tvingas inrätta vatten· 
skyddsområden för alla allmänna vattentäkter. 

I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område 
med betydande översvämningsrisk. Hotkartor finns framtagna och en riskhanteringsplan är på 
samråd. 

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 bla 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 awattningsegenskaper samt eventuellt få en reduktion av 
läkemedelsrester. 

VA-verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö och säkerhet med syfte att systematiskt förbättra och tillse att lagar och krav följs. 
Dessutom finns system för fastighetsregister, ledningsnät och diariesystem. Dessa system bör 
integreras eller samordnas på ett strukturerat sätt, vartefter kraven skärps och aktiviteterna blir 
fler i verksamheten. 
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VA-verksamheten får allt fler nya krav och nya uppgifter som tex hantering av biogas, slam och 
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av 
kvalificerad 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 vattentjänstsektorn 
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, 

avloppsreningsverk 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 lagstiftningskrav. 
• Skyddet för miljön kan utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VA

anläggning. 

Avdelningen kommer att upphöra vid halvårsskiftet i och med införande att ny processinriktad 
matrisorganisation. Ansvariga för verksamheterna kommer fortsättningsvis att vara kvalitets
ledare, en för process VA-ledningsnät och en för process VA-anläggning. En Planeringsavdelning 
kommer att ansvara för planering och en Produktionsavdelning kommer att ansvara för 
utförande. 

Måluppfyllelse 

Mål 1: Antal vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska minska, baserat 
på tidigare årsstatistik. 
Driftstörningar inrapporteras och dokumenteras kontinuerligt VA-banken. 
Målet kommer att uppnås. 

Mål 2: Avloppsslammet ska vara godkänt för spridning till åkermarl<. 
Slamprover tas enligt provtagningsprogram och analyseras. 
Målet kommer att uppnås. 

Mål 3: Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsnlngsvärden ska 
inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut. 
Provtagning på utgående vatten sker enligt schema. Analyserna sammanställs och uppföljning 
görs kontinuerligt. 
Målet kommer att uppnås 
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lnvesteringsredovisning 

Hällefors 

Projel(t (tkr) 
Gata, Park och Idrott J 

Budget 2015lf Prognos 2015 Kommentarer 
Gator och vägar 

Tillgänglighetsanpassnlng 

Ombyggn av gator I samband med VA-omläggn 
Resecentrum 

Cykelväg Saxhyttevägen 

Gatubelysnlng 

Upprustning av gatljusnät 

Park 

Parkutrustn samt nyinvestering i träd enl plan 

Lekplatser 

l e kplatsutrustn och avetableri ngar enl plan 

Idrott 
Rivning och avetablering, nedlagda badplatser 

Badplatser 

Summa 

3~ 3001
1 

Bhpl åtgärder, cykelfåller vid Klockarhags-

skolan. 
2 000 1500I Billockvägen/Bergmästarvägen och Hagvägen. 

300 300 Projektering klar och upphandling pågår. 

500 1087 Klart. Trafikverket tar halva kostnaden. 

1100 

220 

500 

50 
250 

5220 

(Kostnaden för kommunen 550tkr). 

1100 Bhpl Sikfors, Cykelväg Saxhyttevägen, Park 
Grythyttan,Prästgatan Grythyttan. Basvägen 
ledn julgransbelysn, ÅVC, Göransvägen 

och GC Martinvägen I Hällefors. 

200 Upphandling pågår av växter, plantering 

I under hösten. 

500 Upphandling pågår. Grythyttan komplettering 
av redskap, Schllllngvägen utbyte redskap. 

0 Ingår I upprustningen, då den gamla först rivs. 

360~ Byggs under hösten, upphandlingen dyrare än 

__ ·- budgeterat. _ - --·--- --1 
5347 

Vatten och avlopp j 
Projekt ltkr) n Budget-20~1Prognos201~#,"!..mentarer 
ledningsnät, Billockvägen/Bergmästarvägen 2 000 2 OOOISlutförs under hösten. 
Älvesto rp VV 750 750 Byte av filter o Instrument klart under hösten. 
Oagvatten, Hammarvägen 1000 1000

1 
Slutförs under hösten. 

Summa 3 750 3 7SL ____ . 
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Lindesberg 
Gata, P.ark och Idrott 

Pro)ekt (t~r) 

Gator och vägar 
Ombyggn av gator i samband med VA-omläggn 
Dagvatten centrala Lindesberg 

GC-väglhopbyggnad 
Tillgänglighetsanpassning 

Norrtull storget 
Gatubelysning 

Upprustning av gatljusnät 

Park 
Föryngrl ng av träd 

Lekplatser 
Lekplatser 

Idrott 
Lindehov - driftövervakning, kompressor 

Dränering Råssvallen 

Felllngsbro - elljuspår 

I Budget 201S~Prognos 201 ,Kommentarer 

2 000
1 

2 000 Projekt Djupdalsgatan. 
2 000

1 

250 Inmätning, projektering och ev upphandling 
under hösten. Åtgärder 2016. 

300! 0 BKT Inväntar Lindesbergs kommuns cykel plan. 
300

1 

300 Åtgärdsplan tas fram under sept, åtgärdas 
under okt/nov. 

1 : :

1

1 1 :: :~:~:,vJ:::::::/:i::::;~~:i:r(:~::::·erg), 
Ramsberg, Banvägen, G:a Vi byn. 

J 1 :: :::::::::::::.::::::::.::::.:: ••. 

375 

vik o Hällaboda pågår. Beräknas klart hösten. 

150 Klart. Upphandlingen gav lägre pris än 
budgeterat. 

200 Under förutsättning att denna om budgetering 
godkänns. 

250 250 Armaturbyten under hösten, arbetet beställt 

--- - ---------1· ___ --·- ~ose!!treprenör. ---------
Summa 

Pro)ekt (tkr) 

Vi byn 

Tillväxt 

ldengatan Frövi, ny infart 
Vändplan Guldsmedshyttan 

GC-väg Gröna bron-Brotorpsskolan 
Gator och vägar Djupdalsgatan 
GC-väg Djupdalsgatan etapp 2 
Resecentrum Lindesberg 

Busshål lsplats södra infarten/lasarettet 
Cirkulationsplats Fotbollsgatan/Stafettgatan 
Ny väg Frövi, N:a Bangatan 

Exploatering Industrimark Frövl 

GC-väg södra Infarten Kyrkogården 
Geoteknisk utredn Dalskogen 1:2 
Fotbollsgatan, ny dragning 

Summa 

- -- 6250j . 

Budget 201S, Prognos 201J1Kommentarer 
3 553

1 

6 500 Pågår. Ökade kostnader pga bl a sprängnings-

arbeten. Kvar ljuspunkter och asfalt. 
230 180 Kl art. 

7 950ll 121 Projektet överklagat. Detaljplan överklagad. 
Kostnaden avser nedlagd projekteringstid. 

648 648 Projektet pågår hösten 2015 och våren 2016. 
5651 5651 Projektet pågår hösten 2015 och våren 2016. 
sro1 

560
1
Projektet pågår hösten 2015 och våren 2016. 

SOOI 700

1 

Projektering klar, ökad kostnad pga extern 

I projektering. Upphandling pågår. 
530

1 
530

1 
Bhpl vid Lillsjövlk/Örebrovägen. 

2 240 2 240I Upphandling pågår, byggstart oktober. 
1000

1
1 200

1 

Upphandling totalentreprenad under hösten. 
Initialt beräknat i egen regi, men ändrades till 
totalentreprenad. 

5 000 O Förstudie klar beställd av Lindesbergs I kommun. BKT inväntar uppdragsbeskrivning. 
0

1 

Projektet blir Inte av i år. 1120 
177 Klart. 

11000 

·-----t---
34896 1 

O .Projektet framflyttat, besked till Lindesbergs 
kommun under hösten från Trafikverket. 

--~-- - --
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Vatten och avlop 
Budget 20151 Prognos 2015, Kommentarer Projekt (tkr) 

Ledningsnät 

Råsshal I en - RV Storå 
Ledning utvidgat verksamhetsområde 
Mindre VA-anäggnlngar 
Säkerhet Rya Vattenverk 
Fellingsbro RV 
Ombyggn Lindesbergs RV 
VA fasti gheter relnvestering 
Dagvattenha nte ring 
Mindre lednlngsarbeten, Djupdalsgatan 

Summa 

1sOJ O Budget går ti ll Råsshallen. 

~j 650 Avloppsledning. 
1 000 1 000 

1 000: 1 000 Takbyte Frövl RV 500 tkr. 
300! 300 Projektering. 

2 000 2 000 Rustning av tak och fasad, klart under hösten. 
12 275 2 000 Slamskrapor och förstudie under hösten. 

500 
1 000 

3000 

21725 

500 Frövl RV, ventilation, startar under hösten 
1 000 Projekt Djupdalsgatan. 
~ 000 Projekt Djupdalsgatan. 

1~4501 --------------~ 

IProjekt (tkr) 
Avfall octi återvinning I 

jl '""" 201~ '"'"" '°''.f mmooto~• Asfaltering S Måle ÅVC 

Summa 
- - --

240 240 Kl art. 
. - - - ·---1 -- --- ·---

240 240 - . 
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Ljusnarsberg 

'Projekt (tkr) 

Gata, Park och Idrott r 
f Budget 20111Prognos20151 Kommentarer 

Gator och vägar 

Asfaltering och diknlng 
Ombyggn av gator I samband med VA-omläggn 

Ti I lgängl ighetsanpassni ng 

Allersta tomten 

Lekplatser 
Malmtorget och Riggards området 

Gatubelysning 
BelysnlngV:a Born, Ställdalen 

Park 

Ryd bergsdal och Trekanten 
Idrott 

1000 1000,Arbeten pågår enligt asfalteringsplan. 

12471 1 247 Samtal förs med kommun ang flytt till andra 
projekt (beläggning etc). 

50

1 

50 Åtgärd enligt utförd tillgänglighetsanalys, 

sänkning kantsten. 
500 500 Klar i september. 

411 

8501 

200 

411 Malmtorget klart, Rlggards planerad byggstart 

sept/okt. 

850 Klart. 

Olofsvallen - kiosk 

Summa 

2001 V"W b"tälld•, ploot"" ""'" h6<t'"· 

·---------t----8-15- ___ 7~j Klart. --------
4343 43371 

Vatten och avlopp jl 
ll Budget 201sJ Pr~nos 2015

1 
Kommentarer 

7001

1 

700r Reservkraft och LN-ljus. Körs igång under 
1hösten. 

2 384 2 384
1 
Klart för i år. 

~ 800! Klart. Samprojekt meC!_Irafikve~ke_t. 
38841 3884J 

Projekt (tkr) 

Finnhyttans vattenverk 

Mindre ledningsarbeten, Järnvägsparken 

~~-anläg.!.ni_!1gar, Fase.~g~a_ta_n __ _ 

Summa 
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Nora 

Projekt ( kr) 
Gata, Park och Idrott j 

J Budget 201s! Prognos 201S~Kommentarer 
Gator och vägar 

Beläggningsarbeten enl plan 

lnformationsplats väg 244 

lärkesdammen 

Bryggeriet, projektering 

Ti Il gånglighetsan passning 

GC-väg till Pershyttan 

Upprustning broar enl kravspec efter besiktnin 

Torget Kungsgatan 

Hagbydammen, alt 3 

Dagvattenhantering efter VA-inventering 

Ås Ombyggnad etapp 2 

Ås Ombyggnad etapp 3 

Gatubelysnlng 

Upprustning av gatljusnät 

Park 

Parkutrustning, träd, planteringar 

Idrott 

ldrottsinvesteringar 

Summa 

Pro]tkt (tkr) 

Ås ombyggnad et app 3 

Utbyte ledningsnät 

Nora sjön östra stranden 

Förstud ie Nora RV 

Oagvattenhantering 

VA-anläggning ospecat 

SäkerhetW 

Summa 

Vatten och avlopf> 

2 0001 2 150, Arbete pågår enligt plan. 

175 243 Klart. 

150 

2001 

100 

425 

200 

950 

1 000 

250 

1 600 
500 

500 

300 

350 

100 Utredning påbörjad av BKT, BMB och extern 

konsult. 

150 Projektering ny infart klar, hänvlsnlngsskyltar I sätts upp under hösten. 

100 Cykel bommar sätts upp under hösten. 

4251 Projektering pågår, byggstart hösten, 

fortsätter våren 2016. 

200
1 
Upprustning av broräcken. 

950
1 
Projektering Kungsgatan klar. Ombyggnation 

l av gatan sker under hösten. 

o
1 
Väntar på kommunbeslut. 

250,Åtgärder efter dagvattenutredning, 

felkopplade rännstensbrunnar. 

1 246 Beläggning klart på etapp 2. 

5001 Pågår ihop med VA ombyggn, Sandvadsvägen. 

500 Ny belysning del av Björkbackavägen, I Kyrkvallen, Vinterljus Nyhyttan. 

300
1 
Upprustning staketet runt Lärkesdammen. 

Inköp av växter, plantering under hösten. 

350 Armaturbyte på Norvallaspåret, arbetet 

__ I är beställt hos entreprenör. 

7464, -

Bu~get 20151(Prognos 20J
1
[Kommentarer 

1500 1 500! Startar i augusti, klart I december. 

1 500 1 500I Pumpstation ÅS under hösten. 

17 000 100001 Planerad byggstart i början av september. 

125 192 Förstudien är klar, högre konsultkostnad. 

750 300

1 

Prognosen hänför sig ti ll ombyggnad av 

Kungsgatan. 

375 375 Tryckledning I Ås. 

_ 100

1 
__ -~100 UV-ljus under hösten. 

21350 13967 -- -- -
Avfa,1.1 och återvtnn ng JI 

Projekt (tk() Budget 2015 Prognos 201 U 
Asfaltering lagringsyta (träavfall) Ängarna ÅVC 80 80 Utförs I september. 

Summa 80 ~ 
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Resu I ta trä kn i ng 
I Utfall Utfall j Budget Awlkelse 

2015·01·01 2014'-01'-01 Helår 
(Belopp I tkr) ··2015-06-30 '-·2014-06-30 2015 

' 
Verksamhetens intäkter 
Kommunbidrag 47593 44087 93674 93674 0 
Konsumtionsintäkter 65865 62344 133294 133294 0 
övriga intäkter 8784 5126 16556 16556 0 
Delårsresultat avglftsfinanserade verksamheter ·3638 ·4814 Q 200 200 

118604 106743 243524 243724 200 

Verksamhetens kostnader ·111164 -99546 -227355 ·227655 ·300 

Finansnetto -7770 ·7546 ·16169 ·16169 0 

Resultat före extraordinära poster .330 .349 0 -100 ·100 

Reglering av resultat -2322 -4524 

Periodens resultat -2652 ·4873 

Resultat fördelat på verksamhet 
Gemensamt 281 394 
Skattefinansierade verksamheter -611 .743 Q -100 ·100 

Totalt resultat -330 -349 0 -100 ·100 
-- -- _j_ __ 
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Balansräkning 

2015-06-30 I 2014-12·31 
(Belopp I tkr) 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 7890 9103 

Omsättn i ngsti Il gångar 

Kortfristiga fordringar 61091 68 236 

Kassa och bank 1153 5022 

Summa omsättningstillgångar 62244 73258 

Summa tillgångar 70134 82361 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Balanserat resultat 2324 4524 

Periodens resultat ·2 652 -2200 

Summa eget kapital -328 2324 

Långfristiga skulder 649 720 

Kortfristiga skulder 69813 79317 

Summa eget kapital och skulder 70134 82361 

Poster Inom linjen 

Ställda säkerheter INGA INGA 

A'!_sVa!._sf örbindelser INGA INGA 
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Kassaflödesanalys 
2015-01-01 2014-01-01 

--2015-0.6-30 ··2014-06-30 

Rörelseresultat 7440 7197 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 1213 1262 

8653 8459 

Finansnetto -7770 .7 546 

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 883 913 

Förändring av rörelsekapital 

Ökning/Minskning av fordringar 7145 16643 

Ökning/Minskning av korta skulder -9504 -6 669 

-2359 9974 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1476 10887 

lnvesteringsverksamhet 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Q -1772 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 ·1772 

Finansieringsverksamhet 

Reglering av resultat ·2 322 -4524 

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 0 -1323 

Förändring av långfristig skuld -71 927 

Kassaflöde från flnansierlngsverksamheten ·2 393 ·4920 

Ökning/Minskning av likvida medel -3869 4195 

Likvida medel vid årets början 5022 Q 
Likvida medel vid periodens slut 1153 4195 

---- - ---· 
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Förkortningar och begreppsförklaringar 
ADR 
Regelverk inom EU som reglerar transport av 
fa rligt: gods på landsväg. 

AME 
Arbets marknads enhet. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. 

Avgiftsfinansiera d verksamhet 
Verksamhet som helt finansieras genom taxa 
som betalas av abonnenter. 

Avskrivningar 
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde. 

Balansräkning 
Visar vilka tillgångar som finns den 30 juni. 
Balans räkningen visar hur tillgångarna har 
finansierats, med skulder och eget kapital. 

CLP 
Kemikalielagstiftning gäl lande klassificering. 
märkning och förpackning. 
(Class ification, labelling. packaging) 

Eget l<apital 
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 första halvåret men som avser 
andra halvåret (fordran). 

Förutbetalda intäkter 
Intäkter erhållna första halvåret men som avser 
andra halvåret (skuld). 

HACCP 

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

ISO 
l nternationella standardiseri ngsorganisationen. 

Kapitall<0stnader 
Internränta och avskrivningar. 

Kassaflödesanalys 
Visar inbetalningar och utbetalningar under en 

KNÖL 
Kommunerna i norra Örebro län. 

Kortfristiga skulder 
Lån och skulder som förfaller inom ett år från 
boks I utdagen 

U\ngfristiga skulder 
Skul dcr som har längre löptid än ett år från 
boks I uts dagen. 

MIFO 
Metodik för inventering av förorenade områden. 

NKI 
Nöjd-Kund-Index. 

Omsättningstillgångar 
Ti llgångar avsedda att omsättas inom ett år. 

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

Skattefinansierad verksamhet 
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från 
medlemskommunerna. 

SKL 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

SRV 
Servicebranschens yrkes nämnd. 

TBE 
Fästingöverförd hjärninflammation. 

Tillgångar 
Består av omsättningstillgångar och anläggnings
tillgångar. 

Upplupna intäkter 
Intäkter som kommer att erhållas andra halvåret 
men som avser första halvåret (fordran). 

Upplupna kostnader 
Kostnader som kommer att betalas andra halvåret 
men som avser första halvåret (skuld). 

VA-banken 
Underhållssystem för VA-leclninngsnät. 

vald peri_od_. ___ _ 
tkr= tusen kronor 
mnkr = miljoner kronor __..__ 
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