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Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att anta förslag till budget 2018 och verksamhetsplan  
2019-2020 inklusive internkontrollplan enligt bilaga.  
 
  
Beskrivning av ärendet 
Förbundet har tagit fram bilagda förslag till budget 2018 och verksamhetsplan  
2019-2020. 
I verksamhetsplaneringen finns ett förslag framtaget för verksamhetsmål och 
internkontrollplan för 2018. 
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Allmänt om verksamheten  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bildades som juridisk person första januari 2003 under 
namnet Bergslagens kommunalteknik. Namnbytet till nuvarande namn skedde 1 januari 2017. 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun beslutade 2003 att samverka inom den 
tekniska verksamheten. Ansvaret för verksamheterna gata, park, idrott, lokalvård, återvinning, 
vatten och avlopp startade första april samma år. 

Högsta beslutande organ i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är Direktionen. Kommunfull-
mäktige i respektive medlemskommun har fastställt en förbundsordning som sätter de yttersta 
ramarna för arbetet inom förbundet. Direktionen består av nio ledamöter med lika många 
ersättare. Lindesbergs kommun utser tre ledamöter och övriga kommuner utser vardera två 
ledamöter. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens säte är placerat i Pershyttan, Nora. 

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommun-
erna 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. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Lindesbergs kommun har tre leda-
möter och övriga kommuner en ledamot var i revisionen. 

 Vision 

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

 Uppdrag och verksamhetsidé 

Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens 
genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator 
och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe. 

 Värdegrund 

Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värderingarna 
ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras 
dagliga arbete. 
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Politiska mål och planering 2018 

Politiska inriktningsmål 

Övergripande 

o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. 

o Vi kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och tillgänglighet. 

Ekonomi och effektivitet 

o Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 

o Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. 

Miljö 

o Vi ska vara ett föredöme för det ekologiska hållbara samhället. 

Rollen som arbetsgivare 

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 

 

Budgetprocessen   

Direktionen antog i mars 2017 en budgetram för perioden 2018-2020 som under året har 
kommunicerats med samtliga medlemskommuner. Dialogen har genomförts i lite olika former. 
Det är viktigt att förbundet ges möjlighet att fullt ut delta i kommunernas budgetprocesser. När 
direktionen beslutar om Verksamhetsplan 2019-2020 är förankring och insikt i konsekvenser 
betydelsefulla för medlemskommunerna. 

Balanskrav  

Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att redovisa ett överskott med 0,1 %. De 
avgiftsfinansierade verksamheternas mål är att över tid redovisa ett nollresultat. Resultaten 
regleras enligt förbundsordningen mot medlemskommunerna året efter räkenskapsåret.  

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finan-
siella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamåls-
enligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, 
regler och etablerade normer. 
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Driftbudget 2018 

Gemensamt - övergripande verksamhet 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för att den grundläggande basen för medborg-
aren vad gäller vatten, avlopp, avfall, gata, trafik, park, skog, naturvård, idrott och lokalvård 
erbjuds på ett kvalitativt sätt utifrån lagstiftning och överenskommen funktion med respektive 
medlemskommun samt i samarbete med medlemskommunerna verka för infrastruktur och 
kommunikation. Kommunerna har i förbundsordningen överlåtit verksamheterna i enlighet med 
de möjligheter som ges till offentligrättslig samverkan i kommunallagen. 

Förbundet är till för medborgare, kunder, företag och turister inom våra medlemskommuner 
som tar del av förbundets tjänster. Uppdraget ska genomföras av en effektiv organisation som 
har sin utgångspunkt i processtyrning utifrån de vi är till för. Dialogen med kunder och besluts-
fattare ska präglas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang för att säkerställa en posi-
tiv utveckling av förbundets verksamhet. Samverkan internt och externt bör öka med utgångs-
punkt från ett helhetsperspektiv. 

Kommunallagen ställer krav på att verksamheten ska ha god ekonomisk hushållning. Verksam-
heten ska förutom de uppgifter som ligger inom ramen för lagar och förordningar säkerställa att 
förbundets direktion erhåller kvalificerade och korrekta beslutsunderlag enligt fastställd för-
bundsordning. Förbundet verkar för att nuvarande verksamhet ska utvecklas på ett kostnads-
effektivt och för medlemskommunerna önskvärt sätt. Kvalitets- och miljöledning kommer också 
att intensifieras för hela förbundet med systematisk uppföljning, handlingsplaner och åtgärd-
ande av brister i enlighet med ISO 9001 och 14001. 

Förbundets målarbete kommer att förtydliga sambandet med övergripande styrning på natio-
nell, regional och kommunal nivå. Exempelvis inom miljöområdet tar flera av våra delmål direkt 
sikte på de regionala miljömålen. 

Förbundet är organiserat enligt en matrisorganisation utifrån ett processorienterat arbetssätt. 
Syftet med organisationsstrukturen är att optimera samverkan inom organisationen och därmed 
öka kundnyttan. Verksamheten drivs genom processer inom respektive verksamhetsområde. 
Förbundet är organiserat med en planeringsavdelning, en produktionsavdelning samt en stab. 

Gemensamma verksamhetsmål 2018 

 Av kommuninvånarna ska 80 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med 
Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, 
respekt och engagemang, FÖRE. 

 Minska övertidstimmar och fyllnadstid jämfört med 2017. 

 Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2017. 

 Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna. 

 Säkerställa en rekryteringsbas för Samhällsbyggnadsförbundet. 

 Öka förtroendet för förbundets tjänster med kommunledningarna i KNÖL. 

 Säkerställa att LOU (Lag om offentlig upphandling) följs samt verka för att förenkla 
anbudsinlämnande. 
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Driftbudget  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 61 765 61 765 0 58 547 58 547 0 63 618 63 618 0 65 526 65 526 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 44 931 44 882 49 47 637 47 637 0 46 279 46 229 50 47 667 47 615 52

Park/Skog 20 875 20 852 23 19 451 19 451 0 21 501 21 478 24 22 146 22 122 24

Idrott 14 437 14 423 4 14 849 14 849 0 14 870 14 856 14 15 316 15 301 15

Lokalvård 46 021 45 971 50 43 125 43 125 0 47 402 47 350 51 48 824 48 771 53

Summa 126 264 126 128 126 125 062 125 062 0 130 052 129 912 140 133 953 133 809 144

Avgiftsfinansierat

Återvinning 58 930 58 930 0 57 361 57 361 0 60 698 60 698 0 62 519 62 519 0

Vatten och avlopp 121 034 121 769 -735 115 232 115 232 0 124 665 125 422 -757 128 405 129 185 -780

Summa 179 964 180 699 -735 172 593 172 593 0 185 363 186 120 -757 190 924 191 704 -780

Totalt 367 993 368 592 -609 356 202 356 202 0 379 033 379 650 -617 390 404 391 040 -636

Belopp i 1000-tal kronor där inget annat anges.

Verksamhetsplan 2020Verksamhetsplan 2019Budget 2017Budget 2018
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Gemensamma verksamheter 

 

 

Direktion, Revision och Stab 

Uppdrag och målgrupp 

Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet. 

Staben är en gemensam organisationsdel som leder, samordnar och stöder förbundets verksam-
het. Staben innehåller funktionerna förbundschef, ekonomienhet, personalhandläggning, 
servicecenter, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare, förbundssekreterare, registrator, 
miljö- och arbetsmiljöhandläggning samt övergripande funktion inom infrastruktur och 
kommunikation. 

Målgrupp för kansliet är både externa och interna kunder. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Staben ska säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där kundfokus och 
framförhållning alltid ska vara vägledande. 

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

Från och med 2017 finns ett gemensamt servicecenter för Samhällsbyggnad Bergslagen. Service-
centret ska stödja både Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen Bergslagen. Det krävs stor delaktighet från de båda organisationerna för att få ett hel-
hetsperspektiv så att kommuninvånarna ska kunna erbjudas kvalitativ service och tillfreds-
ställande tillgänglighet.  

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Direktion 0 645 -645 0 562 -562

Revision 0 340 -340 0 333 -333

Stab 18 344 17 359 985 16 195 15 300 895

Planering 5 670 5 670 0 5 827 5 827 0

Produktion 37 751 37 751 0 36 525 36 525 0

Totalt 61 765 61 765 0 58 547 58 547 0

Stab Kostnadsökningen för Staben beror främst på organisationsförändringar avseende

personal som tillkommit på staben från Produktions- och Planeringsavdelningen 

samt ökade kostnader avseende produktionsstöd.

Planering Kostnadsminskningen för Planeringsavdelningen beror på lägre personalkostnader,

en pensionsavgång samt en person som övergått till staben.

Produktion Ökningen består av högre kostnader för hyra av utökade lokaler på Stafettgatan i 

Lindesberg och för praktikenheten, en projektarbetsledare som ska anställas och 

finansieras genom tidsskrivning samt uppräkning av kostnader för personal och 

maskiner.

Budget 2018 Budget 2017
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Arbetet med att utveckla arbetssätt, organisation och utbildning kommer att fortsätta. Samver-
kan och målfokusering är ledord i kommunikationen med både externa och interna kunder. Som 
ett led i detta kommer hemsidan och intranätet att vidareutvecklas. 

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

Införandet av e-tjänster och SMS-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation 
och service till medborgarna. 

VP 2019-2020 

Verksamheten kommer att fortsätta enligt de förvaltningsmässiga regelverk som gäller och 
därutöver fokusera på följande specifika uppdrag: 

- Utveckla det nya servicecentret. 
- Fortsätta att utveckla analys och uppföljning av prognoser och resultat. 

Verksamhetsmål 2018 

 Säkerställa kvaliten på prognoser. 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2018 

10 

 

Avdelning Planering 

Uppdrag och målgrupp 

Planeringsavdelningen har ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna verk-
samheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv.  

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård,  Återvinning,   
VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är en kvalitetsledare ansvarig för lång-
siktig planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verk-
samhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar också budget för respektive process samt ansvarar 
för uppföljning, både ekonomisk och kvalitetsmässig.  

Inom avdelningen finns funktioner såsom upphandling, projektering, projektledning, teknisk 
handläggning, kommunekolog, trafikingenjör och GIS (geografiska informationssystem).  Även 
produktionsstöd och långsiktig planering och analys åt VA-processerna och Återvinning ingår i 
avdelningen. En projektenhet som främst arbetar med investeringsprojekt finns också inom 
avdelningen. Delar av verksamheten utförs av upphandlade konsulter, gäller främst projekt-
ledning, projektering och utredningar.  

Samverkan mellan och inom avdelningarna och processerna sker främst via processmöten och 
driftuppföljningsmöten samt arbetsplatsträffar. 

Avdelningen ska verka för att de olika funktionerna kan användas inom flera processer samt 
även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna. Inom avdelningen arbetar totalt 
32 personer som är placerade i Pershyttan, Nora.  

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

De lagar och förordningar som direkt och indirekt påverkar avdelningens verksamhet är de som 
berör de olika processerna. Hänsyn måste tas till dessa i den dagliga driften även på planerings-
avdelningen.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

Avdelningen ska under 2018 fortsätta att utveckla former för samnyttjande av funktioner. Detta 
kommer bl a att ske genom fortsatt dokumentation av förbättringsidéer och genomförda förbätt-
ringar. Goda idéer tas därmed tillvara och förbättringsarbetet synliggörs samt en lärande organi-
sation utvecklas.  

En stor del av förbundets resurser köps in externt i form av varor och tjänster. Avdelningen ska 
verka för att upprätthålla en hög upphandlingskompetens och arbeta aktivt för att utveckla 
samordningen med övriga kommuner och andra aktörer. 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att sträva efter att ständigt 
förbättra förutsättningarna för att rekrytera, behålla, utveckla och tillvarata rätt kompetenser i 
organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. En kompetensförsörjningsplan ska tas fram 
under 2018. En del i det arbetet är att utveckla och fördjupa samarbetet med eftergymnasiala 
och yrkesinriktade skolor samt med universitet och högskolor och erbjuda praktikplatser. 

Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som 
behöver utvecklas för att kunna erbjuda kommunal service av hög kvalitet. 

Avdelningens funktioner ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället de olika processerna. Detta sker löpande genom exempelvis 
fysiska möten, branschspecifika konferenser och seminarier, litteratur mm.   
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För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsför-
bundet, 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 kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen 
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem 
som finns.  

VP 2019-2020 

Målet för avdelningen är att göra rätt saker på rätt sätt. Målet uppnås via samverkan och effektiv 
samordning av de gemensamma resurserna samt genom att optimera organisationen och dess 
processer. Avdelningen ska också, utifrån givna förutsättningar, aktivt medverka i de olika 
processernas målarbete. 
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Avdelning Produktion 

Uppdrag och målgrupp  

Produktionsavdelningen har ett övergripande driftansvar samt ska leda, utveckla och samordna 
verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv. 

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning,  
VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är en kvalitetsledare ansvarig för lång-
siktig planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verk-
samhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar också budget för respektive process samt ansvarar 
för uppföljning, både ekonomisk och kvalitetsmässig. Avdelningen ansvarar för all drift i de olika 
processerna och samordnar personella, maskinella och ekonomiska resurser. Avdelningen ska 
verka för att de olika funktionerna används inom flera processer samt även underlätta och sti-
mulera samarbetet mellan processerna. Verksamheten ska skötas enligt funktionsbeskrivningar 
och mot uppsatta mål. Stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt 
estetiska och miljömässiga aspekter. Inom avdelningen arbetar totalt 162 personer. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

De lagar och förordningar som direkt och indirekt påverkar och styr avdelningens verksamhet 
är de som berör de olika processerna. Det är både branschspecifika lagar och lagar av över-
gripande karaktär.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

Samarbetet mellan de olika processerna inom avdelningen ska fortsätta att utvecklas. Avdel-
ningen ska under 2018 fortsätta att utveckla och effektivisera samarbetet mellan de olika 
processerna så att resurserna används så effektivt som möjligt. Detta sker genom fortlöpande 
samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Sam-
arbetet mellan planeringsavdelningen och produktionsavdelningen ska utvecklas så att ekono-
mi, utveckling och strategiska frågor blir centrala punkter att behandla på processmöten.  

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att attrahera, rekrytera, 
behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Ett 
projekt inom området har startat vilket ska resultera i en kompetensförsörjningsplan under 
2018. En del i det arbetet är att utveckla och fördjupa samarbetet med eftergymnasiala och 
yrkesinriktade skolor samtidigt som praktikplatser för arbetssökande erbjuds inom verksam-
heten. 

Avdelningen ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveck-
ling som sker i samhället och som påverkar de olika processerna. Detta sker löpande genom 
exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser och seminarier, litteratur mm.   

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbun-
det, 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 kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen 
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem 
som finns.  

Avdelningen ska även fortsätta ta del av den fysiska planeringen och genomföra projekt till-
sammans med planeringsavdelningen.  
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VP 2019-2020.  

Kommande år ska avdelningen slutföra pågående resurskartläggning. Kartläggningen ska resul-
tera i konkreta förslag som leder till ökad effektivitet avseende både personella och maskinella 
resurser. För närvarande finns indikatorer på att avdelningen inom vissa områden är underbe-
mannad samtidigt som maskinella resurser inte utnyttjas i tillräckligt hög grad. Vidare ska 
avdelningen fortsatt arbeta för samordning och samutnyttjande av befintliga resurser mellan 
processerna. 
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Process Gata/Trafik 

Uppdrag och målgrupp 

Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Processen har även ansvaret för parkeringsövervakning eftersom förbundet numera 
är väghållningsmyndighet. 

Processen ansvarar för handläggning av schaktanvisningar, grävtillstånd, dispenstransporter, 
trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, skade- och försäkringsärenden. Verksamheten 
ansvarar även för vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda 
vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet. Energi- och miljöbesparande åtgärder är 
en viktig parameter.  

Processen svarar förutom för driften även för investeringsåtgärder inom hela verksamhets-
området. Dessutom svarar processen aktivt med projektledning vid bl.a. de stora anläggnings-
projekt som pågår inom kommunerna. Ytterligare projekt pågår, bl.a. ombyggnation av gator 
tillsammans med VA-processen, där VA-ledningsnät ansvarar för omläggning av ledningar.  

Verksamheten genomför även markarbeten och investeringar åt andra processer inom Sam-
hällsbyggnadsförbundet och medlemskommunerna. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

De viktigaste lagar och förordningar som direkt påverkar verksamheten inom processen är bl.a. 
arbetsmiljölagen, väg-, el-, ordnings- och skadeståndslagen samt trafik- och vägmärkesförord-
ningen. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

I förbundsordningen finns funktionsbeskrivningar som ligger till grund för vad som ska utföras 
inom verksamheten. Inom området gator upprättar processen drift- och underhållsplaner för 
vägar, gator och broar. I detta arbete används utvecklade verktyg i datamiljö.  

Processen kommer under 2018 genomföra upphandling för beläggningsarbeten och påbörja 
arbetet med upphandling avseende vinterväghållning där nya avtal ska träda i kraft inför vinter-
säsongen 2019/2020. Politiska beslut om ändrade startkriterier för vinterväghållningen ska till 
dess vara tagna. Kriterierna kan påverka val av kommunikationssätt om man framöver vill öka 
möjligheten till cykling året om på bekostnad av biltrafiken eller via ökade driftanslag. 

Processen ska ha en aktiv medverkan i fysisk planering tillsammans med andra processer inom 
Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till 
investeringsåtgärder för verksamheten i respektive kommuner under kommande tre år är upp-
rättade. Dessa ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.  

Samhällsbyggnadsförbundet är väghållare för allmänna gator, vägar, parker med mera. Detta 
innebar beslutsfattande om lokala trafikregler och -förskrifter, dispenser, trafikövervakning och 
parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. 
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Trafikprocessen arbetar för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter i med-
lemskommunerna. Kommer även att arbeta som resurs till kommunerna i frågor som trafik-
strategier, trafiksäkerhet och planeringsfrågor. Detta styrs efter behov och resurstillgång.  

VP 2019-2020 

Målarbetet kommer under kommande år att inriktas på bibehållen servicegrad för 
belysningsnätet och för asfaltsbeläggningar samt trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Verksamhetsmål 2018 

 Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att motverka felparkeringar. 

 Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt eliminera otrygga gatumiljöer. 

 Felanmälningar gällande gatubelysning ska för hel- och halvår minskas med 5% 
               jämfört med motsvarande 2017. 

 Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2018 minskas med 5% 
jämfört med 2017. 

 

Driftbudget 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 7 904 7 904 0 7 358 7 358 0

Hällefors 7 216 7 209 7 8 354 8 354 0

Lindesberg 16 989 16 963 26 19 178 19 178 0

Ljusnarsberg 5 438 5 433 5 5 426 5 426 0

Nora 7 384 7 373 11 7 321 7 321 0

Totalt 44 931 44 882 49 47 637 47 637 0

Planerat underhåll av gator och vägar flyttas från drift till investering i Hällefors och Lindesberg som en följd 

av införandet av komponentavskrivningar. Övriga förändringar är tillkommande objekt i Lindesberg samt 

uppräkning av kostnader för egen personal och maskiner samt entreprenader.

Budget 2018 Budget 2017
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Process Park/Skog 
Uppdrag och målgrupp 

Process Park/Skog ansvarar för stora delar av allmän platsmark, med bl.a. blommor och möbler-
ing i parker och tätortsnära skog. I uppdraget ingår även att ta fram program, planer och rutiner 
för kommunernas arbete med grönytor och kommunala reservat. I frågor rörande torg, renhåll-
ning, kommunala träd i väghållningsområdet samt frågor kring dagvatten och grävtillstånd är 
samarbetet med främst Process Gata/Trafik nära. 

Därutöver ansvarar processen för gröna ytor som inte är allmän plats och kommunal naturvård, 
särskild kommunala reservat. På uppdrag av medlemskommunerna ansvarar verksamheten 
även för skötsel av obebyggda tomter och yttre fastighetsskötsel. Besiktning och drift av lek-
platser ingår också i verksamhetens ansvar. 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och underhållsplaner. 

Målet är att tillhandahålla säkra lekplatser, estetiskt tilltalande parker i centrala lägen och 
attraktiva tätortsnära skogar samt att värna och utveckla naturvärden. Syftet är att ge förutsätt-
ningar för aktivitet och rekreation samt skapa en tilltalande stadsbild och utveckla värdefulla 
naturområden. 

För att uppnå målen sköter förbundet ett stort antal parkområden, tätortsnära natur och lek-
platser, med t.ex. klippning av mer än 85 ha gräsmatta. 

Lagar, förordningar som styr verksamheten 

De viktigaste lagar och förordningar som påverkar verksamheten är Plan- och bygglagen, Miljö-
balken, Jordabalken, Skogsvårdslagen och lekplatsstandarder. Processen har ett nära samarbete 
med myndigheter så som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Trafikverket. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Skötselnivåer definieras i funktionsbeskrivningar och i kartmaterial över skötselobjekten. Verk-
samheten utvecklas kontinuerligt genom ett förändringsarbete i dialog med medlemskommun-
erna för att maximera medborgarnyttan inom de givna ramarna. Verksamheten behöver utveck-
la digitala kartor till en skötseldatabas som kan delas och bearbetas av flera användare samt 
vara publika. Detta är en viktig del i processtyrningen. 

Inom Process Park/Skog planeras skötsel och utformning av naturområden, parker, planteringar 
och lekplatser. Processen medverkar aktivt i kommunal fysisk planering.  

De kommunala lekplatsernas utveckling fortsätter. Verksamheten avser att införa giftfri ogräs-
bekämpning med hetvatten samt att öka andelen batteridrivna redskap och maskiner. En tydlig 
rutin för trädfrågor ska kvalitetssäkra bemötandet av önskemål från medborgare. I processen 
fortsätter arbetet med att påverka medborgarnas attityd för att begränsa nedskräpningen, för-
bättra tillgängligheten till park- och naturområden samt utöka naturvårdande skötsel. 

Förslag till investeringsåtgärder för processens verksamheter i kommunerna under kommande 
treårsplan är upprättad. 

VP 2019-2020 

Målet är att genomföra kvalitetshöjningar i parker och de tätortsnära skogarna samt verka för 
kommunernas naturvårdsarbete för att utveckla möjligheterna till rekreation och 
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naturupplevelser. Målet är även att ha säkra lekplatser som inspirerar till kreativ lek. 
Nedskräpning ska begränsas genom att påverka medborgarnas attityd. 

Verksamhetsmål 2018 

 Dialog med kommunerna om prioriteringar i drift utifrån funktionsbeskrivning, 
kartunderlag och driftbudget ska förbättras. 

 Förbättra parkmiljöer avseende renhållning. Mer än 60% ska vara nöjda med 
renhållning på allmän platsmark. 

 Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla biotoper. 

 

Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 975 2 975 0 2 757 2 757 0

Hällefors 2 285 2 282 3 2 027 2 027 0

Lindesberg 10 355 10 343 12 9 667 9 667 0

Ljusnarsberg 1 816 1 814 2 1 766 1 766 0

Nora 3 444 3 438 6 3 234 3 234 0

Totalt 20 875 20 852 23 19 451 19 451 0

Förändringen från 2017 består av tillkommande objekt i Hällefors, Naturreservat Saxhyttan och Hökhöjden,

och i Lindesberg, Frövi Strandpromenad,samt uppräkning av kostnader för egen personal och maskiner samt

entreprenad.

Budget 2018 Budget 2017
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Process Idrott 
Uppdrag och målgrupp 

Process Idrott ansvarar för drift och underhåll av 35 idrottsanläggningar, bl. a gräs- och grus-
bollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar övrigt. Målet är att 
dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi 
och miljömässiga aspekter. 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhålls-
planer. 

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, frilufts-
liv och annan fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl-
fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande trycksatta anordningar, 
föreskrifter avseende hantering av kemikalier samt elföreskrifter. 

Framtid och utveckling 

I förbundsordningen finns funktionsbeskrivningar som ligger till grund för vad som ska utföras. 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla 
framtida driftsformer. 

Vid den planerade konstgräsplanen i Frövi planeras en dagvattenbrunn med ett granulatfilter 
som fångar upp granulatet som följer med ner i brunnen och sedan inte följer med ut i vatten-
drag och sjöar. Granulatet kan sedan återanvändas. 

Process Idrott ska tillsammans med övriga processer och avdelningar inom Samhällsbyggnads-
förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 
möjliggöra effektiviseringar.  

En femårig underhålls- och investeringsplan ligger till grund för att skapa en långsiktig plan-
ering. 

VP 2019-2020 

Process Idrott strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt, och för uppdragsgivarna, 
önskvärt sätt. Därför kommer den täta dialogen med kommunerna och föreningar att fortsätta, 
även den regelbundna kvalitetsuppföljningen fortsätter.  

Verksamhetsmål 2018 

 Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2017. 

 Elförbrukningen ska minska med 2% per genomfört objekt genom alternativa lösningar 
jämfört med 2017. 
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Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 169 2 169 0 2 032 2 032 0

Hällefors 250 250 0 240 240 0

Lindesberg 9 970 9 960 10 10 562 10 562 0

Ljusnarsberg 563 563 0 563 563 0

Nora 1 485 1 481 4 1 452 1 452 0

Totalt 14 437 14 423 14 14 849 14 849 0

Under 2017 övertog Falab fastigheten Lindehov vilket medför att fastighetsrelaterade kostnader avgår från 

driftbidraget 2018. Övriga förändringar består av uppräkning av kostnader för egen personal och maskiner

samt entreprenader.

Budget 2018 Budget 2017
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Process Lokalvård 
Uppdrag och målgrupp 

Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verk-
samhet. Det rör sig om ca 200 lokalobjekt. I vissa fall finns fritids och förskola i anslutning till 
skolor men de särredovisas inte alltid, det verkliga antalet kan således vara något högre.  

Målsättningen är att hela tiden utveckla metoderna till att vara så miljövänliga och kostnads-
effektiva som möjligt, utan att göra avkall på kvaliteten.  

En god standard på lokalvård är viktig för oss alla eftersom det medför: 
• Bättre hälsa genom renare luft, minskad infektionsrisk och färre allergiproblem. 
• Sänkta framtida underhållsbehov genom minskat onödigt slitage från smutspartiklar. 
• Förbättrad arbetsmiljö eftersom det blir trivsammare för dem som vistas i lokalerna. 
• Mer fördelaktigt intryck av kommunens lokaler. 

Som ett viktigt led i kvalitetsarbetet kommer servicesamtalen att fortsätta även under 2018. 
Syftet med servicesamtalen är att ge maximal kundnytta. Under servicesamtalen förs en dialog 
om uppdragets omfattning och kvalitet. Protokollförda kvalitetskontroller av städområdena 
kommer att genomföras, ambitionen är att samtliga städobjekt kontrolleras. Resultatet av 
kvalitetskontrollerna ligger till grund för godkänd kvalitet.  

Servicesamtalen strävar också efter att ge: 
• Nöjda kunder och en bättre arbetsmiljö för både brukare och lokalvårdare. 
• Ökad flexibilitet, verksamhet och lokaler förändras och lokalvården bör anpassas. 
• En bra dialog och närmare relation till kommunernas verksamheter. Lokalvårdarna får möjlig-         
het att framföra önskemål om vad som kan underlätta i det dagliga arbetet. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

Socialtjänstlagen, Miljöbalken och Skollagen – barn med särskilda behov t.ex. allergi, ska kunna 
beredas plats inom förskola och skola.  Folkhälsoinstitutets utfärdade allmänna råd angående 
städning. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Under 2018 fortsätter satsningen på kompetensutveckling genom SRY:s (Servicebranschens 
Yrkesnämnd) yrkesbevis. Fokus blir fortsatt certifieringen av personalen. Fördelen med en sats-
ning på SRY är bl.a att säkerställa att personalen har rätt kompetens. Risken för skador både 
bland lokalvårdarna och i lokalerna minimeras. Bidrar även till att höja yrkets status och öka 
attraktiviteten, vilket i samband med nyrekrytering kan bidra till en jämnare köns- och ålders-
fördelning. Satsningen på golvutbildning fortsätter även 2018, även hygienutbildningar plan-
eras. 

Satsningen på kemikaliefri städning fortsätter och fokus läggs på att införa detta inom flera verk-
samheter. Användningen av kemikalier har minskat avsevärt på de verksamheter som infört 
detta. Utvärdering av den kemikaliefria städningen fortsätter. Verksamheten ska även satsa på 
Svanenmärkta och miljövänliga produkter. 

En nätverksgrupp arbetar med jämförelsetal där förskolor mäts och granskas, för att se om kost-
nad följer kundnöjdhet och avverkningsgrad (städhastighet). Inom nätverksgruppen har prov av 
digital kvalitetskontroll gjorts och information om detta kommer under våren. En mätare för 
rengöringskontroll har köpts in för att kunna mäta smuts på ytor. 
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De olika städobjekten ska fortsätta att läsas in i det digitala städprogrammet för att få en så 
exakt tid och kostnad som möjligt. 

Verksamheten kommer fortsatt att erbjuda praktikarbete till personer som behöver arbetslivs-
erfarenhet och kompetensutveckling. 

VP 2019-2020 

Lokalvården strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt och för kunderna ett 
önskvärt sätt. Därför fortsätter den täta dialogen med kunderna och även den regelbundna 
kvalitetsuppföljningen. Målarbetet kommer att fokusera på kundnytta, mervärde och vidare-
utveckling inom lokalvården.  Stor vikt kommer också att läggas på omvärldsbevakning, teknik-
utveckling och miljömedvetenhet, som kemikaliefri städning, byte till mer miljövänliga produk-
ter samt digitala mäthjälpmedel. 

Verksamhetsmål 2018 

 Nöjd-Kund-Index på service och bemötande ska vara minst 70%. 

 Minska kemikalieanvändningen genom att utöka antal objekt där kemikaliefri lokalvård 
utförs. 

 Antalet godkända kvalitetskontroller ska vara minst 70%. 

 

Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 947 2 947 0 2 686 2 686 0

Hällefors 7 051 7 044 7 6 371 6 371 0

Lindesberg 23 709 23 683 26 22 278 22 278 0

Ljusnarsberg 3 522 3 517 5 3 424 3 424 0

Nora 8 792 8 780 12 8 366 8 366 0

Totalt 46 021 45 971 50 43 125 43 125 0

I samtliga kommuner beror kostnadsökningen på tillkommande nya objekt.

Budget 2018 Budget 2017
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Process Återvinning 
Uppdrag och målgrupp  

Process Återvinning ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering 
av hushållsavfall. Åtta bemannade återvinningscentraler för hushållens grovavfall och farligt av-
fall betjänar verksamhetsområdet. Därutöver finns det totalt ca 50 återvinningsstationer för in-
samling av tidningar och förpackningsmaterial, som idag huvudsakligen sköts av FTI (Förpack-
nings-och tidningsinsamlingen). Insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp sker 
via entreprenad. 

Den primära målgruppen är framförallt alla abonnenter - det vill säga fastighetsägare, villaägare, 
fritidshusägare och i viss mån verksamheter som har kommunal avfallsservice. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

Miljöbalken ställer krav på att alla kommuner ska ha en renhållningsordning bestående av före-
skrifter som styr hantering av avfall i området samt en avfallsplan som sätter målbilderna. Nu-
varande avfallsplan gäller fram till 2020. Förordningar som utöver detta styr verksamheten är 
bl.a. avfallsförordning, förordning om deponering av avfall och förordningar om producent-
ansvar.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

En ny avtalsperiod för insamlingen av hushållsavfall kommer under året att inledas med 
NordRen AS, avtalsstart är 2018-09-01. 

I enlighet med den av regeringen fastställda avfallsplanen, har Samhällsbyggnadsförbundet 
fokus på ökad utsortering och minimering av avfall. Detta för att nå högre i avfallstrappan och 
avfallshierarkin.  

Insatser som behövs inom verksamhetsområdet är framförallt att få ökad utsortering och sam-
tidigt minska hushållens avfall. Plockanalysen, genomförd 2016, visade ett behov av att få fram 
modeller för att öka utsortering av förpackningar i restavfallet. Det biologiska avfallet – matav-
fallet - går till rötning och höll en bra kvalitet. Positivt var att andelen farligt avfall samt elavfall 
var mycket lågt.  

Arbetet med att kundanpassa återvinningscentralerna och öka tillgängligheten till dessa fort-
sätter. Ett led i detta arbete är att fortsätta att utföra besöksmätningar och kundundersökningar. 

Slutna säckar eller emballage får inte kastas direkt som brännbart avfall utan ska öppnas och 
material som kan återanvändas eller återvinnas ska sorteras i därför avsedda containrar. Åter-
bruk drivs i mindre skala i samarbete med lokala hjälporganisationer och ska i framtiden ut-
vecklas ytterligare bl. a genom att hitta fler aktörer för att få ett bättre flöde på materialet som 
kommer in. Återbruken ger hushållen större förutsättningar att lämna saker till återanvändning 
istället för till avfallshantering.  

Insamlingen av returflaskor och burkar fortsätter på våra större Återvinningscentraler till för-
mån för Barncancerfonden. 

Insatser kommer även att krävas för att förberedelserna för återanvändning, materialåter-
vinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, textilier och 
plast kan fortsätta. 

Taxearbetet med att se över fördelning mellan grundavgift och rörlig avgift sker löpande under 
året. 
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Ytterligare en miljöåtgärd att beakta är att rena lakvattnet från deponierna lokalt istället för att 
som idag leda det till reningsverken. 

I regeringsförklaringen 2014 sägs, att avfallet behöver minska och återvinningen öka och ansva-
ret för insamlingen läggs hos kommunerna. Ansvaret flyttas från producenterna till kommuner-
na för att samla in förpackningar och tidningar från hushållen. Dock kvarstår ännu ansvaret för 
själva återvinningen hos producenterna. Förslaget skulle öppna för Samhällsbyggnadsförbundet 
att bl. a utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. Det är ännu inte beslutat om 
ansvaret övergår till kommunerna eller om producenterna ska fort-sätta med verksamheten. 
Dock måste ett beslut komma för att utvecklingen inte ska stanna av. 

VP 2019-2020 

Samarbetet med Process Lokalvård fortsätter. Syftet är att personalen inom Lokalvården ska 
vara ytterligare en informationskanal som hjälper till att öka återvinningen hos kommunernas 
verksamheter. 

Den digitaliserade insamlingen av hushållsavfall medför att uppföljningar kan göras på ett 
rationellt sätt, bl.a på om abonnenter får rätt antal tömningar och på rätt dag. 

Som ett led i att öka återvinningen på de avfallsströmmar som har stor miljöpåverkan ska 
möjligheten att införa ytterligare materialslag för återvinning ses över samt att hitta lämpliga 
mottagare för materialet.  

Återbruken i anslutning till de fyra större återvinningscentralerna ska vidareutvecklas. 

Verksamhetsmål 2018 

 Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska 2020 vara minst 80% av 
förbundets alla abonnenter. Delmål för 2018 är 78% och delmål för 2019 är 79%. 

 Negativ miljöpåverkan i form av lakvatten från avslutade deponier ska minska med 5% 
jämfört med 2017. Gäller för Gyltbo, Skäret och Södra Måle. 

 Totala mängden insamlat mat- och restavfall från kärl ska minska med 0,5% per person 
och år jämfört med 2017. 

 Det ska vara lätt att sortera rätt vid förbundets återvinningscentraler. 

Driftbudget  

 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 9 790 9 790 0 9 031 9 031 0

Hällefors 8 615 8 615 0 8 875 8 875 0

Lindesberg 23 275 23 275 0 21 935 21 935 0

Ljusnarsberg 7 420 7 420 0 7 720 7 720 0

Nora 9 830 9 830 0 9 800 9 800 0

Totalt 58 930 58 930 0 57 361 57 361 0

Taxeökning för 2018 beräknas i Hällefors och Nora kommuner till 0 % medan det i Lindesberg och

Ljusnarsbergs kommuner beräknas en taxeökning med 5 % resp 3 %.

I både Hällefors och Ljusnarsberg har det varit och förväntas fortsätta med omval till billigare abonnemang.

Under året kommer en informationskampanj att genomföras.

Budget 2018 Budget 2017
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Process VA-ledningsnät och Process VA-anläggning 
Uppdrag och målgrupp 

VA verksamheten är uppdelat i två processer:  

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

 Process VA-anläggning som ansvarar för alla anläggningar såsom reningsverk, 
vattenverk och pumpstationer.  

Verksamheterna ansvarar förutom för driften, även för investeringsåtgärder inom hela verksam-
hetsområdet, samt deltar aktivt med projektledning vid bl.a vid stora anläggningsprojekt som 
pågår inom kommunerna. Projekt drivs även gemensamt tillsammans med process Gata/Trafik. 

VA verksamheten ansvarar för att alla abonnenter tillhörande kommunernas verksamhetsom-
råde får ett bra vatten, samt att spillvattnet avleds och renas till godkända gränsvärden. För att 
hålla en hög kvalitet och minimera avbrott och avvikelser i verksamheten ingår ständig bered-
skapstjänstgöring. 

I verksamhetsområdet finns 26 vattenverk, 22 större reningsverk, drygt 250 pumpstationer och 
175 mil ledningsnät. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten  

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för verksamheten. ABVA 
(Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppsanläggningar), EU:s Ramdirektiv för vatten, 
Vattentjänstlagen, Livsmedelslagstiftning, Miljöbalken och Egenkontrollförordningen är grund-
kraven för en yrkesmässig verksamhet. 

Framtid och verksamhetsutveckling   

Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år, ledningsnäten är ännu äldre. Begynnande 
klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att öka väsentligt i 
framtiden. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att arbeta med en helhetssyn på vattenfrågor och 
att hitta hållbara lösningar för spillvatten. Utredningar kommer att göras på de mindre vatten-
verken för att om möjligt göra överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. 
Detta medför en effektivisering i och med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. 
När det gäller de mindre anläggningarna på spillvattensidan så utreds alternativen överförings-
ledningar eller minireningsverk. Lämpliga ledningssträckor att bygga bort små anläggningar på 
vatten- och spillvattensidan är: 

- Frövi-Rockhammar-Spannarboda-Pilkrog-Grönbo 
- Nora-Öskevik-Mårdshyttan 
- Ställdalen-Högfors-Mossgruvan-Ställberg-Bastkärn-Silverhöjden 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt har nu pågått en längre tid och beräknas bli färdigställd under första 
kvartalet  2018.  

Inventeringen fortsätter av ledningsnätets status i samtliga kommuner.  Felkopplingar och in- 
och utläckage åtgärdas, vilket innebär att belastningen av tillskottsvatten på reningsverken 
minskar. 
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Nya tillstånd för reningsanläggningarna medför omfattande utredningar och villkor för både 
verk och ledningsnät. 

I Lindesberg kommer upprustningen av reningsverket att påbörjas. Personalutrymmen byggs 
om, och nytt garage med rörförråd kommer att byggas. Därefter kommer övriga anläggnings-
delar att renoveras; inloppsdel, rötkammare och slamlager, biosteg och filtersteg. 

Inför den planerade ombyggnationen av Nora reningsverk är förstudien klar. Projektet följer 
tidplanen. Upphandling av partneringavtal pågår. Avtalet beräknas vara klart kring årsskiftet 
2017/2018. 

Utredning av framtida dricksvattenförsörjning för Lindesberg och Nora har pågått under många 
år. Kommunerna valde under hösten 2017 att avsluta sitt deltagande i Vätternvattenprojektet, 
och gav förbundet i uppdrag att ta fram en projektplan för att tillsammans med extern expertis 
utreda framtida dricksvattenförsörjning. 

I Ljusnarsberg tas ett ombyggnadsförslag fram för Finnhyttans vattenverk, och som alternativ 
vattentäkt arbetas vidare med Viken så snart markägarfrågan är klar.  

I Hällefors utreds möjligheten att borra nya brunnar längre bort i den ås där Jeppetorps VV i 
dagsläget tar sitt vatten. Detta skulle kunna vara ett alternativ till framtida reservvatten för 
Hällefors. 

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamhetområden att behöva 
utvidgas. I de små reningsanläggningarna satsas på ny teknik som ger bättre rening och till viss 
del ersätter de gamla markbäddarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventeringar 
av enskilda avlopp i samtliga kommuner vilket kommer att medföra utökade verksamhets-
områden i framtiden.  

Arbete pågår enligt Livsmedelsverkets förordning med att säkra dricksvattenförsörjningen mot 
föroreningar via sabotage eller skadegörelse. För att skydda dricksvattnet mot parasiter 
kommer säkerhetsbarriärer att installeras på vattenverken. Regeringen har lagt ett förslag om 
ändring i miljöbalken som tvingar kommunerna att inrätta vattenskyddsområden senast 2019 
för alla allmänna vattentäkter. 

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer 
avancerade system, och de olika systemen måste integreras och samordnas på ett strukturerat 
sätt. 

VP 2019 – 2020 

VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att efterleva lagar och krav och 
bidra till en god miljö. 

Verksamheten, i samarbete med andra VA-företag, fortsätter att utveckla systemen för över-
vakning. 

Arbetet rörande reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling fortsätter att 
prioriteras. 

Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten och verksamhetsområdena utökas. 

Dricksvattensäkerheten och kvaliteten förbättras genom installation av säkerhetsbarriärer. 
Översyn av vattenskyddsområden görs för att de äldre områdena ska leva upp till skyddsnivåer 
enligt miljöbalkens krav och för att säkra dricksvattenförsörjningen långsiktigt. 

Genom branschorganisationer deltar verksamheten i kartläggning av dricksvattenkvaliten. 
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Lindesberg är identifierat som ett område med betydande översvämningsrisk och riskkartor är 
framtagna.  

För att minska konsekvenser av omfattande översvämningar gällande dagvatten ska en 
dagvattenstrategi tas fram.  

Stora framtida investeringsvolymer kräver kvalitetsverktyg för nyckeltal och uppföljning. Ett 
verktyg som visar den ekonomiska utvecklingen av VA-verksamheten används för att planera 
utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (va-fonden).  

Verksamhetsmål 2018 

Process VA-ledningsnät 

 Minska utläckage av dricksvatten. Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd 
vatten ska minska jämfört med 2017. 

Process VA-anläggning 

 Verksamhetens utsläppsvilkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte 
överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut. 

 

Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 20 664 20 664 0 19 692 19 692 0

Hällefors 20 515 20 515 0 20 030 20 030 0

Lindesberg 41 675 41 675 0 38 610 38 610 0

Ljusnarsberg 19 380 19 380 0 18 480 18 480 0

Nora 18 800 19 150 -350 18 420 18 420 0

Totalt 121 034 121 384 -350 115 232 115 232 0

Taxeökningar beräknas för Hällefors kommun med 4 %, i Lindesbergs kommun med 9 % och i Ljusnarabergs 

kommun med 6 %. I Nora kommun beräknas ingen taxeökning, intäktsökningen förklaras av  tillkommande

abonnenter.

VA-verksamheten finansieras via taxa. Det budgeterade underskottet för Nora kommun förklaras av tidigare

överskott som ska komma abonnenterna till del.

Budget 2018 Budget 2017
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Investeringsbudget 2018 
Kommunernas förslag till investeringsbudget 

Hällefors 

 

 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2018 VP 2019 VP 2020

Process Gata/Trafik

Tillgänglighetsanpassning gata 500 500 600

Ombyggnad gator i samband med VA 2 500 2 500 2 500

Broar reinvestering 300 300 2 500

Upprustning av gatljusnätet 1 960 2 040 1 100

Tak på befintliga sandfickor 90 100 100

Omdragning av GC-väg Hemgårdsvägen 310 0 0

Planerat underhåll av gator och vägar 1 530 1 580 1 630

7 190 7 020 8 430

Process Park/Skog

Parkinvesteringar enligt plan 200 200 230

Lekplatser enligt plan 500 70 500

Sikforsvägen trädplanteringar 130 0 0

830 270 730

Process Idrott

Badplatser enligt plan 50 50 50

50 50 50

Process Återvinning

Asfaltering ÅVC Gyltbo 100 0 0

Infartsbom ÅVC Gyltbo 100 0 0

200 0 0

Process VA-ledningsnät

Mindre ledningsarbete och dagvatten 3 500 3 500 3 500

3 500 3 500 3 500

Process VA-anläggning

Mindre VA-anläggningar 5 000 4 000 2 000

5 000 4 000 2 000

Summa 16 770 14 840 14 710
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Lindesberg 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2018 VP 2019 VP 2020

Process Gata/Trafik
Dagvatten centrala Lindesberg 2 000 5 000 5 000
Tak på befintliga sandfickor 100 100 100
Gatuombyggnad eller i  samband med VA-omläggning 2 500 2 500 3 000
Tillgänglighetsanpassning 300 300 400
Upprustning av broar 1 500 3 000 3 000
Väg- och gatubelysningsanläggningar 200 1 200 600
Reinvestering väg- och gatubelysning Ramsberg 0 1 000 0
Reinvesteringar väg- och gatubelysning 1 000 1 300 1 400
Klimatanpassningsplan 200 0 0

7 800 14 400 13 500

Process Park/Skog

Kyrkberget 0 410 10

Reinvestering i lekplatser enligt plan 500 1 000 1 000

Föryngring av träd och växtlighet 0 350 350

Parkutrustning 0 220 250

Ersättning av staket vid folkets hus 300 0 0

Ny gestaltning Norrtullstorget 0 150 3 000

Åtgärder i  Råsvalslund 0 40 40

Lindesby, anslutning til l  Lindesjön runt 0 190 200

Förlängning Frövi strandpromenad 0 50 50

Ånäs/Andersvik 0 30 30

Fruktallmänning 0 200 0

Fortsatt gestaltning av strandpromenaden 0 1 600 600

800 4 240 5 530

Process Idrott

Reinvesteringar 100 100 100

Konstgräsplan Frövi 3 000 0 0

Renovering av duschutrymme på Fröjevi 0 0 100

Ommålning Munkhyttans skyttepaviljong 0 50 0

Renovering kylkompressor 2 Råsshallen 125 0 0

Ommålning Munkhyttans klubblokal 0 50 0
Upprustning naturbadplatser 0 75 75
Målning Stråssa IP 0 50 50
Staket Råssvallen 0 50 0
Renovering Sandströms 0 400 400

3 225 775 725

Process Återvinning
Återvinningscentral Lindesberg 0 2 500 2 500

0 2 500 2 500
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Tillväxt, investeringsbudget 2018, VP 2019-2020 

 

 
 

Projekt (tkr) Budget 2018 VP 2019 VP 2020

Process VA-ledningsnät

Torphyttan utvidgat verksamhetsområde 1 500 0 0

Överföringsledning Mårdshyttan-Nora 0 15 000 15 000

VA-ledning Frövi-Grönbo 500 35 000 35 000
Mindre ledningsarbeten 5 000 5 000 5 000
Dagvattenhantering 1 000 1 000 1 000
Ledning Lindesberg-Nora 5 600 27 000 0

13 600 83 000 56 000

Process VA-anläggning
Mindre VA-anläggningar 5 000 5 000 25 000
Lindesbergs reningsverk 5 000 15 000 15 000
Reinvestering i fastighet 500 500 500
Säkerhet vattenverk 300 300 300
Klotens- och Allmänningsbo reningsverk 3 000 0 0

13 800 20 800 40 800

Summa 39 225 125 715 119 055

Projekt (tkr) Budget 2018 VP 2019 VP 2020

GC-väg Ishockeygatan-Siggebohyttevägen 0 2 100 0

Hållplatser 500 500 500

Exploatering industrimark Frövi 4 000 10 000 22 000

Frövi bangård 0 7 000 6 000

Vibyn etapp 2 0 0 4 000

Tallen, ny parkering 600 0 0

Nytt vil laområde Lindesberg 5 000 10 000 0

Lindessjön runt 500 500 500

GC-väg enligt plan 0 1 500 1 500

GC-väg Schröders backe samt Banvägen 1 700 0 0

Flugparken 1 500 0 0

Vändplan Guldsmedshyttan 5 700 0 0

Summa 19 500 31 600 34 500

Tillväxt
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Ljusnarsberg 

 

Projekt (tkr) Budget 2018 VP 2019 VP 2020

Process Gata/Trafik

Extra beläggningsarbete enligt planinventering 1 000 1 500 800

Gatuombyggnad eller i samband med VA-omläggning 1 000 1 200 1 200

Tillgänglighetsanpassning 50 100 100

Upprustning av broar 100 500 0

Reinvestering väg- och gatubelysning 500 600 600

Investering väg- och gatubelysningsanläggningar 500 500 500

3 150 4 400 3 200

Process Park/Skog

Allmänna lekplatser 350 60 530

Parkutrustning 350 200 300

700 260 830

Process Idrott

Fasad och fönster Olovsvallen 75 50 0

Nya bryggor till Djäkensbandet 40 0 0

Nya bryggor till Sågdammens badplats 0 0 30

Ommålning fasad Bergslagsvallen 0 50 0

Nya ytskikt golv och våtutrymmen Bergslagsvallen 0 100 100

Ny belysning elljusspåret i Ställdalen 0 750 0

Ny belysning elljusspåret i Kopparberg 0 0 300

115 950 430

Process Återvinning

Infartsbom Skäret ÅVC 100 0 0

100 0 0

Process VA-ledningsnät

Mindre ledningsarbeten och dagvatten 2 000 2 000 3 000

VA-ledningar Vårdcentralen-Wallmovägen 0 2 000 2 000

Överföringsledning Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg 2 000 2 000 2 000

4 000 6 000 7 000

Process VA-anläggning

Finnhyttans vattenverk 1 500 1 500 0

Ospecifierade VA-anlägningar 500 500 500

Mindre vattenverk och pumpstationer 0 500 500

Bångbro reningsverk 5 000 0 0

7 000 2 500 1 000

Summa 15 065 14 110 12 460
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Nora  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2018 VP 2019 VP 2020

Process Gata/Trafik
Gatuombyggnad eller i samband med VA-omläggning 2 500 2 500 2 500
Ombyggnad av gator och beläggningsarbete enligt planinventering 2 000 2 000 2 500
Tillgänglighetsanpassning 300 300 400
Reinvestering väg- och gatubelysning 960 1 040 1 100

5 760 5 840 6 500

Process Park/Skog
Hagbydammen 200 4 800 7 000
Åtgärder i Skolparken 100 300 0
Lekplatser 740 60 570
Parkutrustning samt träd och planteringar 400 450 500
Utveckling av strandpromenad 100 650 500

1 540 6 260 8 570

Process Idrott 0 0 0

Process Återvinning
Asfaltering Ängarna ÅVC 100 0 0

100 0 0

Process VA-ledningsnät
Östra stranden 13 000 10 000 0
Ledningsnätsarbete och dagvatten 3 500 3 500 3 500
VA-ledning Nora-Lindesberg 6 000 15 000 0
Överföringsledning Nora-Öskevik 0 7 500 7 500

22 500 36 000 11 000

Process VA-anläggning
Nora reningsverk ombyggnad 500 50 000 50 000
VA-anläggningar ospecifierat 500 500 500
Säkerhet vattenverk 300 300 300

1 300 50 800 50 800

Summa 31 200 98 900 76 870
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Maskin- och fordonsanskaffning  

 

 

Vid anskaffning av respektive fordon, maskin eller redskap krävs ett direktionsbeslut. 

 

Process Behov 2018 VP 2019 VP 2020

Gata/Trafik 4 500              1 700                      2 100                      

Park/Skog 1 510              750                          550                          

Idrott 610                  1 300                      1 600                      

Lokalvård 200                          100                          100                          

VA-ledn.nät o VA-anläggn 800                          3 400                      400                          

Återvinning -                           1 500                      -                           

Totalt 7 620                          8 750                          4 750                          

Process 2018 Ersätter Årsm
Gata/Trafik
Hjullastare typ Wille Nora 1 500 Traktorgrävare 94+96
Bandgrävare 1 000
Hjullastare typ L 90 Lindesberg 1 500 Traktorgrävare

Väghyvel
Hjullastare L 70

Servicebil Nora 250 Servicebil
Servicebil typ Caddy eller golf 250 Ny

Summa 4 500

Park/Skog
Ogräsbekämpningsaggregat 300 Ny
Elbil Nora 250 Ny
Klippare Ljusnarsberg 200 Gammal klippare 2004
Servicebil Lindesberg 300 Pick-up 1999
Lövkärra med uppsamling 2 st 160
Servicebil Nora 300 Ny

Summa 1 510

Idrott
Gräsklippare, fotbollsplaner 300 Howard äldre
Servicebil caddy 250 King cab
Klippare till bad 60

Summa 610

Lokalvård
Städmaskiner 200

Summa 200

Vatten o Avlopp
Servicefordon  2 st 800

Summa 800
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Objektsammanställning 
Som grund för verksamhet och uppdrag 2018 

Process Gata/Trafik, Process Park/Skog och Process Idrott 

 

 

 

 

Objekt
Hällefors 

kommun

Lindesbergs 

kommun

Ljusnarsbergs 

kommun

Nora 

kommun

Process Gata/Trafik

Asfaltsvägar 37 400 m 157 040 m 64 115 m 52 880 m

Grusvägar 26 480 m 24 160 m 27 100 m 4 200 m

GC-vägar 19 740 m 77 455 m 9 930 m 46 880 m

Belysningspunkter 2 450 st 6 950 st  2 150 st 3 280 st

Broar 14 st 27 st 28 st 23 st

Process Park/Skog

Lekplatser 5 st 23 st 5 st 15 st

Gröna ytor   *) 67 ha 283 ha 102 ha 54 ha

Skogsförvaltning   *) 536 ha 419 ha 468 ha

Process Idrott

Idrottsplatser 5 st 2 st 1 st

Fotbollsplaner, gräs - grus 13 st - 3 st 3 st - 1 st 9 st - 1 st

Elljusspår 5 st 2 st 2 st

Ishallar 3 st

Badplatser 2 st  14 st 3 st

Temp. utomhusbad 1 st

Isbanor 2 st 3 st

Motionsanläggningar 2 st

Campinganläggningar 2 st

Nyckeltalen för Gröna ytor och Skogsförvaltning ska ses över till nästa budget.
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Process Lokalvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt
Hällefors 

kommun

Lindesbergs 

kommun

Ljusnarsbergs 

kommun

Nora 

kommun

Skolor, förskolor och vuxenskolor 13 st 39 st 6 st 18 st

Kontorsenheter 3 st 23 st 4 st 6 st

Idrottsanläggningar 3 st 6 st 1 st 2 st

Bibliotek 4 st 1 st 1 st

Räddningstjänster 5 st 1 st

Förråd 1 st 3 st 1 st 1 st

VA och Återvinninganläggningar 3 st 4 st 2 st 2 st

Äldreboende 3 st 7 st 2 st 2 st

Övrigt 1 st 4 st 1 st 5 st

Trappstädning 12 st
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Internkontrollplan 2018 
Krav på arbete med internkontroll finns i Kommunallagen och kontrollen utgör en central del i 
kvalitetssäkringen av alla kommunala verksamheter. Internkontroll har till syfte att med rimlig 
grad av säkerhet uppnå: 

 En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, riktlinjer m m. 

Direktionen har det yttersta ansvaret för att organisationen har en god internkontroll. Årligen 
görs en återrapportering av de kontrollåtgärder som finns i internkontrollplanen. Denna 
kontrollplan samt återrapporteringen av genomförda åtgärder är verktyg för att tydliggöra 
direktionens ansvar och tillgodose behovet av att genomförda åtgärder återrapporteras. 

Utifrån de kontrollmål som verksamheterna tagit fram tillsammans med direktionen, har det 
gjorts en gemensam analys av samtliga mål avseende väsentlighet och risk. Ett antal processer 
har valts ut som presenteras i kontrollplan för 2018.  

 

 

Rutin / system Kontrollmoment Ansvar Frekvens Metod Rapport till
Risk- och väsentlighets-

bedömningar
Kontroll utförd av

Fakturahantering  

(kundfakturor)

Fastställa att rutiner 

följs. Faktureras rätt 

taxa etc.

Ekonomichef En gång/år Stickprov Direktionen Förmögenhetsskada. Ekonom

Leverantörsfakturor Attest enl attestregle-

mente och aktuell 

attestförteckning.

Ekonomichef En gång/år Stickprov Direktionen Förmögenhetsskada. Ekonom

Inköp och 

upphandling

Fastställa att regler 

och policy följs samt 

att inköp sker enligt 

tecknade avtal. 

(Förslagsvis välja 

någon specifik varu-

grupp).

Upphandlar-

handläggare

En gång/år Stickprov på 

utvalda 

varugrupper

.

Direktionen Skadeståndsanspråk på 

grund av avtalsbrott.

Kvalitetsledare

Ärendehantering / 

Diarieföring / 

Registrering

Säkerställa att den 

som ansvarar för ett 

ärende ska se til l  att 

alla händelser 

registreras i  ärendet 

för en  fullständig 

dokumentation.

Förbunds-

chef

En gång /           

kvartal

Stickprov Direktionen Kvaliten på ärendet blir inte 

bra om det saknas händelser 

i  ärendet. Det gårinte att 

följa hela händelseför-

loppet.

Förbunds-

sekreterare

Besiktningar Kontroll att besikt-

ningar är genom-

förda och följer lag-

stadgat tidsintervall. 

Utvalda objekt: broar 

och lekplatser.

Avdelnings-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att lagkrav ej efterlevs 

och därmed en risk att 

medborgare utsätts för 

skador.

Kvalitetsledare 

Gata/Trafik och 

Park/Skog

Uppföljningar av 

risk- och sårbarhets-

analyser inklusive 

löpande uppfölj-

ningar

Finns giltiga certifier-

ingar där så krävs? 

Brandfarlig vara, 

heta arbeten, arbete 

på väg, hantering 

farligt avfall, 

förarbevis/kort. 

Välja ut någon 

arbets-process (tex 

hantering av farligt 

avfall). Finns rutiner, 

är de 

implementerade, 

kända och efterföljs.

Förbunds-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Viktigt att lagar, bestämmel-

ser, planer och policyer 

efterlevs så att 

medarbetarna har en trygg 

arbetsmiljö. För att 

minimera risken för 

eventuella oegentligheter 

och för att undvika risken att 

medarbetare utsätts för 

oberättigade anklagelser ska 

uppföljning ske kring regler 

och rutiner.

Personalhand-

läggare och 

avdelningschefer
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Rutin / system Kontrollmoment Ansvar Frekvens Metod Rapport till
Risk- och väsentlighets-

bedömningar
Kontroll utförd av

Utbildningar Erhåller förbundets 

anställda erforderlig 

vidareutbildning för 

yrket. 

Förbunds-

chef / 

Avdelnings-

chefer

En gång/år Stickprov Direktionen Personal tappar kompetens 

och förbundet kan få stor 

personalomsättning.

Avdelningschefer

Kontroll av 

skalskyddet

Kontroll av 

säkerheten i och på 

förbundets 

anläggningar.

Förbunds-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att obehöriga finns 

inom förbundets anlägg-

ningar. Stölder och skade-

görelse.

Avdelningschef

Arkivering Kontroll att 

projekthandlingar 

arkiveras.

Förbunds-    

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att handlingar förgås 

eller inte blir ti l lgängliga. Att 

förbundet inte följer lag-

stiftningen.

Förbunds-

sekreterare

Uppföljning 

medarbetarenkäten

Kontroll av hur 

förbundet följer upp 

medarbetarenkäten.

Förbunds-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att medarbetar tappar 

förtroendet för förbundets 

ledning. Personalomsätt-

ningen ökar. Sämre utfall  på 

kommande enkäter.

Lönerutin Kontroll att löneut-

betalning bokförs på 

rätt verksamhet.

Avdelnings-

chefer och 

Arbetsledare

Varje månad Direktionen Risk att personalkostnader 

bokförs på fel verksamhet.

Avdelningschefer 

och Arbetsledare
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