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Bergslagens kommunalteknik (BKT) 
bildades som juridisk person första ja-
nuari 2003 då Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommun be-
slutade att samverka inom den tekniska 
verksamheten. Ansvaret förverksamhe-
ten startade första april 2003. 

Direktionen är den högsta beslutande 
organet i Bergslagens kommunalteknik. 
Kommunfullmäktige i medlemskom-
munerna har fastställt en förbundsord-
ning som sätter de yttersta ramarna för 
arbetet i BKT.  Direktionen består av nio 
ledamöter med lika många ersättare. 
Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kom-

muner utser vardera två ledamöter, och 
Lindesbergs kommun utser tre.

Bergslagens kommunaltekniks kansli är 
placerat i lokaler inom Pershyttans in-
dustriområde i Nora. 

Ändamålet med förbundets verksam-
het är att tillhandahålla de tjänster som 
medlemskommunerna erfordrar för att 
fullgöra sina skyldigheter enligt respek-
tive medlemskommuns ambitionsnivå 
på den tekniska verksamheten och som 
är förenligt med de resurser som för-
bundet förfogar över för fullgörande av 
sin ovan angivna uppgift. 

Respektive medlemskommun förbin-
der sig i ett långsiktigt åtagande säker-
ställa förbundets utveckling och dess 
ursprungliga syfte att säkerställa kom-
petensförsörjningen inom den tekniska 
verksamheten.

Revisionen är vald av fullmäktige i res-
pektive kommun och har till uppgift att 
granska direktionen och verksamheten 
vid Bergslagens kommunalteknik. Varje 
kommun har två eller flera ledamöter i 
revisionen.

Allmänt om verksamheten
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Uppdrag & Verksamhetsidé
Vi ska tillgodose 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. 

Vision
Bergslagens kommunalteknik ska verka för 
utökat samarbete mellan kommunerna, och 
vara den naturliga huvudmannen och sam-
arbetspartnern som med hög kompetens 
och effektivitet utför tekniska uppdrag inom 
vårt geografiska område med fokus på med-
borgarnytta och god miljö.

Värdegrund
BKT:s värderingar är: Förtroende, Öppen-
het, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värde-
ringarna ska skapa en gemensam idé och 
kultur inom företaget, samt hjälpa medar-
betarna i deras dagliga arbete.



Politiska mål & planering 2014
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Budgetprocessen 
Direktionen antog i mars 2013 en budget-
ram för perioden 2014-2016 som under 
året kommunicerats med medlemskom-
munerna. Dialogen har genomförts med 
samtliga medlemskommuner i lite olika 
former. Det är viktigt att BKT ges möjlighet 
att fullt ut delta i medlemskommunernas 
budgetprocesser. När direktionen beslutar 
Verksamhetsplan 2015-2016 är förankring 
och insikt i konsekvenser betydelsefulla för 
medlemskommunerna. 

BKT:s förslag till budgetram har inte kun-
nat inrymmas i kommunernas ekonomiska 
ramar fullt ut. I dialogerna har BKT på ett 
tydligt sätt beskrivit vilka negativa konse-
kvenser som blir av uteblivna ramökningar 
i första hand för verksamheten inom Gata, 
park, idrott och Lokal- och miljöservice. 

BKT:s verksamhet 2014 har anpassats till 
en ram som innebär en viss reducering av 
verksamhet inom den skattefinansierade 
verksamheten. Under 2014 kommer BKT 
att fortsätta dialogen med medlemskom-
munerna för att kunna utveckla BKT:s 
verksamhet enligt medlemskommunernas 
önskemål och lagstiftningens krav. 

Balanskrav 
Förbundets skattefinansierade verksamhe-
ter redovisade ett underskott 2012 på to-
talt 2 634 tkr. 

Underskottet har täckts av respektive med-
lemskommun enligt förbundsordningen. 

Balanskravet är därmed uppfyllt. Ett noll-
resultat i perioden 2014-2016 är förenligt 
med god ekonomisk hushållning. 

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016

Politiska mål 
•	God	ekonomi	och	hög	effektivitet

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

Vi ska vara kostnadseffektiva och leverera i tid.

Vi ska söka olika driftsformer.

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

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

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

Förtroendeskapande åtgärder, dialog, information och tillgänglighet ska vara ledord.

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

•	Attraktiv	arbetsgivare
BKT ska ständigt arbeta för samverkan, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling,  
kompetensutveckling och personalutveckling.



Budget 2014 Budget 2013 VP 2015 VP 2016

Avdelning Kostna-
der Intäkter Netto Kostna-

der Intäkter Netto Kostna-
der Intäkter Netto Kostna-

der Intäkter Netto

Gemensamt 16 555 16 555 0 15 459 15 459 0 17 052 17 052 0 17 563 17 563 0

Skattefinansierat

Gata. Park & Idrott 101 136 101 136 0 96 958 96 958 0 104 170 104 170 0 107 295 107 295 0

Lokal- & Miljöservice 33 885 33 885 0 32 050 31 781 -269 34 902 34 902 0 35 949 35 949 0

Summa 135 021 135 021 0 129 008 128 739 -269 139 072 139 072 143 244 143 244 0

Avgiftsfinansierat

Vatten & Avlopp 105 868 105 868 0 101 801 101 101 -700 109 044 109 044 0 112 315 112 315 0

Avfall & Återvinning 48 625 47 375 -1 250 48 001 47 601 -400 50 084 50 084 0 51 586 51 586 0

Summa 154 493 153 243 -1 250 149 802 148 702 -1 100 159 128 159 128 0 163 902 163 902 0

Totalt 306 069 304 819 -1 250 294 269 292 900 -1 369 315 251 315 251 0 324 709 324 709 0

Driftbudget 2014
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Gemensamt - övergripande verksamhet
Bergslagens kommunalteknik ansvarar 
för att den grundläggande basen för med-
borgaren vad gäller vatten, avlopp, avfall, 
gata, park, idrott och lokalvård erbjuds på 
ett kvalitativt sätt utifrån lagstiftning och 
överenskommen funktion med respektive 
medlemskommun. Kommunerna har i för-
bundsordningen överlåtit verksamheterna 
i enlighet med de möjligheter som ges till 
offentligrättslig samverkan i kommunal-
lagen.

BKT är till för medborgare, företag och tu-
rister 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 kun-
der och beslutsfattare ska präglas av förtro-
ende, öppenhet, respekt och engagemang 
för att säkerställa en positiv utveckling av 
BKT:s verksamhet. Samverkan internt och 
externt bör öka med utgångspunkt från ett 
helhetsperspektiv.

Kommunallagen ställer krav på att förbun-
det ska ha en god ekonomisk hushållning 
i verksamheten. Verksamheten ska för-
utom de uppgifter som ligger inom ramen 
för lagar och förordningar säkerställa att 
BKT:s direktion erhåller kvalificerade och 
korrekta beslutsunderlag enligt fastställd 
förbundsordning. BKT verkar för att nu-
varande verksamhet ska utvecklas på ett 

kostnadseffektivt och för medlemskommu-
nerna önskvärt sätt, en gemensam modell 
för projektledning införs som arbetsmetod. 
Kvalitets- och miljöledning kommer också 
att intensifieras för hela förbundet med 
systematisk uppföljning, handlingsplaner 
och åtgärdande av brister i enlighet med 
ISO 9001 och 14001.

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

Budget 2014
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Belopp i 1000-tal kronor där inget annat anges.

Gemensamma verksamhetsmål 2014
• Verka för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunernas infrastruktur.

• Öka förutsättningarna för att våra tjänster kännetecknas av pålitlighet, tillgänglighet, tjänstvillighet,  
inlevelse- och kommunikationsförmåga i enlighet med kvalitetspolicyn.

• Öka förutsättningarna för att medarbetarna upplever arbetsglädje och utveckling i enlighet med arbetsmiljöpolicyn.

• Öka förutsättningarna för ett aktivt arbete för en säker trafikmiljö och därmed säkerställa säkra transporter  
i enlighet med trafiksäkerhetspolicyn.

• Öka förutsättningarna för att undvika personskador vid brand i enlighet med brandskyddspolicyn.



Direktion, Revision och Kansli
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Uppdrag och målgrupp 
BKT:s verksamhet leds, samordnas och 
stöds av en gemensam organisationsdel, 
kansli som innehåller följande funktioner: 
förbundschef, ekonomiadministration, 
upphandling, kundtjänst, information samt 
personal- miljö- och arbetsmiljöhandlägg-
ning.

Målgruppen för kansliet är interna och ex-
terna kunder.

Framtid och 
verksamhetsutveckling 
Kansliet har skapats för att säkerställa en 
effektiv hantering av gemensamma funk-
tioner där kundfokus och framförhållning 
alltid ska vara vägledande.

Den nystartade praktiksamordningen kom-
mer att arbeta med att samordna, utveckla 
och följa upp praktikplaceringarna inom 
förbundet.

Arbetet med att utveckla analys- och upp-
följningsarbetet fortsätter. I det arbetet in-
går bland annat en fortsatt översyn av för-
bundets verktyg och arbetsmetoder.

Arbetet med att utveckla kundtjänst, faktu-
rering och övrig kommunikation med all-
mänhet och abonnenter kommer att fort-
sätta. Under 2014 kommer kundtjänst:s 
fokus att ligga på kommunikation med 
allmänheten och abonnenter. En ökad sam-

verkan och därmed samordningsvinster 
mellan i första hand de interna verksamhe-
terna ses som en nödvändighet för att möta 
kraven från medborgare och abonnenter. 
Kundtjänst kommer arbeta för att öka nå-
barheten och ge en god och kvalitativ ser-
vice.  

Arbetet med att utveckla arbetssätt, organi-
sation och utbildning kommer att fortsätta. 
Samverkan och målfokusering är ledord 
i vår kanal till våra kunder externt och in-
ternt. Som ett led i detta kommer hemsidan 
och intranätet att vidareutvecklas.

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

Under 2013 infördes ett nytt dokument- 
och ärendehanteringssystem. En del arbete 
återstår med att utveckla verktyget och ar-
betsmetoderna.

En mycket stor del av förbundets resurser 
köps in externt i form av varor och tjänster. 
Förbundet verkar för att bibehålla en hög 
upphandlingskompetens. 

VP 2015-2016
Verksamheten kommer att fortsätta enligt 
de förvaltningsmässiga regelverk som gäl-
ler och därutöver fokusera på följande spe-
cifika uppdrag:

•  Utveckla den externa och interna kom-
munikationen.

• Fortsätta utveckla analys och uppfölj-
ning.

Kostnadsökningen inom de gemensamma 
verksamheterna beror på förstärkningar 
av projektering, planering och samordning, 
samt praktiksamordning, varav delar tidi-
gar var budgeterade inom respektive av-
delning. 

Budget 2014 Budget 2013
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Direktion 503 503 0 610 610 0

Revision 241 241 0 241 241 0

Kansli 15 811 15 811 0 14 608 14 608 0

Totalt 16 555 16 555 0 15 459 15 459 0

Verksamhetsmål 2014
• Snabba upp den ekonomiska rapporteringen mot kommunerna  

och avdelningarna.

• Ge medborgare och abonnenter god, snabb och kvalitativ service. 



Gata, Park och Idrott

Uppdrag och målgrupp
Avdelningen ansvarar för drift av all allmän 
platsmark inom områdena gator, broar, 
parker och idrottsanläggningar. Målet är 
att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveck-
ling och ekonomi samt estetiska och miljö-
mässiga aspekter.

Avdelningen ansvarar dessutom för vägbe-
lysning på det kommunala vägnätet, befint-
lig belysning på det enskilda vägnätet samt 
viss belysning på det statliga vägnätet. En-
ergi- och miljöbesparande åtgärder är en 
viktig parameter. 

Avdelningen genomför även yttre sköt-
sel och markarbeten åt andra avdelningar 
inom BKT och medlemskommunerna.

Avdelningen svarar förutom driften även 
för investeringsåtgärder inom hela verk-
samhetsområdet. Dessutom svarar avdel-
ningen aktivt med projektledning vid bl.a. 
de stora saneringsåtgärder som pågår inom 
kommunerna och är finansierade från Na-
turvårdsverket via Länsstyrelsen. I projek-
tet Kaveltorp i Ljusnarsbergs kommun, ska 
huvudstudien vara färdig under 2014. Yt-
terligare projekt pågår, bl.a. ombyggnation 
av gator tillsammans med va-avdelningen, 
där de lägger om ledningarna. Efter beslut 
i Kommunfullmäktige i Nora kommun om 
investeringsmedel för 2014 kommer Glas-
storget att byggas om. I Hällefors pågår 
projektering av ett nytt resecentra.

Vid skötsel av kommunala parker, lekplat-
ser och grönområden är syftet att ge förut-
sättningar för aktivitet och rekreation samt 
skapa en tilltalande stadsbild som är trygg 
och säker.

Inom området idrott, fritid och rekreation 
ska avdelningen aktivt verka för att skapa 
goda förutsättningar för utövande av idrott, 
friluftsliv och annan fritidsverksamhet 
inom kommunerna genom att tillhanda-
hålla och förvalta väl fungerande och lättill-
gängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 
Här finns en upprättad underhållsplan för 
att sträva efter att vidmakthålla kvaliteten 
på idrottsanläggningarna. Personalresur-
serna inom egen regiverksamhet är 45,9 
årsarbetare.

Lagar och förordningar  
som styr verksamheten 
De viktigaste lagar och förordningar som 
direkt påverkar verksamheten inom av-
delningen är bl.a. väg-, trafik- och fastig-

Budget 2014 Budget 2013
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 36 941 36 941 0 32 919 32 919 0

Hällefors 9 585 9 585 0 9 385 9 385 0

Lindesberg 36 852 36 852 0 36 791 36 791 0

Ljusnarsberg 7 054 7 054 0 7 317 7 317 0

Nora 10 704 10 704 0 10 546 10 546 0

Totalt 101 136 101 136 0 96 958 96 958 0
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Verksamhetsmål 2014
• För att säkerställa kompetensen ska 75% eller mer av personalen  

genomgå någon form av vidareutbildning.

• Andelen belysningspunkter som felanmäls ska minska med 20%.

hetslagar. Inom idrotten finns bl.a. Arbets-
miljöverkets föreskrift gällande trycksatta 
anordningar.

Framtid och  
verksamhetsutveckling
I den nya förbundsordningen finns det 
funktionsbeskrivningar som ligger till 
grund för vad som ska utföras inom av-
delningen. Inom området gator upprättar 
avdelningen drift och underhållsplaner för 
vägar, gator, broar och maskinpark. I detta 
arbete används redan utvecklade verktyg i 
datamiljö. 

Dessutom ska skötselplaner upprättas för 
parker och andra grönområden. För att 
framställa underlag till detta utvecklar av-
delningen gemensamt med Bergslagens 
miljö- och byggförvaltning en digital data-
bas ”MarkGis”. Denna har kommit att ut-
vidgas till att omfatta även de kommunala 
bostadsföretagens ytor. 

Avdelningen ska ha en aktiv medverkan i 
fysisk planering tillsammans med andra 
avdelningar inom Bergslagens Kommu-
nalteknik, kommunerna och Bergslagens 
miljö- och byggförvaltningen. Förslag till in-
vesteringsåtgärder för avdelningens verk-
samhet i kommunerna under kommande 

treårsplan är upprättade under 2013. 
Dessa ska ligga till grund för en gemensam 
långsiktig planering. 

Avdelningen kommer från årsskiftet 2013-
14 ta hand om belysningsnätet i egen regi. 
Under 2013 anställdes en elmontör och en 
skylift upphandlades och levererades.

Tillsammans med två studenter från Lunds 
tekniska högskola utvecklar avdelningen 
en tidredovisningsapplikation och kommer 
under 2014 att implementera den i verk-
samheten. Detta kommer förbättra säker-
heten i framtida prognosarbete.

VP 2015-2016
Målarbetet kommer under kommande år 
att inriktas på ökad servicegrad för belys-
ningsnätet som nu utförs i egen regi.  I må-
larbetet är även utbildning ett av de före-
slagna målen på avdelningen som kommer 
att följas under åren.

Ytterligare verksamhetsmål kommer att 
arbetas fram under kommande period. 
Fortsatt arbete med en översyn av kom-
munernas avvattningsytor av dagvatten 
är ett av dem. De beslutade förändringar 
om minskning av avdelnings skötselobjekt 
inom idrotten i Lindesbergs kommun kom-
mer framöver att påverka organisationen.

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016



Lokal- och Miljöservice

Uppdrag och målgrupp
Lokal- och Miljöservice ansvarar för att ut-
föra lokalvård i lokaler som kommunerna 
äger eller hyr. Det rör sig om ca 150 verk-
samheter, varav ca 125 städas i egen regi. 
I vissa fall finns till exempel fritids och för-
skola i anslutning till skolor men de särre-
dovisas inte alltid, det verkliga antalet kan 
således vara något högre. 

Utöver detta finns även tre verksamheter 
där vi samarbetar med kommunerna ge-
nom kombitjänster för kostpersonal som 
städar.

Avdelningen sysselsätter ca 65 personer, 
varav tre operativa arbetsledare och fem 
gruppledare. Målsättningen är att hela ti-
den utveckla metoderna till att vara så mil-
jövänliga och kostnadseffektiva som möj-
ligt, utan att göra avkall på kvaliteten. 

En god standard på lokalvård är viktig för 
oss alla därför att det medför:

• Bättre hälsa genom renare luft, minskad 
infektionsrisk och färre allergiproblem.

• Sänkta framtida underhållsbehov 
genom minskat onödigt slitage från 
smutspartiklar.

• Förbättrad arbetsmiljö då det blir mer 
trivsamt för dem som vistas i lokalerna.

• Mer fördelaktigt intryck av kommunens 
lokaler som är offentliga rum för alla.

Som ett viktigt led i kvalitetsarbetet kom-
mer de s.k. servicesamtalen att fortsätta 
även under 2014, efter att underlaget ge-
nomgått en genomgripande revidering. 
Under servicesamtalen förs en dialog om 
uppdragets omfattning och kvalitet.  För-
ändrade behov ska uppmärksammas och 
eventuella brister ska belysas och åtgärdas.

Syftet med servicesamtalen är främst att ge 
maximerad kundnytta. Under servicesam-
talet mäts även nöjdheten bland verksam-
heterna, enligt ett Nöjd Kund Index som 
följs upp årligen.

Servicesamtalen strävar också efter att ge:
• Nöjdare kunder och en bättre arbets-

miljö för både brukare och lokalvår-
dare.

• Ökad flexibilitet, verksamheterna för-
ändras och lokalvården bör anpassas.

• En bättre dialog och närmare relation 
till verksamheterna. Lokalvårdarna får 
möjlighet att framföra önskemål om 
vad som kan underlätta i det dagliga 
arbetet.

Budget 2014 Budget 2013
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 2 279 2 279 0 2 343 2 343 0

Hällefors 4 689 4 689 0 3 676 3 407 -269

Lindesberg 15 822 15 822 0 15 137 15 137 0

Ljusnarsberg 3 705 3 705 0 3 618 3 618 0

Nora 7 390 7 390 0 7 276 7 276 0

Totalt 33 885 33 885 0 32 050 31 781 -269
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Lagar och förordningar  
som styr verksamheten 
Socialtjänstlagen och Skollagen – barn med 
särskilda behov, t.ex. allergi, ska kunna be-
redas plats inom förskola och skola. 

Socialstyrelsen - utfärdar allmänna råd an-
gående städning.

Framtid och  
verksamhetsutveckling
Under 2014 fortsätter satsningen på kom-
petensutveckling genom SRY:s (Service-
branschens Yrkesnämnd) yrkesbevis. Un-
der 2013 fokuserade satsningen framför 
allt på våra nya medarbetare genom en 
grundutbildning i SRY Bas. Fokus 2014 blir 
att certifiera personalen. Det finns många 
fördelar med en satsning på SRY, bland an-
nat att det blir ett verktyg för att säkerställa 
att personalen har rätt kompetens. Risken 
för skador både bland lokalvårdarna och i 
lokalerna minimeras. Det kan även bidra 
till att höja yrkets status och öka attraktivi-
teten, vilket i samband med nyrekrytering 
kan bidra till en jämnare köns- och ålders-
fördelning.

Avdelningen kommer att fortsätta sin sats-
ning på temaår, ett år då särskilt fokus läggs 
på ett visst område. Temat 2014 kommer 
återigen att bli hälsa. Som ett led i att fort-
sätta arbeta med önskemålen som framkom 
under 2013 års ”Tema kompetens” kom-
mer avdelningen att arbeta fram experter 
inom olika områden, t ex maskinkunskap, 
underhåll av olika golvtyper med flera. Tan-
ken är att experterna ska kunna hjälpa sina 
medarbetare med att svara på frågor inom 
specifika områden. Avdelningen kommer 
också att ge personalen utbildning inom 
andra områden och på så vis skapa mervär-
den för medlemskommunerna. Ett exempel 
är att utbilda personalen, i samråd med 
skolorna, i kampen mot mobbning. 

VP 2015-2016
Avdelningen strävar efter att verksamheten 
ska fortsätta att utvecklas på ett kostnads-
effektivt och, för våra kunder, önskvärt sätt. 
Därför fortsätter den täta dialogen med 
kunderna och även den regelbundna kvali-
tetsuppföljningen. Målarbetet kommer att 
fokusera på kundnytta, mervärde och vida-
reutveckling inom avdelningen, bland an-
nat genom SRY certifiering av personalen.

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsmål 2014
• Ska fortsätta arbetet med kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten  

ska vara i nivå med, eller högre än, föregående år.

• För att säkerställa kompetensen ska avdelningen satsa på  
vidareutveckling och utbildning.

• Aktivt verka för en optimerad användning av maskiner och redskap för att  
säkerställa både god kvalitet och ett ergonomiskt arbetssätt.



Avfall och Återvinning

Uppdrag och målgrupp
Avdelningen ansvarar för insamling, trans-
port, återvinning, bortskaffande och pla-
nering av hushållsavfall. Åtta bemannade 
återvinningscentraler för hushållens grov-
avfall och farligt avfall betjänar området. 
Därutöver finns det totalt ca 50 återvin-
ningsstationer för insamling av tidningar 
och förpackningsmaterial. Avfallsavdel-
ningen består av fyra personer som är pla-
cerade centralt samt sju personer som 
bemannar avfallsanläggningar och återvin-
ningscentraler. Övrig verksamhet hanteras 
via entreprenader.

Den primära målgruppen är framförallt 
alla abonnenter - det vill säga fastighetsä-
gare, villaägare, fritidshusägare och i viss 
mån verksamheter som har kommunal av-
fallsservice.

Lagar och förordningar  
som styr verksamheten 
Miljöbalken ställer krav på att alla kom-
muner ska ha en renhållningsordning be-
stående av föreskrifter som styr hantering 
av avfall i området samt en avfallsplan som 
sätter målbilderna. BKT:s avfallsplan an-
togs våren 2009 och sträcker sig till och 
med 2013. Förslag om förlängning av av-
fallsplanens giltighetstid ligger hos med-
lemskommunerna för beslut. Förordningar 
som utöver detta styr verksamheten är bl.a. 
avfallsförordning, förordning om depone-
ring av avfall och förordningar om produ-
centansvar.
 

Framtid och  
verksamhetsutveckling
För utvecklingen av effektiva och kundvän-
liga system för insamling av säck- och kärl-
avfall blir digitala hjälpmedel allt viktigare. 
System med kundunika kärl som är märkta 
och avläses till digitala mobila system in-
förs i området i enlighet med avfallsplanen 
i ett projekt som löper 2012- 2014. 

I maj 2012 fastställde regeringen en ny na-
tionell avfallsplan. I enlighet med dess in-
riktning har BKT fokus på ökad utsortering 
och minimering av avfall. Detta för att nå 
högre i avfallstrappan och avfallshierarkin.

Det biologiska avfallet går för närvarande 
till rötning. Övergången till rötning innebär 
vissa förändringar vid utsorteringen. Gräs 
och löv kan fortfarande slängas i det bruna 
kärlet, däremot inte längre jord, kvistar el-
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ler grenar. Informationsinsatser kommer 
att sättas in under 2014 för att öka utsorte-
ringen av det biologiska avfallet. 

Insatser som behövs för BKT:s område är 
framförallt ökad utsortering av hushål-
lens biologiska avfall, förpackningar och 
tidningar samt farliga avfall. Åtgärder som 
görs är fortsatt arbete med att kundan-
passa återvinningscentralerna och öka till-
gängligheten till dessa. Ett led i arbetet är 
att utföra besöksmätningar. 

Slutna säckar eller emballage får inte kas-
tas direkt som brännbart avfall utan ska 
öppnas och material som kan återanvändas 
eller återvinnas ska sorteras i därför avsed-
da containrar. Återbruk drivs i liten skala i 
samarbete med lokala hjälporganisationer 
och kommer i framtiden att utvecklas yt-
terligare. Återbruken ger hushållen större 
förutsättningar att lämna saker till återan-
vändning istället för till avfallshantering. 

Insatser kommer även att krävas så att för-
beredande för återanvändning, materialå-
tervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, 
textilier och plast kan påbörjas. 

Arbetet med att få in alla medlemskommu-
ner i samma taxesystem med miljöstyran-
de taxa är slutfört. Nästa steg i taxeutveck-
lingen är att titta djupare på fördelningen 
mellan grundavgifter och rörliga avgifter.

Kartläggningen och riskklassning av gam-
la deponier inom verksamhetsområdet 
utifrån farlighet och läckage har tidigare 
genomförts. VBB VIAK fick i uppdrag av 

Kommunförbundet i Örebro att förbättra 
kunskapen om hur deponierna påverkar 
människor och miljö. Totalt har 12 gamla 
deponier klassats av VBB VIAK under 
90-talet.

Länsstyrelsen kom under våren 2013 med 
information där de anser att ovanstående 
inventering bör uppdateras för att kunna 
riskbedömas och riskklassas enligt MIFO, 
metodik för inventering av förorenade om-
råden. Ett projekt om nedlagda deponier 
har påbörjats. Projektgruppens uppgift 
är att ta fram material till kommunernas 
miljöhandläggare att använda i respektive 
kommuns arbete med inventering av ned-
lagda deponier.

Ytterligare en miljöåtgärd att beakta är att 
rena lakvattnet från deponierna lokalt istäl-
let för att som idag leda det till reningsver-
ken.

Under 2012 gjordes en statlig avfallsutred-
ning som är ute på remiss. En proposition 
med lagförslag om ändringar, till följd av ut-
redningen, var planerad att lämnas till riks-
dagen i början av sommaren 2013. Propo-
sitionen är försenad och beräknas komma 
under 2014. Huvudförslaget i utredningens 
betänkande är att ansvaret för att samla in 
förpackningar och tidningar från hushållen 
flyttas från producenten till kommunerna. 
Producenternas ansvar för själva återvin-
ningen kvarstår. Förslaget öppnar för Berg-
slagens Kommunalteknik att bl a utöka 
servicegraden när det gäller fastighetsnära 
insamling. 

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016
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Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016

VP 2015-2016
Samarbetet som inleddes 2012 med Lo-
kal- och Miljöservice fortsätter. Syftet är att 
personalen på Lokal- och Miljöservices ska 
vara ytterligare en informationskanal som 
hjälper till att öka återvinningen hos kom-
munernas verksamheter.

Införandet av ett digitalt stöd i avfallsin-
samlingen har slutförts och systemet är nu 
i full drift i Ljusnarsbergs kommun. Arbe-
tet med införandet fortsätter under 2014-
2015 med Hällefors och Lindesbergs kom-
mun och avslutas med Nora kommun. 

Den miljöstyrande taxan är nu införd i hela 
verksamhetsområdet. För att utveckla tax-
an ytterligare ska en taxeutredning fördju-
par sig i fördelningen mellan grundavgift 
och rörlig avgift.

Som ett led i att öka återvinningen på de av-
fallsströmmar som har stor miljöpåverkan 
ska avdelningen se över möjligheten att 
införa ytterligare materialslag för återvin-
ning. 

Återbruken i anslutning till de fyra större 
återvinningscentraler ska vidareutvecklas.

Plockanalyser i samtliga fyra kommuner 
fortsätter.

Utreda möjligheterna och utföra en fördju-
pad ekonomisk analys för en etablering av 
en återvinningscentral med fullgod service 
i norra änden av centrala Lindesberg.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan 
för 2015 och framåt.

Utredning för att finna lämplig hantering 
för eget omhändertagande av lakvatten 
från våra deponier ska göras.

Budget 2014 Budget 2013
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 7 754 7 754 0 7 716 7 716 0

Hällefors 8 475 8 225 -250 8 159 8 409 250

Lindesberg 17 826 16 826 -1 000 17 679 16 929 -750

Ljusnarsberg 6 400 6 400 0 6 392 6 392 0

Nora 8 170 8 170 0 8 055 8 155 100

Totalt 48 625 47 375 -1 250 48 001 47 601 -400

Underskottet i budget för Hällefors beror på att ökade kostnader inte har kompenserats med
taxehöjning. Underskottet i budget för Lindesberg beror på att utökade kostnader för ÅVC i Frövi, 
samt övriga ökade kostnader inte resulterat i taxehöjning. Båda underskotten beräknas att tas ur 
respektive resultatregleringsfond.

Verksamhetsmål 2014
• Antal hushåll som sorterar ut biologiskt avfall ska öka med 5% jämfört med 2013.

• Utreda möjligheten att på återvinningscentralerna införa ytterligare  
fraktioner/materialslag för återvinning.

• Minska volymen lakvatten som skickas till reningsverken genom att utveckla lokal 
rening och omhändertagande på avfallsanläggningarna.



Vatten och Avlopp

Uppdrag och målgrupp
Vatten och Avlopp svarar för att alla abon-
nenter tillhörande kommunernas verksam-
hetsområden får ett bra dricksvatten, samt 
att avloppsvattnet avleds och renas till 
minst godkända gränsvärden. För att hålla 
en hög kvalitet och minimera avbrott och 
avvikelser i verksamheten ingår ständig be-
redskapstjänstgöring.

I verksamhetsområdet finns 26 vattenverk, 
22 större reningsverk, drygt 200 pumpsta-
tioner och 140 mil ledningsnät.

Lagar och förordningar som 
styr verksamheten 
De av riksdagen 16 fastställda miljökvali-
tetsmålen är vägledande för VA-verksam-
heten. ABVA (Allmänna Bestämmelser för 
Vatten- och Avloppsanläggningar), EU:s 
Ramdirektiv för vatten, Vattentjänstlagen, 
Livsmedelslagstiftning och Egenkontroll-
förordningen är grundkraven för en yrkes-
mässig 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. 
Konsekvenser av EU:s ramdirektiv för vat-
ten är att arbeta med en helhetssyn på vat-
tenfrågor och hitta hållbara lösningar för 
avloppsvatten. Utredningar kommer att 
göras på de mindre vattenverken för att om 
möjligt göra överkopplingar till de större 
produktionsanläggningarna. Arbetet med 
en vattenförsörjningsplan är påbörjat, med 
syftet att säkra vattenresurser för dricks-
vattenförsörjningen på lång sikt. Invente-
ring av ledningsnätens status fortsätter i 
alla kommuner, felkopplingar åtgärdas, och 
belastningen på reningsverken minskar. 

Nya tillstånd för reningsverken medför om-
fattande utredningar och prövotidsvillkor 
på verk och ledningsnät.

För Fjällbo reningsverk ska förslag till 
framtida villkor vara klart 2014. 

I Lindesberg ska åtgärder på ledningsnätet 
följas upp, förstudie för kväverening utvär-
deras, samt tidplan för en rötgasanläggning 
tas fram.

Bångbro reningsverk är i drift med ökad 

kapacitet och ny tillståndsprövning pågår. 
Reningsprocessen fungerar inte vid maxbe-
lastning och utredning pågår med hjälp av 
branschkonsult. 

Vid Nora reningsverk fortsätter översynen 
med åtgärder på ventilationssystem, fa-
sadunderhåll och ombyggnation av centri-
fugrum till garage.

Jeppetorps vattenverk är i drift med ny tek-
nik och upprustningen av verket fortsätter 
2014.

Vid Finnhyttans vattenverk har upprust-
ningen startat med el-och styrsystemen. 

Upprustning av Löa vattenverk är fram-
flyttad i väntan på utredning om vatten-
försörjningen kan ske från Vasselhyttans 
vattenverk eller Finnhyttans vattenverk. 
För Rockhammars vattenverk medför kva-
litetsproblem att ny process måste provas.

Energieffektivisering utreds bl.a. inom 
slamhantering med rötgasanläggning och 
ev egenel, uppföljningar av inläckage i led-
ningsnäten samt processoptimeringar.

För att möta de ökade kraven på enskilda 
avlopp kommer VA-verksamheten att ut-
vidgas. I de små reningsanläggningarna 
satsar VA på ny teknik, minireningsverk, 
som ger en bättre rening och till viss del 
ersätter de gamla markbäddarna. Öskevik 
utreds för ev överkoppling till Nora för 

både dricksvatten och spillvatten innan 
ombyggnation projekteras för verken. BMB 
genomför inventering av enskilda avlopp i 
kommunerna som kommer att medföra att 
verksamhetsområdena utökas framöver, 
vilket får till följd ett ökat behov av inves-
teringsmedel.

Arbete pågår enligt Livsmedelsverkets för-
ordning med att säkra dricksvattenförsörj-
ningen mot förorening via sabotage eller 
skadegörelse. För att skydda dricksvattnet 
mot parasiter kommer UV-anläggningar att 
installeras på de större vattenverken. Ett 
förslag till ändrade bestämmelser för vat-
tenverksamheter som innebär att de ska 
tillståndsprövas enligt miljöbalken kom-
mer i ett slutbetänkande från regeringen 
under 2014. Regeringen har lagt ett förslag 
om ändring i miljöbalken som tvingar kom-
munerna att inrätta vattenskyddsområden 
senast 2019 för alla allmänna vattentäkter. 

VA-verksamheten har ett integrerat led-
ningssystem för driftövervakning, kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö och säkerhet, med syfte 
att systematiskt förbättra och tillse att la-
gar och krav efterlevs. Dessutom finns sys-
tem för fastighetsregister, ledningsnät och 
diariesystem. Dessa system måste integre-
ras eller samordnas på ett strukturerat sätt, 
vartefter kraven skärps och aktiviteterna 
blir fler i verksamheten. 
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Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016



12

VP 2015-2016
VA-verksamheten är hårt lagstyrd och 
verksamheten bedrivs för att efterleva la-
gar och krav och bidra till en god miljö. 

VA fortsätter att utveckla systemen för 
övervakning i samarbete med VA-ingen-
jörerna, och har nu driftövervakning via 
webb, ögonblickligen tillgänglig för alla be-
höriga via internetanslutning.

Under perioden fortsätter arbetet med re-
servvattenfrågor, energieffektivisering och 
teknikutveckling att prioriteras.

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016

Dagvattenstrategi ska tas fram i samarbete 
med Gata-Park.

Lindesberg är identifierat som ett område 
med betydande översvämningsrisk. Arbete 
är påbörjat med att ta fram riskkartor och 
planer för att minska konsekvenser av om-
fattande översvämningar.

Stora framtida investeringsvolymer kräver 
kvalitetsverktyg för nyckeltal och uppfölj-
ning.

Ett verktyg som visar den ekonomiska ut-
vecklingen av VA-verksamheten används 

för att planera utvecklingen av taxan och 
det egna kapitalet (va-fonden).

Utifrån dagens situation och planerade in-
vesteringar beräknas utvecklingen av verk-
samhetens intäkter och kostnader. Med 
enkel hantering kan användaren simulera 
olika scenarios av utvecklingen av bruk-
ningstaxan, anläggningstaxan och kostna-
derna och direkt se resultatet i en resul-
tat- och balansräkning samt kassaflöde. 
Utvecklingen redovisas även i diagram som 
kan användas som presentationsmaterial. 

Budget 2014 Budget 2013
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 17 705 17 705 0 17 205 17 205 0 

Hällefors 18 705 18 705 0 18 697 17 997 -700

Lindesberg 36 139 36 139 0 33 880 33 880 0

Ljusnarsberg 15 844 15 844 0 15 635 15 635 0

Nora 17 475 17 475 0 16 384 16 384 0

Totalt 105 868 105 868 0 101 801 101 101 -700

 

Verksamhetsmål 2014
• Antal vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska minska,  

baserat på tidigare årsstatistik.

• Avloppsslammet ska vara godkänt för spridning till åkermark.

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



Investeringsbudget

Avdelning Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Gata, Park och Idrott  6 300     4 350     4 150    
Lokal- och miljöservice  150     150     250    
Avfall och Återvinning - - -

Vatten och Avlopp  800     800     800    

Totalt  7 250     5 300     5 200    
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Maskininvesteringar

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016



Förslag till investeringsbudget

Gata, Park och Idrott
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Asfaltering av gator och vägar
Trafiksäkerhets- och handikappsåtgärder* 300 300 400
Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 2 000

Gatubelysning
Upprustning av gatljusnätet 1 100 1 100 1 200

Park
Parkutrustning - 
bänkar, samt nyinvestering i träd enligt inventeringsplan** 200 200 250

Lekplats
Lekplatsutrustningar och avetableringar enligt plan*** 400 500 500

Idrott
Rivning - och avetablering av nedlagda badplatser 50 50 50

Summa 4 050 2 150 2 400

Hällefors 

* Div. korsningar, nedläggning av trottoarer
** Exkl. Krokbornsparken
***Lekplatser intill skolor/förskolor ingår ej
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Vatten och Avlopp
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Ledningsnät ospec 2 000 2 000 2 000
Småverk 500
Säkerhet Vattenverk 200
Fastighet reinvestering 150
Ombyggnad markbäddar 1 500
VA-anläggningar ospecificerat 1 500 1 500
Dagvatten hantering 1 000 1 000

Summa 4 350 4 500 4 500

Avfall och Återvinning
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Gyltbo återvinningscentral
Asfaltering under containrar 100
Fallskydd vid rampen 150
Asfaltering vid FTI:s containrar 150

Summa 400
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Gata, Park och Idrott
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Asfaltering av gator och vägar
Trafikåtgärder 150 150 150
Mindre gatuombyggnationer 150 150 150
Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning i Åvägen 1 000 1 000 1 000
Dagvatten centrala lindesberg 300 3 000 3 000
GC-väg ihopbyggnad 500 500 500
Dagvattennätet *
Prästbron, projektering 500

Gatubelysning
Upprustning av gatljusnätet 3 300 3 300 3 600

Park
Ombyggnad av trappa vid kyrkogården mot ån i Lindesberg 150
Föryngring av träd 200 250 250
Förnyelse av parkmöbler, urnor och dylikt 200 150 150
Träd och planteringar vid Strandpromenaden i Lindesberg 50 50 50
Strandträdgården i Lindesberg 100
Diverse renoveringar 100 100 100
Flugparken 100

Lekplats
Reinvestering i lekplatser enligt femårsplan 1 000 1 000 1 000

Idrott
Fellingsbro - omklädningspaviljong, omläggning asfaltytor 
inklusive parkering. 1 000
Planerat o oplanerat underhåll tillkommer **
Bernehov - nytt kylmaskineri 3 100

Summa 11 400 9 650 10 450

Lindesberg 
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* När årets dagvatten utredning 2013 är klar bestäms äskandet
** Finns en framräknad summa på ca 2 400 tkr för 2013. Ligger på driften from 2013.

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016



Vatten och Avlopp

Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Säkerhet Vattenverk * 300
Mindre VA-anläggningar 1 200 1 000 1 000
Fastighet reinvestering 500 500 500
Mindre ledningsarbeten 2 000 3 000 3 000
Lindesbergs reningsverk 15 000 16 500 6 000
Dagvatten hantering 1 000 1 000 1 000

Summa 20 000 22 000 11 500

*Lås, galler och larm

Avfall och Återvinning
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Södra Måle återvinningscentral
Fallskydd vid rampen 150
Återvinningscentral placerad i centrala Lindesberg kan bli 
aktuellt under tidsperioden 2014-2017.  
Budget inte beräknad.

Summa 150
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Ljusnarsberg 

Gata, Park och Idrott
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Asfaltering av gator och vägar
Underhållsbeläggningar enl plan 1 100 1 100 1 200
Ombyggnad av gator enl planinventering i samband med VA-omläggning * 1 500 1 700 1 700
Trafiksäkerhets- och handikappåtgärder 50 100 100
GC-väg Kyrkbacksskolan ** 200
Resecentrum Kopparberg.  ***

Gatubelysning
Upprustning av gatljusnätet 1 100 1 100 1 200

Park
Ombyggnad  av parker t.ex. Rybergsdal 200 150 250

Lekplats
Nya lekplatser enligt plan och avetableringar 530 260 370

Idrott
Olofsvallen - ny/komplettering planbelysning 25
Ställdalen - ny belysning på elljusspåret 750
Kopparberg elljusspår - byte kvicksilverlampor 200
Badplatser - nya bryggor mm 40
Olofsvallen - Kiosk 85

Summa 5 740 4 450 4 820

* Kopparberg (Klotenvägen, Herrhagen, Industriomr. Stortorp, Riggards), Bångbro och Ställdalen.
**Statsbidragsansökan i länstransportplanen.
***Bidragsansökan i länstransportplanen. Statsbidrag 50%.
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Vatten och Avlopp
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Finhyttans vattenverk* 500
Mindre vattenverk och pumpstationer 500
Säkerhet vattenverk och reservarer 200
Bångbro Reningsverk** 300
Fastighet reinvestering 150
Utbyte ledningsnät 2 200 2 500 2 500
VA-anläggningar ospecificerat 1 000 1 000

Summa 3 850 3 500 3 500

* El och styrsystem
** Blåsmaskiner och kompressorer
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Avfall och Återvinning
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Skäret återvinningscentral
Fallskydd vid rampen 150
Renovering av uthus 100

Summa 250 0 0

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016



Gata, Park och Idrott
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Asfaltering av gator och vägar
Ombyggnad gator o beläggningsarbete enl planinventering * 3 000 3 000
Trafikåtgärder 150 200 200
Ombyggnad glasstorget. inkl ÄTA-arbeten 1 900
Projektering/ombyggnad "gamla" Busshållsplats Torget 600
Ombyggnad  Ås i samband med VA-omb, Etapp 1 1 200
Ombyggnad i Ås i samband med VA-omb, Etapp 2 400 1 600
Ombyggnad i Ås i samband med VA-omb, Etapp 3 500 1 500
Ombyggnad i samband med VA 500
Upprustning broåtgärder enl kravspec efter besiktningar 200 200 200
GC-väg  Pershyttan till Alvägen 1 650
Statsbidrag 50% -825
GC-väg Gyttorp till Striberg 3 500
Statbidrag 50% -1 750
Handikappåtgärder 100 100

Gatubelysning
Upprustning av gatljusnätet 1 100 1 100 1 200

Park
Ombyggnad av parker i kommunen enligt plan,  
t.ex. Strandpromenad, Skolparken, planteringar 250 250
Skojarbacken, alléplantering 300

Lekplats
Investering i centrala lekplatsutrustningar enl. plan 240 150 300

Idrott
Elljusspår, elbesiktning - stolpar, åtgärder mm 150 150

Summa 12 165 7 250 3 900

* Under förutsättning att kommunen lägger in underhållsbeläggningar under driftbudgeten borttages investeringsmedlen.

Nora 
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Vatten och Avlopp
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Nora reningsverk  * 1 000 3 000
Säkerhet vattenverk 100
Utbyte ledningsnät 1 000 500 500
Ombyggnad  Ås i samband med Gatuomb, Etapp 2 2 000
Ombyggnad i Ås i samband med Gatuomb, Etapp 3 1 500
Ospec Ombyggnad i samband med Gatuomb 1 500
Östra stranden 20 000 20 000 17 000
VA-anäggningar ospecificerat 500 500
Dagvatten hantering 750 750
Sambyggnad vatten Lindesberg 12 000

Summa 24 100 26 250 32 250

* 2014: Byte doseringsutrustning; 2014: Ombyggnad av processteg

Avfall och Återvinning
Projekt (tkr) Budget 2014 VP 2015 VP 2016

Ängarna återvinningscentral
Asfaltering ny väg Ängarna ÅVC 100
Åtgärd insynsskydd Ängarna ÅVC 50
Asfaltering lagringsyta Ängarna ÅVC 100

Summa 150 100 0

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016
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Rutin/system Kontrollmoment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Risk- och väsentlig-
hetsbedömningar

Kontroll 
utförd av

Fakturahantering 
(kundfakturor)

Fastställa att rutiner följs. 
Fakturerar vi rätt taxa etc. 
(välja ut ngn verksamhet 
t.ex. Avfall)

Controller 1 gång/år Stickprov Direktionen Förmögenhetsskada Avdelnings-
chef

Leverantörsfak-
turor

Attest enligt attestregle-
mente och aktuell attest-
förteckning

Förbunds-
chef

1 gång/år Stickprov Direktionen Förmögenhetsskada Controller

Tillstånd enligt 
miljöbalken för
miljöfarlig verk-
samhet
(Reningsverk)

Kontroll att gällande vill-
kor, uppfylls/innehålls

VA-chef 1 gång/år Stickprov Direktionen Miljöbrott Handlägga-
re VA-avd.

Inköp och upp-
handling

Fastställa att regler och 
policy följs samt att inköp 
sker enligt tecknade avtal. 
(Förslagsvis välja ut ngn 
specifik varugrupp)

Upphandlar-
handläggare

1 gång/år Stickprov 
på utvalda 
grupper

Direktionen Skadeståndsanspråk 
på grund av avtals-
brott

Avdelnings-
chef

Ärendehantering Hur hanterar vi t ex
kundfrågor och med-
borgarförslag. Kontroll 
att ärenden inte blivit 
bortglömda eller saknar 
handläggare.

Kanslichef 1 gång/
mån

Stickprov Direktionen Minskat förtroende 
för BKT

Controller

Uppföljning av 
risk- och sår-
barhetsanalyser 
inklusive löpande
uppföljning.

Har vi giltiga certifiering-
ar där så krävs? Brand-
farlig vara, heta arbeten, 
arbete på väg, hantering 
farligt avfall, förarbevis/
kort. Välja ut ngn process, 
t.ex. Hanteringen av farligt 
avfall. Finns rutiner, är de 
implementerade, kända 
och efterföljs?

Förbunds-
chef

1 gång/år Stickprov Direktionen Viktigt att lagar, 
bestämmelser, planer 
och policyer efterlevs 
så att medarb. har en 
trygg arbetsmiljö. För 
att minimera risken 
för ev. oegentligheter 
och undvika risken att 
medarbetare utsätts 
för oberättigade an-
klagelser ska uppfölj-
ning ske kring regler 
och rutiner.

Personal-
handläggare 
och avdel-
ningschef

Otjänligt vatten Kontroll att rutiner, hand-
lingsplaner finns och följs.

VA-chef 1 gång/år Stickprov Direktionen Risk för liv och hälsa Handläg-
gare VA-avd 

Besiktningar Kontroll att besiktningar 
är genomförda och att de 
följer lagstadgad tidsin-
tervall. Utvalda objekt: 
Brobesiktningar och 
lekplatser.

Gatuchef 1 gång/år Stickprov Direktionen Risken att lagkrav ej 
efterlevs och därmed
en risk att medborga-
ren utsätts för skador.

Handlägga-
re Gatuavd

Krav på arbete med intern kontroll finns i Kommunallagen, och kontrollen utgör en central del i kvalitetssäkringen av alla kommunala 
verksamheter. Intern kontroll 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 intern kontroll. Årligen görs en återrapportering av de kontroll-
åtgärder som finns i internkontrollplanen. Denna kontrollplan samt återrapporteringen av de åtgärder som genomförts är verktyg för att 
tydliggöra direktionens ansvar och tillgodose behovet av att genomförda åtgärder inom området återrapporteras.

Utifrån de kontrollmål som verksamheterna tagit fram tillsammans med direktionen, har det gjorts en gemensam analys av samtliga mål 
avseende väsentlighet och risk, och ett antal processer har valts ut som presenteras i kontrollplan för 2014.

Intern kontrollplan 2014

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016
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Intern kontrollplan

Objektsammanställning - 
som grund för verksamhet och uppdrag 2014

Gata, Park och Idrott

Objekt Hällefors 
kommun

Lindesbergs  
kommun

Ljusnarsbergs  
kommun

Nora 
kommun

Asfaltsvägar 34 549 m 152 018 m 64 115 m 50 767 m

Grusvägar 29 323 m 24 311 m 27 098 m 5 812 m

GC-vägar 18 062 m 75 024 m 9 928 m 46 255 m

Gröna ytor 67 ha 283 ha 102 ha 54 ha

Belysningspunkter 2 329 st 6 777 st 2 039 st 3 191 st

Broar 10 st 25 st 27 st 23 st

Lekplatser 7 st 26 st 8 st 16 st

Skogsförvaltning 536 ha 419 ha 468 ha

Idrottsplatser 4 st 2 st 1 st

Sportfält 3 st 1 st 5 st

Elljusspår 4 st 2 st 2 st

Ishallar 3 st

Badplatser 2 st 14 st 3 st

Temp. utomhusbad 1 st

Grusplaner 2 st 1 st 1 st

Isbanor 2 st 3 st

Motionsanläggningar 3 st

Campinganläggningar 2 st

Budget 2014
Verksamhetsplan 2015-2016



Objekt* Hällefors 
kommun

Lindesbergs  
kommun

Ljusnarsbergs  
kommun

Nora 
kommun

Skolor, förskolor och vuxenskolor 8 st 17 st 7 st 16 st

Kontorsenheter 3 st 12 st 5 st 7 st

Idrottsanläggningar 1 st 5 st 1 st

Bibliotek 4 st 1 st 1 st

Räddningstjänster 5 st 1 st

BKT-förråd 1 st 3 st 1 st

VA & renhållningsanläggningar 3 st 5 st 2 st

Äldreboende 4 st 2 st 3 st

Övrigt 1 st 9 st 1 st 2 st

Trappstädning 1 st 12 st

*Egen regi och entreprenad
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