
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Budget 2016 
Verksamhetsplan 2017-2018 
 

 

 

 

 

Antagen av Direktionen 2015-12-11 

  



Budget 2016 

2 

 

Innehåll 

Allmänt om verksamheten ............................................................................................................................................. 3 

Politiska mål och planering 2016 ................................................................................................................................ 4 

Driftbudget 2016 ................................................................................................................................................................ 5 

Gemensamt - övergripande verksamhet ................................................................................................................. 5 

Gemensamma verksamheter .................................................................................................................................... 7 

Process Gata/Trafik .................................................................................................................................................. 12 

Process Park/Skog ........................................................................................................................................................ 14 

Process Idrott............................................................................................................................................................... 16 

Process Lokalvård ...................................................................................................................................................... 18 

Process Återvinning ..................................................................................................................................................... 20 

Process VA-ledningsnät och Process VA-anläggning .................................................................................. 23 

Investeringsbudget 2016 ............................................................................................................................................. 26 

Hällefors ......................................................................................................................................................................... 26 

Lindesberg .................................................................................................................................................................... 27 

Ljusnarsberg ................................................................................................................................................................ 29 

Nora ................................................................................................................................................................................. 30 

Maskininvesteringar ................................................................................................................................................. 31 

Objektsammanställning................................................................................................................................................ 32 

Internkontrollplan 2016 .............................................................................................................................................. 34 

 

 

  



Budget 2016 

3 

 

 

Allmänt om verksamheten  
Bergslagens kommunalteknik (BKT) bildades som juridisk person första januari 2003 då 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun beslutade att samverka inom den 
tekniska verksamheten. Ansvaret för verksamheterna gata, park, idrott, lokalvård, återvinning, 
vatten och avlopp startade första april samma år. 

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens kommunalteknik. 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har fastställt en förbundsordning som sätter 
de yttersta ramarna för arbetet i BKT. Direktionen består av nio ledamöter med lika många 
ersättare. Hällefors, Ljusnarsbergs och Nora kommun utser vardera två ledamöter och Lindes-
bergs kommun utser tre. 

Bergslagens kommunaltekniks säte är placerat inom Pershyttans industriområde i Nora. 

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems-
kommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå 
på 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 
direktionen och verksamheten vid Bergslagens kommunalteknik.  Lindesbergs kommun har tre 
ledamöter och övriga kommuner en ledamot var i revisionen. 

 Vision 

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

 Uppdrag och verksamhetsidé 

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

 Värdegrund 

BKT:s värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska 
skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga 
arbete. 
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Politiska mål och planering 2016 

Politiska mål 

God ekonomi och hög effektivitet 

o En ekonomi i balans och långsiktigt hållbara lösningar avseende underhåll, energi, miljö 
och säkerhet. 

o Vi ska möjliggöra olika driftsformer. 

Kundperspektiv 

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

o Förtroendeskapande åtgärder såsom dialog, information och tillgänglighet är våra 
ledord. 

o Vi eftersträvar att kunderna är nöjda med förbundets tjänster och service. 

Attraktiv arbetsgivare 

o BKT är som arbetsgivare: samarbetsinriktade, utvecklande och kompetensgivande. 

 

Budgetprocessen   

Direktionen antog i mars 2015 en budgetram för perioden 2016-2018 som under året har 
kommunicerats med samtliga medlemskommuner. Dialogen har genomförts i lite olika former. 
Det är viktigt att BKT ges möjlighet att fullt ut delta i kommunernas budgetprocesser. När 
direktionen beslutar om Verksamhetsplan 2017-2018 är förankring och insikt i konsekvenser 
betydelsefulla för medlemskommunerna. 

Balanskrav 

Förbundets skattefinansierade verksamheter redovisade ett överskott 2014 på totalt 2 324 tkr. 
Resultaten regleras enligt förbundsordningen mot medlemskommunerna året efter räkenskaps-
året.  

God ekonomisk hushållning 

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

 

 



Budget 2016 

5 

 

 

Driftbudget 2016 

Gemensamt - övergripande verksamhet 

Bergslagens kommunalteknik ansvarar för att den grundläggande basen för medborgaren 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 
förbundsordningen överlåtit verksamheterna i enlighet med de möjligheter som ges till 
offentligrättslig samverkan i kommunallagen. 

BKT 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 beslutsfattare 
ska präglas av förtroende, 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 verksamheten ska ha god ekonomisk hushållning. Verksam-
heten ska förutom de uppgifter som ligger inom ramen för lagar och förordningar säkerställa att 
BKT:s direktion erhåller kvalificerade och korrekta beslutsunderlag enligt fastställd förbunds-
ordning. BKT verkar för att nuvarande verksamhet ska utvecklas på ett kostnadseffektivt och för 
medlemskommunerna önskvärt sätt. 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 förtydliga sambandet med övergripande styrning på 
nationell, regional och kommunal nivå. Exempelvis inom miljöområdet tar flera av våra delmål 
direkt sikte på de regionala miljömålen. 

Från och med 1 juli 2015 är förbundet organiserat enligt en matrisorganisation utifrån ett 
processorienterat arbetssätt. Syftet med den nya organisationsstrukturen är att optimera 
samverkan inom organisationen och därmed öka kundnyttan. Verksamheten drivs genom 
processer inom respektive verksamhetsområde. Förbundet är organiserat med en planerings-
avdelning, en produktionsavdelning samt ett kansli. 

Gemensamma verksamhetsmål 2016 

 Av kommuninvånarna ska 75% uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med BKT 
som kännetecknas av  tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang. 
 

 Av framtagna utvecklingsplaner satta vid medarbetarsamtalen ska 80% vara uppfyllda. 
 
 Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2015. 

 
 Öka andelen ramavtal med 20% under 2016 för att underlätta projekt i entreprenadform. 

 
 Högre nyttjandegrad på den egna fordons- och maskinparken.   

 
 Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna.  
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Förbundsledning

Kansli

Direktion Revision

Gata/Trafik

Park/Skog

Idrott

Lokalvård

VA-ledningsnät

VA-anläggning

Återvinning

Verksamhet

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 59 572 59 572 0 20 764 20 764 0 61 359 61 359 0 63 200 63 200 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 44 695 44 695 0 105 926 105 926 0 46 036 46 036 0 47 417 47 417 0

Park/Skog 17 113 17 113 0 17 626 17 626 0 18 155 18 155 0

Idrott 14 407 14 407 0 14 839 14 839 0 15 284 15 284 0

Lokalvård 40 802 40 802 0 38 008 38 008 0 42 026 42 026 0 43 287 43 287 0

Summa 117 017 117 017 0 143 934 143 934 0 120 528 120 528 0 124 143 124 143 0

Avgiftsfinansierat

Återvinning 59 429 59 429 0 57 872 57 872 0 61 212 61 212 0 63 048 63 048 0

Vatten och avlopp 110 981 110 981 0 107 935 107 935 0 114 310 114 310 0 117 740 117 740 0

Summa 170 410 170 410 0 165 807 165 807 0 175 522 175 522 0 180 788 180 788 0

Totalt 346 999 346 999 0 330 505 330 505 0 357 409 357 409 0 368 131 368 131 0

Belopp i 1000-tal kronor där inget annat anges.

Verksamhetsplan 2018Verksamhetsplan 2017Budget 2015Budget 2016
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Gemensamma verksamheter 

 

Direktion, Revision och Kansli 

Uppdrag och målgrupp 

BKT:s verksamhet leds, samordnas och stöds av en gemensam organisationsdel, kansli, som 
innehåller funktionerna förbundschef, registrator, ekonomiadministration, personalhandlägg-
ning, upphandling, servicecenter, miljö- och arbetsmiljöhandläggning samt praktikhandläggning. 

Målgrupp för kansliet är både externa och interna kunder. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Kansliet har skapats för att 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. 

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig 
kommunikation med allmänhet och abonnenter. Införandet av ett gemensamt servicecenter 
tillsammans med Bergslagens Miljö- och byggförvaltning, BMB, planeras under 2016. Det 
kommer att krävas stor delaktighet från de båda organisationerna för att få ett helhets-
perspektiv så att kommuninvånarna ska kunna erbjudas en kvalitativ service och en tillfreds-
ställande tillgänglighet.  

Praktikenheten kommer fortsatt att arbeta med samordning, utveckling och uppföljning av 
praktikplaceringarna inom förbundets verksamheter. Enheten bidrar till att skapa mervärden 
inom respektive kommun avseende skötsel av gemensamma ytor samt bidrar även till syssel-
sättningen inom KNÖL-området. 

Arbetet med att utveckla arbetssätt, organisation och utbildning kommer att fortsätta. Sam-
verkan 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. 

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

Verksamhet

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Direktion 590 0 -590 590 0 -590

Revision 435 0 -435 332 0 -332

Kansli 21 839 22 864 1 025 19 842 20 764 922

Planering 2 920 2 920 0

Produktion 33 788 33 788 0

Totalt 59 572 59 572 0 20 764 20 764 0

Budget 2016 Budget 2015
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VP 2017-2018 

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. 

Verksamhetsmål 2016 

 Effektivisera leverantörsreskontraflödet. Minska räntekostnader med 20% mot ett 
genomsnitt för de senaste tre åren. 
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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 
verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar också budget för respektive process samt 
ansvarar för uppföljning, både ekonomisk och kvalitetsmässig.  
 
Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom projektering, projektledning, 
teknisk handläggning och GIS (geografiska informationssystem). 
 
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 
26 personer som är placerade på kansliet 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. Dessa måste tas hänsyn till i den dagliga driften även på planerings-
avdelningen.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

Avdelningen ska under 2016 fortsätta att utveckla former för samnyttjande av funktioner. Detta 
kommer bl a att ske genom att dokumentera förbättringsidéer och genomförda förbättringar. 
Därmed kan goda idéer tas tillvara och förbättringsarbetet synliggörs samt att en lärande 
organisation utvecklas.  
 
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, 
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver 
utvecklas.  
 
Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske 
löpande genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.   
 
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt 
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt med-
verka till att sådana nätverk skapas. 
 
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen 
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem 
som finns.  

VP 2017-2018 

Målet för verksamheten är att göra rätt saker på rätt sätt. 
 
 



Budget 2016 

10 

 

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 även investeringsåtgärder inom respektive 
verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar också budget för respektive process samt 
ansvarar för uppföljning, både ekonomisk och kvalitetsmässig.  
 
Avdelningen ska verka för att de olika funktionerna kan användas inom flera processer samt 
även underlätta och stimulera 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 150. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

De lagar och förordningar som direkt och indirekt påverkar avdelningens verksamhet är de som 
berör de olika processerna. Dessa måste tas hänsyn till i det dagliga arbetet även på produk-
tionsavdelningen.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

Avdelningen ska under 2016 utveckla och effektivisera samarbetet mellan de olika processerna 
inom avdelningen. Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av 
verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Det innebär även att samarbetet med planerings-
avdelningen måste utvecklas kontinuerligt. 

Under 2016 kommer bl.a. öppettiderna på ÅVC:erna att anpassas efter besöksmätningar och 
skötseln av parker och grönområden kommer  att anpassas till förändringar i samhället. VA-
verksamheten står inför utmaningen av ett förändrat klimat som ställer krav på anpassning och 
arbetet med att minska beläggningsskador på gator och vägar kommer att fortsätta. 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, 
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver 
utvecklas.  
 
Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske 
löpande genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.   
 
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt 
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt med-
verka till att sådana nätverk skapas. 
 
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen 
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem 
som finns.  
 
Avdelningen ska även fortsätta ta del av den fysiska planeringen och genomföra projekt 
tillsammans med planeringsavdelningen.  
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I Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner pågår samtal om hur den framtida driften ska 
utformas.  

VP 2017-2018 

Målet för verksamheten är att göra rätt saker på rätt sätt. 
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Process Gata/Trafik 
Uppdrag och målgrupp 

Process Gata/Trafik  ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (30 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (91 stycken) och belysnings-
anläggningar (15 000 belysningspunkter) samt dagvatten. Målet är att dessa sköts enligt upp-
drag och att stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och 
miljömässiga aspekter. 

Processen  ansvarar för handläggning av schaktanvisningar, grävtillstånd, skade- och försäk-
ringsärenden. Ansvarar även för vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning 
på det enskilda vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet. Energi- och miljöbe-
sparande åtgärder är en viktig parameter. 
 
Ansvarar förutom för driften, även för investeringsåtgärder inom hela verksamhetsområdet. 
Dessutom ansvarar processen aktivt med projektledning vid bl.a. de stora anläggningsprojekt 
som pågår inom kommunerna. Ytterligare projekt pågår, bl.a. ombyggnation av gator till-
sammans med VA-processen, där VA ansvarar för omläggning av ledningarna. 
 
Processen genomför även markarbeten och investeringar åt andra verksamheter inom BKT och 
medlemskommunerna. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 

I förbundsordningen finns funktionsbeskrivningar som ligger till grund för vad som ska utföras 
inom processen. Inom området gator upprättas drift och underhållsplaner för vägar, gator och 
broar. I detta arbete används utvecklade verktyg i datamiljö. 
  
Process Gata/Trafik kommer tillsammans med avdelning Produktion att utveckla användandet 
av gps-enheter. Idag föreskrivs gps-enheter i snöupphandlingar. 
 
Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med andra processer inom Berg-
slagens kommunalteknik, medlemskommunerna och Bergslagens Miljö- och byggförvaltning. 
Förslag till investeringsåtgärder för processens verksamhet i kommunerna under kommande 
treårsplan är upprättade under 2015. Dessa ska ligga till grund för en gemensam långsiktig 
planering.  

VP 2017-2018 

Målarbetet kommer under de kommande åren att inriktas på ökad servicegrad för belysnings-
nätet och för asfaltsbeläggningar. 

Verksamhetsmål 2016 

 Felanmälningar gällande gatubelysning ska för mars respektive oktober månad minskas 
med 5% jämfört med motsvarande månader 2015. 

 Felanmälningar gällande potthål i asfaltsytskikt ska för fjärde kvartalet minskas med 5% 
jämfört med motsvarande kvartal 2015. 
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Driftbudget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommun

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 6 001 6 001 0

Hällefors 8 049 8 049 0

Lindesberg 18 588 18 588 0

Ljusnarsberg 5 132 5 132 0

Nora 6 925 6 925 0

Totalt 44 695 44 695 0

Budget 2016 Budget 2015
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Process Park/Skog 
Uppdrag och målgrupp 

Process Park/Skog ansvarar för stora delar av allmän platsmark, med bl.a. sommarblommor och 
möblering i parker, tätortsnära skog och övriga grönytor. I frågan om torg, renhållning, kommu-
nala träd i väghållningsområdet samt frågor kring dagvatten och grävtillstånd är samarbetet 
med främst Process Gata/Trafik nära. 

Därutöver ansvarar processen för kommunala skogar och andra grönytor som inte räknas till 
allmän platsmark samt på uppdrag av medlemskommuner för skötsel av obebyggda tomter och 
yttre fastighetsskötsel. Processen ansvarar också för besiktning och drift av lekplatser. 

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

Målet är att tillhandahålla säkra lekplatser, estetisk tilltalande parker i centrala lägen och trygga 
skogar med höga naturvärden. Syftet är att ge förutsättningar för aktivitet och rekreation samt 
skapa en tilltalande stadsbild. För att uppnå detta sköter processen ett stort antal träd, buskage, 
rabatter, möblering, mer än 85 ha gräsklippning, mm. 

Lagar, förordningar och standarder som styr verksamheten 

De viktigaste lagar och förordningar som påverkar verksamheten är Plan- och bygglagen, 
Miljöbalken, Jordabalken och lekplatsstandarder. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Skötselnivåer definieras i funktionsbeskrivningar och i kartmaterial över skötselobjekten. 
Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom ett förändringsarbete i dialog med medlems-
kommunerna för att maximera medborgarnyttan inom de givna ramarna. I processen behöver 
den digitala kartan utvecklas till en skötseldatabas som kan delas och bearbetas av flera 
användare. Detta är en viktig del i processtyrningen. 

Inom process Park/Skog planeras parker, planteringar och lekplatser. Processen medverka 
aktivt i kommunal fysisk planering. En fortsatt utveckling av de kommunala lekplatserna ska 
kompletteras med en utveckling av anläggningar för spontanaktiviteter i grönområden. Verk-
samheten avser att införa giftfri ogräsbekämpning med hetvatten. Förslag till investerings-
åtgärder för processens verksamhet i kommunerna under kommande treårsplan är upprättade 
under 2015. 

I Ljusnarsbergs kommun kan den yttre fastighetsskötseln komma att övergå till BKT. En dialog 
om förändringsarbetet är inlett och kommer att föras under 2016. 

VP 2017-2018 

Målet är genomföra kvalitetshöjningar i de tätortsnära skogarna för att utveckla möjligheterna 
till rekreation och naturupplevelse. Anpassningar av en god infrastruktur för rekreation i parker 
och tätortsnära skogar eftersträvs. 

Verksamhetsmål 2016 

 Den kommunägda skogens olika värden bevaras och utvecklas så att minst 70% av den 
tätortsnära skogen är anpassad för rekreation och friluftsliv. 
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 Parker och grönytor sköts så att behov som lek, rekreation, estetik och hälsofrämjande 
miljöer tillgodoses. Minst 60% av användarna av parker och grönytor ska vara nöjda 
med både estetiska värden och upplevelsevärden. 

 

Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 1 934 1 934 0

Hällefors 1 688 1 688 0

Lindesberg 8 953 8 953 0

Ljusnarsberg 1 689 1 689 0

Nora 2 849 2 849 0

Totalt 17 113 17 113 0

Budget 2016 Budget 2015
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Process Idrott 
Uppdrag och målgrupp 

Process Idrott ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar. Målet är att dessa sköts 
enligt uppdrag och stor vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

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

Inom området idrott, fritid och rekreation ska process Idrott aktivt verka för att skapa goda 
förutsättningar för utövande av idrott, friluftsliv och annan fritidsverksamhet inom kommun-
erna. Detta genom att tillhandahålla och förvalta väl fungerande och lättillgängliga idrotts- och 
friluftsanläggningar. 

Under 2016 kommer försök med robotklippare för klippning av Råssvallens IP att genomföras. 
Utvärdering kommer att ske efter säsongen 2016. 

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 verksamhetsutveckling 

I förbundsordningen finns det funktionsbeskrivningar som ligger till grund för vad som ska 
utföras. Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka fram-
tida driftformer.  

På elljusspår ska LED-belysning införas och rörelsevakter ska installeras för inomhusbelysning. 
Luft- och bergvärmepumpar ska installeras för att ersätta direktverkande el respektive olja. 

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

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

VP 2017-2018 

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

Verksamhetsmål 2016 

 Energibesparingar på idrottsanläggningar. Minskad förbrukning av el jämfört med 2015.   

 Kundnöjdhet och dialog. Målet för föreningsnöjdhet ska uppgå till minst 60%. 
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Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 1 910 1 910 0

Hällefors 214 214 0

Lindesberg 10 523 10 523 0

Ljusnarsberg 561 561 0

Nora 1 199 1 199 0

Totalt 14 407 14 407 0

Budget 2016 Budget 2015
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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 till exempel 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 de s.k. servicesamtalen att fortsätta även under 
2016. Under servicesamtalen förs en dialog om uppdragets omfattning och kvalitet.  Förändrade 
behov ska uppmärksammas och eventuella brister ska belysas och åtgärdas.  
 
Syftet med servicesamtalen är främst att ge maximal kundnytta. Under servicesamtalet mäts 
även nöjdheten bland kommunernas verksamheter enligt ett Nöjd-Kund-Index som följs upp 
årligen. 
 
Servicesamtalen strävar också efter att ge: 
 
• Nöjdare kunder och en bättre arbetsmiljö för både brukare och lokalvårdare. 
• Ökad flexibilitet, verksamhet och lokaler förändras och lokalvården bör anpassas. 
• En bättre dialog och närmare relation till kommunernas verksamheter. Lokalvårdarna får 
möjlighet att framföra önskemål om vad som kan underlätta i det dagliga arbetet. 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 

Under 2016 fortsätter satsningen på kompetensutveckling genom SRY:s (Servicebranschens 
Yrkesnämnd) yrkesbevis. Fokus 2016 blir att fortsätta certifieringen av personalen. Det finns 
fördelar med en satsning på SRY, bland annat blir det ett verktyg för att säkerställa att person-
alen har rätt kompetens. Risken för skador både bland lokalvårdarna och i lokalerna minimeras. 
Det kan även bidra till att höja yrkets status och öka attraktiviteten, vilket i samband med ny-
rekrytering kan bidra till en jämnare köns- och åldersfördelning. 
 
Lokalvården kommer att fortsätta satsningen på temaår, ett år då särskilt fokus läggs på ett visst 
område. Under 2016 kommer det att vara ”Tema golv” vilket innebär att det kommer att arbetas 
fram experter inom olika områden inom golvvård och specialkunskap inom golvmaterial och 
dess skötsel.  Tanken är att experterna ska kunna hjälpa sina medarbetare med att svara på 
frågor, och visa praktiskt inom golvskötsel och underhåll. Fastighetsägare kan också se en fördel 
i att golven sköts på rätt sätt och håller längre. Lokalvården kommer även att ge personalen ut-
bildning inom andra områden och på så vis skapa mervärden för medlemskommunerna. Ett 
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exempel är att utbilda personalen, i samråd med skolorna, i kampen mot mobbning. Möjligheten 
att genomföra en utbildning i hur man handskas med våld och hot i skolan ska undersökas, efter-
som det förekommer och personalen känner stark oro.       

VP 2017-2018 

Lokalvården strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt och, för våra kunder, önsk-
värt sätt. Därför fortsätter den täta dialogen med kunderna och även den regelbundna kvalitets-
uppföljningen. Målarbetet kommer att fokusera på kundnytta, mervärde och vidareutveckling 
inom lokalvården, bland annat genom SRY-certifiering av personalen. Stor vikt kommer också 
att läggas på omvärldsbevakning och teknikutveckling. 

Verksamhetsmål 2016 

 Kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska vara i samma nivå eller bättre än föregående 
år. 

 

Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 2 667 2 667 0 2 338 2 338 0

Hällefors 6 164 6 164 0 5 269 5 269 0

Lindesberg 20 537 20 537 0 19 174 19 174 0

Ljusnarsberg 3 709 3 709 0 3 663 3 663 0

Nora 7 725 7 725 0 7 564 7 564 0

Totalt 40 802 40 802 0 38 008 38 008 0

Budget 2016 Budget 2015
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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 
avfall betjänar området. Därutöver finns det totalt ca 50 återvinningsstationer för insamling av 
tidningar och förpackningsmaterial, som idag huvudsakligen sköts av FTI (Förpacknings-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. En ny 
avfallsplan börjar gälla från januari 2016. Förordningar som utöver detta styr verksamheten är 
bl.a. avfallsförordning, förordning om deponering av avfall och förordningar om producent-
ansvar.  

Framtid och verksamhetsutveckling 

För utvecklingen av effektiva och kundvänliga system för insamling av säck- och kärlavfall blir 
digitala hjälpmedel allt viktigare. System med kundunika kärl som är märkta och avläses till 
digitala mobila system är idag i drift fullt ut.  
 
I maj 2012 fastställde regeringen en ny nationell avfallsplan. I enlighet med dess inriktning har 
Bergslagens kommunalteknik fokus på ökad utsortering och minimering av avfall. Detta för att 
nå högre i avfallstrappan och avfallshierarkin.  
 
Det biologiska avfallet går till rötning. Informationsinsatser kommer även under 2016 att sättas 
in för att öka utsorteringen av det biologiska avfallet. 
 
Insatser som behövs inom BKT:s område är framförallt ökad utsortering av hushållens biolog-
iska avfall, förpackningar och tidningar samt farligt avfall. Åtgärder under 2016 är att med fort-
satt utveckling av den miljöanpassade avfallstaxan styra mot ökad utsortering av hushållens bio-
logiska avfall. Arbetet med att kundanpassa återvinningscentralerna och öka tillgängligheten till 
dessa fortsätter. Ett led i detta arbete är att utföra besöksmätningar.  
 
Plockanalyser klargör vad som slängs i avfallskärlen och vad som måste informeras om för att 
ett så rent avfall som möjligt ska erhållas. 
 
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.  
 
Insatser kommer även att krävas så att förberedande för återanvändning, materialåtervinning 
och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, textilier och plast kan 
fortsätta.  
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Taxearbetet med att se över fördelning mellan grundavgift och rörlig avgift sker löpande under 
året. 
 
Sluttäckning av en del av Södra Måles deponi i Lindesbergs kommun ska upphandlas och ut-
föras. På Skärets deponi etapp 2 i Ljusnarsbergs kommun har sluttäckning påbörjats under 
hösten 2015 och arbetet beräknas bli klart under våren 2016. 
 
Länsstyrelsen kom under våren 2013 med information där de anser att kartläggningen och risk-
klassningen av gamla deponier bör uppdateras för att kunna riskbedömas och riskklassas enligt 
MIFO, metodik för inventering av förorenade områden. 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 nedlagda deponier. Arbetet beräk-
nas att vara färdigt under 2016. 
 
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 Bergslagens kommunal-
teknik att bl. a utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling.  

VP 2017-2018 

Samarbetet som inleddes 2012 med Lokalvården fortsätter. Syftet är att personalen inom Lokal-
vården ska vara ytterligare en informationskanal som hjälper till att öka återvinningen hos 
kommunernas verksamheter. 
 
Under 2015 slutfördes arbetet med att digitalisera insamlingen av hushållsavfallet och är nu i 
drift fullt ut i de fyra medlemskommuner. 
 
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 återvinningscentraler ska vidareutvecklas. 
 
Plockanalyser i samtliga fyra kommuner fortsätter. 
 

Verksamhetsmål 2016 

 Samtliga fastighetsinnehavare, till fastighet där hushållsavfall uppkommer, ska ha 
abonnemang för aktuellt avfallsslag. 
 

 Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheten att lämna saker till återbruk.  
Mätning i januari och i december. 

 
 Andelen hushåll som sorterar ut matavfall till biologisk behandling (rötning eller 

hemkompostering) ska öka till 80 %, från 73% år 2014. 
 
 
 
 



Budget 2016 

22 

 

Driftbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 8 943 8 943 0 8 379 8 379 0

Hällefors 9 300 9 300 0 9 510 9 510 0

Lindesberg 22 846 22 846 0 21 651 21 651 0

Ljusnarsberg 7 855 7 855 0 7 862 7 862 0

Nora 10 485 10 485 0 10 470 10 470 0

Totalt 59 429 59 429 0 57 872 57 872 0

Budget 2016 Budget 2015
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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 reningsverk, vattenverk och pumpstationer.  
 
Processerna ansvarar förutom för driften, även för investeringsåtgärder inom hela verksamhets-
området. Dessutom ansvarar processerna aktivt med projektledning vid bl.a. de stora anläggn-
ingsprojekt som pågår inom kommunerna. Ytterligare projekt pågår, bl.a. ombyggnation av ledn-
ingsnät tillsammans med process Gata/Trafik, där Gata/Trafik-processen ansvarar för gatubygg-
nationen. 
 
VA verksamheten ansvarar för att alla abonnenter tillhörande kommunernas verksamhets-
område får ett bra vatten, samt att avloppsvattnet avleds och renas till godkända gränsvärden. 
För att hålla en hög kvalitet och minimera avbrott och avvikelser i verksamheten ingår ständig 
beredskapstjänstgöring. 
 
I verksamhetsområdet finns 26 vattenverk, 22 större reningsverk, drygt 200 pumpstationer och 
140 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 avloppsvatten. Utredningar kommer att göras på de mindre 
vattenverken för att om möjligt göra överkopplingar till de större produktionsanläggningarna. 
Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt, beräknas färdigställas under våren. Inventeringen av ledningsnätens status 
fortsätter i alla kommuner, felkopplingar och läckage åtgärdas, och belastningen på renings-
verken minskar. 
  
Nya tillstånd för reningsverken medför omfattande utredningar och prövotidsvillkor på verk och 
ledningsnät. 
 
I Lindesberg ska lokalisering av avloppsverket utredas, projektering startar snarast för rötgas-
anläggning, samt en bedömning ska göras om vilka åtgärder som ger störst miljöförbättring. 
 
Kransverken som t ex Vedevåg utreds för omkoppling till ett större avloppsreningsverk. 
 
Bångbro reningsverk är i drift med ökad kapacitet och nytt tillståndsbeslut. En optimering av 
processen pågår. 
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Vid Nora reningsverk görs en förstudie inför den planerade upprustningen, och förbindelse-
ledningar planeras etappvis för befintlig och framtida VA. 
 
Utredning av framtida dricksvattenförsörjning för Lindesberg och Nora pågår, båda 
kommunerna deltar i Vätternvattenprojektet. 
 
Ombyggnad av Sävsjöns vattenverk ska påbörjas. 
I Ljusnarsberg tas ett ombyggnadsförslag fram för Finnhyttans vattenverk, och som alternativ 
vattentäkt arbetas vidare med Viken så snart markägarfrågan är klar i kommunen.  
 
Renoveringsalternativ är framtagna för Rya vattenverk och förprojektering pågår. 
 
En förstudie ska göras för Löa vattenverk med eventuell försörjning från Vasselhyttans verk. 
 
För Rockhammar och Spannarboda vattenverk medför kvalitetsproblem att ny process måste 
prövas. Som alternativ till småverksdrift utreds överföringsledningar och dricksvattenförsörj-
ning från Rya vattenverk. 
 
Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuell egenel 
samt processoptimering. 
 
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att utvidgas. I de 
små reningsanläggningarna satsar avdelningen på ny teknik som ger bättre rening och till viss 
del ersätter de gamla markbäddarna. Öskevik utreds avseende både dricksvatten och spillvatten. 
BMB genomför inventeringar av enskilda avlopp i kommunerna som kommer att medföra att 
verksamhetsområdena utökas framöver, vilket får till följd ett ökat behov av investeringsmedel. 
 
Arbete pågår enligt Livsmedelsverkets förordning med att säkra dricksvattenförsörjningen mot 
föroreningar via sabotage eller skadegörelse. För att skydda dricksvattnet mot parasiter 
kommer UV-ljusanläggningar att installeras på de flesta vattenverk. Regeringen har lagt ett 
förslag om ändring i miljöbalken som tvingar kommunerna att inrätta vattenskyddsområden 
senast 2019 för alla allmänna vattentäkter. 
 
Verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, miljö, kvalitet, arbetsmiljö 
och säkerhet, med syfte att systematiskt förbättra och se till att lagar och krav följs. Dessutom 
finns system för fastighetsregister, ledningsnät, diariesystem samt ett nytt VA-ledningssystem, 
VA-banken, som tack vare bättre fältarbetsmöjligheter kommer att vara till hjälp med förnyelse-
planeringen framöver. Dessa system måste integreras eller samordnas på ett strukturerat sätt, 
varefter kraven skärps och aktiviteterna blir fler i verksamheten. 

VP 2017 – 2018 

VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att efterleva lagar och krav och 
bidra till en god miljö. 
 
Verksamheten fortsätter att utveckla systemen för övervakning i samarbete med företaget VA-
ingenjörerna, och har nu driftövervakning via webbsida, ögonblickligen tillgänglig för alla 
behöriga via internetanslutning.  
 
Arbetet rörande reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling fortsätter att 
prioriteras. 

 
Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten och verksamhetsområdena utökas. 
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Dricksvattensäkerheten och kvaliteten förbättras genom installation av UV-ljus som ger ett säk-
rare skydd mot parasiter. En översyn av vattenskyddsområden görs för att de äldre områdena 
ska leva upp till skyddsnivåer enligt miljöbalkens krav och för att säkra dricksvattenförsörj-
ningen långsiktigt. 
 
Genom branschorganisationer deltar avdelningen i kartläggning av dricksvattenkvalitet, till 
exempel har perfluorerade föroreningar analyserats och fortsatta uppföljningar planeras. 
Lindesberg är identifierat som ett område med betydande översvämningsrisk och riskkartor är 
framtagna. För att minska konsekvenser av omfattande översvämningar, ska en dagvatten-
strategi och riskhanteringsplan 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). 
 
Utifrån dagens situation och planerade investeringar beräknas utvecklingen av verksamhetens 
intäkter och kostnader. Med enkel hantering kan användaren simulera olika scenarios av ut-
vecklingen av brukningstaxan, anläggningstaxan och kostnaderna och direkt se resultatet i en 
resultat- och balansräkning samt kassaflöde. Utvecklingen redovisas även i diagram som kan 
användas som presentationsmaterial.  
 
Generellt så behöver VA-verksamhetens investeringsbehov utifrån likviditeten diskuteras med 
respektive kommun. 
 

Verksamhetsmål 2016 

Process VA-ledningsnät 
 Antal vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska minska, baserat på 

tidigare årsstatistik. 
 
Process VA-anläggning 
 Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte 

överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut. 
 

Driftbudget  

 

 

 

 

 

Kommun

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensamt 19 811 19 811 0 18 310 18 310 0

Hällefors 19 580 19 580 0 19 210 19 210 0

Lindesberg 36 730 36 730 0 36 395 36 395 0

Ljusnarsberg 17 260 17 260 0 16 635 16 635 0

Nora 17 600 17 600 0 17 385 17 385 0

Totalt 110 981 110 981 0 107 935 107 935 0

Budget 2016 Budget 2015
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Investeringsbudget 2016 
Kommunernas förslag till investeringsbudget 

Hällefors 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2016 VP 2017 VP 2018

Process Gata/Trafik

Trafiksäkerhets- o tillgänglighetsanpassning 500 500 500

Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 1 000 1 000 1 000

Återställning VA objekt 2015 1 500

Återställning VA objekt 2016 1 500

Återställning VA objekt 2017 1 500

Broar reinvestering 300 300 300

Gatubelysning 800 1 500 1 500

4 100 4 800 4 800

Process Park/Skog

Parkutrustn samt nyinvestering i träd o planteringar 250 250 250

Trädrad Schillingvägen (utredning krävs) 400

Lekplatsinvesteringar och avetableringar 50 500 50

700 750 300

Process Idrott

Åtgärder badplatser 50 50 50

50 50 50

Process VA-ledninsnät

Process VA-anläggning

Ledningsnät, 2016 Bergmästarvägen 1 500 2 500 2 500

Dagvattenhantering 1 000

Sävsjön VV, ombyggnation processmässigt 750

VA-anläggningar ospecificerat 750

Saxhyttefallet projektering 2016 200 1 500

3 450 4 750 2 500

Process Återvinning

Personalutrymmen (nybyggnation Gyltbo ÅVC) 1 500

Fastighetsnärainsamling, behållare 150 200

1 500 150 200

Summa 9 800 10 500 7 850
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Lindesberg 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2016 VP 2017 VP 2018

Process Gata/Trafik

Trafikåtgärder och tillgänglighetsanpassning 500 500 500

Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 1 000

Ombyggnad i samband med VA-omb Objekt 1 700 2 250

Ombyggnad i samband med VA-omb Objekt 2 750 2 250

Ombyggnad i samband med VA-omb Objekt 3 750

Dagvatten centrala Lindesberg 1 000 2 000 2 000

Prästbron, projektering 500

Prästbron, renovering 4 000 4 000

Hammarskogsån, Guldsmedshyttan * 500

Reinvestering av gatljus Ramsberg 1 000 1 000 1 000

Ny gatljusautomatik, nya abonnemang 1 200 1 200

5 200 11 700 11 700

Process Park/Skog

Parkinvesteringar 300

Flugparken 300 700

Reinvestering i lekplatser enl 5-årsplan 500 500 500

1 100 1 200 500

Process Idrott

Idrottsinvesteringar 1 500 1 300 300

Konstgräs Frövi (utredning 2016) 1 000
1 500 2 300 300

Process VA-ledningsnät

Process VA-anläggning

Mindre VA-anläggningar 1 000 1 500 1 500

Rya vattenverk, modernisering  ny teknik 3 000

Mindre ledningsarbeten 1 500 3 000 3 000

Lindesbergs reningsverk, total ombyggnation 1 000 500 15 000

Ledningar för utvidgning av verksamhetsområde enl plan 1 000 10 000

Fastighet reinvestering 500 500 500

Dagvattenhantering 1 000 1 000 1 000

8 000 7 500 31 000

Process Återvinning

Planerad ÅVC i centrala Lindesberg (budget ej beräknad) 100 2 500

Fastighetsnärainsamling, behållare 300 500

100 2 800 500

Summa 15 900 25 500 44 000

 * bidrag från Länsstyrelsen, netto 15%
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Tillväxt, investeringsbudget 2016, VP 2017-2108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2016 VP 2017 VP 2018

GC-väg Brodalen, etapp 3 1 000

GC-väg Bergslagsbacken 1 000 2 000

GC-väg Fellingsbro, väg 249 1 600

Bussficka Brotorpsskolan 3 000

Hållplats lasarettet 300

Hållplatser 500

Guldsmedshyttan, vändplan

 - kostnad 8 000

 - intäkt -2 100

Exploatering industrimark Frövi 15 000 15 000

Frövi bangård 7 000 6 000

Ny väg, Frövi N:a Bangatan 10 000 4 000

Vibyn, etapp 2 5 000

Tallen ny parkering 600

Resecentrum Lindesberg

 - kostnad 5 000

 - intäkt -4 500

Infrastruktur och VA Lindesby 5 000 5 000

Nytt villaområde Lindesberg 2 000 5 000 5 000

Lindesjön runt 100 500 500

Julbelysning 400 400

Summa 14 300 44 400 43 600

Tillväxt
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Ljusnarsberg 

 

 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2016 VP 2017 VP 2018

Process Gata/Trafik

Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 1 950 2 000 1 200

Trafiksäkerhets- och Tillgänglighetsanpassning 50 50 50

Broåtgärder, efter besiktning 2016 500 500

GC-väg Rybergsdal Kopparberg 450

GC-väg Kopparberg-Bångbro 250

GC-väg Kyrkbacksskolan-bryggeriet 200

Upprustning av gatuljusnätet inkl belysn Rydbergsdal 500 880 960

2 500 3 880 3 160

Process Park/Skog

Parkutrustning, planteringar, stenläggning mm 200 200 200

Investeringar allmänna lekplatser 200 260 260
400 460 460

Process Idrott

Badplatser, nya bryggor m m Hörken 2016 40 60 80

Olofsvallen, nya armaturer (kvicksilver) fotbolls- och tennisplan 50

Olofsvallen, komplettering av befintligt staket 100

Bergslagsvallen - ventilation ej godkänd efter OVK-besiktning, 250

Kopparberg elljusspår, nya armaturer 300

Ställdalen, ny belysning på elljusspåret (elsäkerhet) 750

90 710 830

ProcessVA-ledningsnät

Process VA-anläggning

Finnhyttans vattenverk 500

VA ledningar Vårdcentralen  - Wallmovägen 1 000 3 000

VA utbyggnad Silverhöjden 200 1 800

Pumpstationer + mindre vattenverk 250 500 500

Mindre ledningsarbeten 500 1 000 1 000

Utbyte ledningsnät bl a Bångbro avl.stammar 2016 1 500 1 500 2 000

VA-anläggningar ospecificerat 500 500

Reservatten 250 5 000
3 950 8 550 9 000

Process Återvinning

Fastighetsnärainsamling, behållare 100 100

0 100 100

Summa 6 940 13 700 13 550
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Nora  

 

Projekt (tkr) Budget 2016 VP 2017 VP 2018

Process Gata/Trafik

Ombyggn gator o beläggningsarb enl planinventering 2 000 2 000 2 000

Trafikåtgärder och Tillgänglighetsanpassning 300 400 300

Ombyggnad i Ås i samband med VA-omb, Etapp 3-4 1 500

Gatuombyggnad i samband med VA ledningsb Obj 1 750 1 750

Gatuombyggnad i samband med VA ledningsb Obj 2 750

Infart järnvägsområdet 150

Dagvattenhantering efter VA-inventering 350 150 150

Upprustning broåtgärder enl kravspec efter besiktning 500

Parkering vid COOP 500

Vindskydd Resecentrum (Citybanepengar, beräkn kostn 300 tkr, 50% bidrag) 150

Tak cykelställ Resecentrum (Citybanepengar, beräkn kostn 200 tkr, 50% bidrag) 100

Cykelväg ICA-Statoil (Regionala, beräkn kostn 2 000 tkr, 50% bidrag) 1 000

Ställplats för husbilar Skojarbacken 500

Cykelväg Alvägen-Pershyttan (Regionala, beräkn kostn 800 tkr, 50% bidrag) 400

Smedgården projektering, byggnation gångfartsgata 500

Ombyggnation Nora torg 1 400

Hagbydammen (osäkert vilket alternativ) 500 5 500 5 000

Bryggeriet, uppsnyggning nedfart/gångfartsgata, asfaltering 300 300

Pendlarparkering Herrgårdsg (Citybanepengar, beräkn kostn 360 tkr, 50% bidrag) 180

Trafiklösning Hagbyängar 200

Reinvestering av gatljusnät, Bergmästarvägen 2016 400 400 400

Ny gatljusautomatik, nya abonnemang 1 200 1 200

Projekt Vinterljus 150

8 280 12 700 12 350

Process Park/Skog

Parkutrustn samt nyinvestering i träd och planteringar 240 300 410

Projektering av Strandpromenaden 100

Upprustning och utveckling av Strandpromenaden 1 150

Lekplatsinvesteringar 60 50 540

Lekplats  Dalsta 600

900 450 2 100

Process Idrott

Ishallen, ombyggnad omklädningsrum och ny anslutningsväg 5 000

Elljusspår Digerberget, armaturbyte 400

Staket IP, Norvalla, Ängarna och Gyttorp 250 250

Projektering, fotboll 200
5 850 250 0

Process VA-ledningsnät

Process VA-anläggning

Ledningsnätsarbete och dagvatten 3 000 3 000 3 000

Östra stranden 17 000 13 000 10 000

 - Etapp 1: Windahls-Vagnskjulsberget 2015-2016

 - Etapp 2: Vagnskjulberget- Alntorp, övre/nedre 2016-2017

 - Etapp 3: Bröstorp/Kungsheden 2017-2018

VA-anläggningar, div mindre arbeten 500 500 500

Nora Reningsverk 1 000 500 20 000

Sambyggnad vatten Lindesberg 12 000 13 000
21 500 29 000 46 500

Process Återvinning

Asfaltering Ängarna 100

Fastighetsnära insamling 200 200
100 200 200

Summa 36 630 42 600 61 150
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Maskininvesteringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Budget 2016 VP 2017 VP 2018

Gata/Trafik 5 125           4 350                 3 450                 

Park/Skog 250              -                      -                      

Idrott 200              -                      

-                      

Lokalvård 100                    100                    100                    

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

Återvinning -                      -                      -                      

Totalt 6 475                    5 250                    4 350                    
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Objektsammanställning 
Som grund för verksamhet och uppdrag 2016 

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

 

 

 

 

 

Objekt
Hällefors 

kommun

Lindesbergs 

kommun

Ljusnarsbergs 

kommun

Nora 

kommun

Process Gata/Trafik

Asfaltsvägar 37 200 m 152 520 m 64 115 m 52 110 m

Grusvägar 26 680 m 24 310 m 27 100 m 4 470 m

GC-vägar 18 920 m 75 315 9 930 m 46 430 m

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

Broar 13 st 27 st 28 st 23 st

Process Park/Skog

Gröna ytor 67 ha 283 ha 102 ha 54 ha

Lekplatser 6 st 24 st 8 st 16 st

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
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Process Lokalvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt
Hällefors 

kommun

Lindesbergs 

kommun

Ljusnarsbergs 

kommun

Nora 

kommun

Skolor, förskolor och vuxenskolor 10 st 35 st 7 st 19 st

Kontorsenheter 3 st 14 st 5 st 7 st

Idrottsanläggningar 3 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 och Återvinninganläggningar 2 st 5 st 2 st

Äldreboende 3 st 6 st 2 st 3 st

Övrigt 2 st 9 st 1 st 2 st

Trappstädning 1 st 12 st
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Internkontrollplan 2016 
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 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 2016.  

 

 

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

bedömningar
Kontroll utförd av

Fakturahantering  

(kundfakturor)

Fastställa att rutiner 

följs. Fakturerar vi 

rätt taxa etc. (Välja 

ut ngn vht).

Kanslichef En gång/år Stickprov Direktionen Förmögenhetsskada. Ekonom

Leverantörsfakturor Attest enligt attest-

reglemente och 

aktuell attestför-

teckning.

Förbunds-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Förmögenhetsskada Ekonom

Inköp och 

upphandling

Fastställa att regler 

och policy följs samt 

att inköp sker enligt 

tecknade avtal.

Upphandlar-

handläggare

En gång/år Stickprov på 

utvalda 

varugrupper 

och 

tjänster.

Direktionen Skadeståndsanspråk på 

grund av avtalsbrott

Kvalitetsledarna

Ärendehantering / 

Diarieföring

Hur hanterar vi t ex 

kundfrågor och 

medborgarförslag. 

Kontroll att ärenden 

inte blivit bort-

glömda eller saknar 

handläggare.

Kanslichef En gång/mån Stickprov Direktionen Risk att BKT inte följer de 

lagar som finns ang 

hantering av kommunala 

handlingar. Minskat 

förtroende för BKT.

Förbundssekr

Besiktningar Kontroll att besikt-

ningar är genom-

förda och att de 

följer lagstadgat 

tidsintervall.           

Utvalda objekt:      

brobesiktningar och 

lekplatser.

Avd.chef 

Produktion

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

Uppföljning av risk- 

och sårbarhets-

analyser inklusive 

löpande 

uppföljning.

Har vi giltiga 

certifieringar där så 

krävs? Brandfarlig 

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

En gång/år Stickprov Direktionen Viktigt att lagar, 

bestämmelser, planer och 

policyer efterlevs så att 

medarbetarna har en trygg 

arbetsmiljö. För att mini-

mera 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 

avdelningschef



Budget 2016 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bedömningar
Kontroll utförd av

Utbildningar Erhåller anställda 

erforderlig 

vidareutbildning för 

yrket. 

Avdelnings-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Personal tappar kompetens 

och BKT kan få stor personal-

omsättning.

Avdelningschef

Sjukfrånvaro Kontroll av antal 

sjukfrånvarodagar 

och trender och 

prognoser på resp 

avdelning.

Avdelnings-

chef

Två gånger 

om året

Stickprov Direktionen Risk att personal inte 

kommer til lbaka til l  sitt 

jobb, ökade kostnader för 

BKT. 

Personalhand-

läggaren

Lokalvård 

Servicesamtal

Hur åtgärdas ev 

brister som fram-

kommer vid samtal.

Avdelnings-

chef/Arbets-

ledare

En gång/år Stickprov Direktionen Kommunernas förtroende för 

BKT minskar.

Kvalitetsledare 

Lokalvård

Kontroll av 

skalskyddet 

Kontroll av säker-

heten i och på BKTs 

anläggningar.

Förbunds-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att obehöriga finns 

inom BKTs anläggningar. 

Stölder och skadegörelse.

Avdelningschef

Arkivering Kontroll av hur 

handlingar mm 

arkiveras.

Förbunds-    

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att handlingar förgås 

eller inte blir ti l lgängliga. Att 

BKT inte följer lagstiftningen.

Förbundssekr

Uppföljning av 

medarbetarenkäten

Kontroll av BKTs 

uppföljning av  

medarbetarenkäten.

Förbunds-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att medarbetare tappar 

förtroende för BKTs ledning. 

Personalomsättning ökar. 

Sämre utfall  på kommande 

enkäter.

Avdelningschef

Uttag av övertid Kontroll av hur 

övertid tas ut i  

verksamheterna.

Förbunds-

chef

En gång/år Stickprov Direktionen Risk att BKT inte följer lag-

stiftning vad gäller arbets-

miljön.

Personalhand-       

läggare

Investeringar Kontroll att 

investeringar utförs 

mot tidsram och 

enligt beslutad 

budget.

Förbunds-    

chef

En gång/år Samtliga Direktionen Förmögenhetsskada. 

Medlemskommunernas 

förtroende för BKT minskar

Planerings-

avdelningen
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