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KALLELSE
Datum

2018-02-05

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2018-02-20 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Kl 13.00 informerar bildningschef Tina Lanefjord kring kvalitetsgranskningen
av huvudmannens styrning av gymnasieskolan.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Beslutsärenden

5 Valärenden
6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
7 Ärenden väckta av fullmäktiges beredningar
8 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2018, dnr
KS 17/00284
9 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, dnr KS 18/00005
10 Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon, dnr KS
17/00274
11 Revidering av felparkeringsavgifter,, dnr KS 17/00275
Informationsärenden
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12 Information från fullmäktiges beredningar, ej bilaga
13 Revisionsplan för 2018
14 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per 2017-06-30,
dnr KS 17/00233
15 Ekonomisk rapport januari 2018, dnr KS 18/00034
16 Kvalitetsgranskning huvudmannens styrning av gymnasieskolan, dnr KS
17/00209
Delgivningsärenden

17 A) Demokratiberedningens handlingsplan för 2018
B) Revisorerna: Grundläggande granskning 2017; Granskning av
kommunens arbete med dataskyddsförordningen GDPR

Gruppmöte för (S) 15 februari kl 18.00 i partilokalen.

Susanne Grundström
Ordförande

Per Karlsson
v. ordförande

Stefan Backius
2 vice ordförande
Mathias Brandt
kanslichef

From: Ulla Werdin <ulla.werdin@telia.com>
Sent:
den 3 januari 2018 22:12:38
To:
Mathias Brandt
Cc:
Subject: Politik

Microsoft Exchange Server; converted from text; Jag meddelar härmed att jag har lämnat mitt parti Grythyttelistan,
vilket också innebär, att jag lämnar de åtaganden
jag har inom den lokala politiken.
Fullmäktige, myndighetsnämnden samt valberedningen.
Detta gäller från och med 1 januari 2018.

Vänligen
Ulla Werdin
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Datum

2018-02-06
Kommunfullmäktige

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten 2018, dnr KS 17/00284
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 94
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § ??
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2017-12-15
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2018 för investeringar
inom dels park samt vatten och avlopp (VA).
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 16 770 000 kronor
för verksamhetsåret 2018. Eftersom alla investeringsprojekt som
planaterats för år 2017 ännu inte är slutförda önskar förbundet en
tilläggsbudgetering med totalt 4 250 000 kronor för verksamhetsåret 2018.
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på
totalt 2 400 000 kronor från förbundet godkänns och att det finansieras med
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
När det gäller begäran av investeringsmedel för en projektering av lekpark
föreslår förvaltningen att förbundet inte erhåller begäran utan istället får
omprioritera utifrån de investeringsmedel som kommunen beslutat för
verksamhetsåret 2018.
Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
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Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för projektering av lekplats på 50 000 kronor för år 2018
avslås.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för VA på 4 200 000 kronor för år 2018 godkänns.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet delas direktionsprotokoll
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ut, då det inte var justerat vid
utskick.
Fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen föredrar och kommunchef Tommy
Henningsson samt ordförande Christina Johansson (M) tillför.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om beslutet innebär att det inte blir några
lekplatser 2018, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ritha Sörling (V) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för projektering av lekplats på 50 000 kronor för år 2018 avslås.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA på 4 200 000 kronor för år 2018 godkänns.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar ordförande
Annalena Järnberg (S) att kommunstyrelsen ska tilläggsbudgeteras 4 200 000
kronor för investering för år 2018.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer därefter bifall mot avslag på
allmänna utskottets förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för projektering av lekplats på 50 000 kronor för år 2018 avslås.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA på 4 200 000 kronor för år 2018 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 4 200 000 kronor för investering för år
2018.
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Datum

2018-02-06
Kommunfullmäktige

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, dnr KS 18/00005
Beslutsunderlag
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket
Skollagen (2010:800)
Ärendet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för kommande bidragsår
senast den 30 december varje år. Statsbidraget delas ut under förutsättning att
kommunen följer villkoren i förordningen.
Ekonomi

De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2018 till den 31
december 2018. Inkomsttaket ökar år 2018 från 45 390 kronor till 46 080
kronor. De nya avgiftsnivåerna ska tillämpas från 1 januari år 2018.
Förskola
Avgiftstak*
3%
2%
1%

Barn 1
Barn 2
Barn 3

dock högst
1 382 kr
922 kr
461 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2%
1%
1%

908 kr
454 kr
454 kr

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 §
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående
avgifter som förslag till beslut.
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De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka. Statsbidraget minskar därför troligen i motsvarande omfattning.
Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Förordningen ändrades under år 2015 och ändringen innebar att
inkomsttaket indexeras.
Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens samverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2018.

---

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef
Tina Lanefjord.
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande
Ewa Stålberg (M)) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2018.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på bildningsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt skolverkets riktlinjer för verksamhetsåret
2018.
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Kommunfullmäktige

Förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt
skrotning av fordon, dnr KS 17/00274
Beslutsunderlag
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-11-17 § 148
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har inkommit med förslag till
taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon. Förbundet ser ett
problem med långtidsuppställda fordon ur både ett trafiksäkerhet- och
miljöperspektiv i kommunerna. Kostnaden för detta bör inte belasta
kommuninvånarna utan finansieras i första hand av fordonsägaren och när
detta inte är möjligt, fastighetsägaren.
Ekonomi

Kostnaden ska i de fall fordonen är uppställda på allmän platsmark tillföras
fordonsägaren. Är fordonen uppställda på kvartersmark ska en beställning
från fastighetsägaren om fordonsflytt inkomma till förbundet, i dessa fall
debiteras fastighetsägaren för fordonsflytten.
Förslag till taxa för fordonsflytt (inklusive moms) är:
• Bärgning till uppställningsplats 2000 kr
• Bärgning för skrotning 2000 kr/Bärgning för skrotning med
TMA(energiupptagande skydd) 2500 kr
• Fordon uppställt på uppställningsplats 50 kr/dygn (max 90 dygn)
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
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utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning för Hällefors
kommun 2018 antas.

-

Taxan ska gälla från och med 2018-03-01.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen kortfattat.
Allan Myrtenkvist (S) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka.
Per Karlsson (M) ställer fråga om tänkt uppställningsplats, vilket besvaras av
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning för Hällefors
kommun 2018 antas.
Taxan ska gälla från och med 2018-03-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning för Hällefors
kommun 2018 antas.
Taxan ska gälla från och med 2018-03-01.
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Förslag till revidering av felparkeringsavgifter, dnr KS
17/00275
Beslutsunderlag
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-11-17 § 149
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27 § 66
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen anser att felparkeringsavgifterna bör
justeras för att avgifterna ska motivera fordonsägare till att inte felparkera.
Ekonomi

Förslag till felparkeringsavgifter från och med 1 mars 2018 anges nedan
och omfattas av en lista på överträdelser, dess belopp och eventuella
kontrolltider.
•
•
•
•

01-08
20-26
30-31
34-41

800 kr
600 kr
800 kr
600 kr

0 minuter
5 minuter
0 minuter
5 minuter

(se bilaga TSFS 2016:116 för överträdelsepunkter 01-41)
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen antar revideringen av
felparkeringsavgift och att tidigare fattade beslut upphävs.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
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utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Tidigare antagna felparkeringsavgift upphör att gälla.

-

Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas.

-

Avgift ska gälla från och med 2018-03-01.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar Mikael Pulkkinen
kortfattat.
Ritha Sörling (V) ställer fråga om statistik över antal bötfällda bilar, vilket
lämnas obesvarad.
Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Maria Jansson Andersson
(GL) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Tidigare antagna felparkeringsavgift upphör att gälla.
Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas.
Avgift ska gälla från och med 2018-03-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Lars-Göran Zetterlund
(C) fråga gällande tidigare avgifter vilken lämnas obesvarad.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Tidigare antagna felparkeringsavgift upphör att gälla.
Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas.
Avgift ska gälla från och med 2018-03-01.
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Datum

2018-02-06
Kommunfullmäktige

Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen per 2017-06-30, dnr KS 17/00233
Informationsunderlag
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2017-09-22 § 91
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017-06-30
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets
ekonomi i en delårsrapport per 2017-06-30.
Ekonomi

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden
ett överskott på 4,8 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna
och för de gemensamma verksamheterna redovisas ett underskott på
-0,4 miljoner kronor. För helår 2017 prognostiserar förbundet ett underskott
för de skattefinansierade verksamheterna på -1,9 miljoner kronor och för de
gemensamma verksamheterna prognostiseras ett noll resultat.
Totalt för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ett överskott på 5,3 miljoner kronor för
rapportperioden. Detta överskott har i delårsbokslutet tagits upp som en skuld
till medlemskommunerna och ingår inte i förbundets totala resultat för
rapportperioden. För helår 2017 prognostiserar förbundet ett underskott för de
avgiftsfinansierade verksamheterna på -0,5 miljoner kronor.
Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås inte för de skattefinansierade
verksamheterna. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade
verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Någon
bedömning av huruvida målet uppnås över tid eller inte görs inte i
delårsrapporten. Förvaltningen har fått tagit del av ett utkast från KPMGs
revisionsrapport som tar upp att det finansiella målet på ett nollresultat inte är
ett särskilt lyckat mål för finansiell styrning av verksamheten. KPMG
uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr verksamheten till att
vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen och kvaliteten på
verksamheten upprätthålls eller förbättras.
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I KPMG:s utkast till revisionsrapport har iakttagelser gjorts att
delårsrapporten inte är upprättad med samma noggrannhet som
årsredovisningen. Det innebär att avstämning inte skett av samtliga
balansposter. Exempelvis är posterna semesterlöneskuld, pensionsskuld,
sociala avgifter, interimsfordringar och interimsskulder samt reserv för osäkra
kundfordringar inte avstämda i periodbokslutet, utan redovisas till samma
belopp som i årsbokslutet 2016 alternativt enligt en schablonberäkning.
KPMG kan utifrån detta inte uttala sig om huruvida resultatet i
delårsrapporten är rättvisande eller ej.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2017 fastsällt sex
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning.
Enligt förbundets bedömning har ett mål uppnåtts vid rapportperioden och två
mål bedöms uppnås under året och två mål genomförs mätning under hösten
och redovisas endast i årsboklutet.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive
medlemskommun särredovisas:
Gemensamma verksamheter
gemensamt
Process Gata/Trafik
skattefinansierad
Process Park/Skog
skattefinansierad
Process Idrott
skattefinansierad
Process Lokalvård
skattefinansierad
Process Återvinning
avgiftsfinansierad
Process VA-anläggn & VA-ledningsnät avgiftsfinansierad
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbudet bedömer i
delårsbokslutet.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje
verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års
framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i
respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För
Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade
investeringar på 4,6 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på
5,5 miljoner kronor.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2017.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets
delårsrapport för verksamhetsåret 2017.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Christina Johansson
(M) att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att inhämta svar på den
kritik som KPMG framfört.
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Inhämta svar på den kritik som KPMG framfört.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Christina Johansson
(M) fråga gällande om förbundet besvarat den kritik som revisorerna riktat
mot rapporten vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningson.
Christina Johansson (M) yrkar återremiss med motiveringen att kommunen
inte kan godkänna delårsrapporten innan revisorernas kritik bemötts av
förbundet.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på Christina
Johanssons (M) återremissyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att invänta
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens svar till revisorerna.
--Allan Myrtenkvist (S) meddelar att han ej deltar i beslut.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V)
fråga om hur Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har hanterat kritiken,
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar och yrkar att allmänna
utskottet föreslår kommunstyrelsen att hålla fast vid revisorernas kritik och att
avsaknaden av svar förstärker kritiken vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att hålla fast vid revisorernas kritik och att avsaknaden av svar förstärker
kritiken.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) att han inte deltar i beslutet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska
begära in skriftliga svar på revisionens frågor från förbundsdirektionen.
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Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande beslutsgången vilken
besvaras av kanslichef Mathias Brandt.
Barbro Stein (GL) ställer fråga gällande återkoppling från förbundet vilken
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande hur kommunens valda i
direktionen företräder kommunens intressen vilken lämnas obesvarad.
Barbro Stein (GL) ansluter till Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Kommunchef Tommy Henningsson klargör kring kommunal samverkan.
Ritha Sörling (V), Fredrik Dahlberg (SD) och Christina Johansson (M) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att hålla fast vid revisorernas kritik och att avsaknaden av svar förstärker
kritiken.
Kommunstyrelsen önskar skriftligt svar från direktionen gällande revisorerns
kritik.
Ärendet vidarebefordras till kommunfullmäktige för information.
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Allmänt om verksamheten
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för
den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över.
Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Trafik



Park och Skogsförvaltning



Idrotts- och fritidsanläggningar



Lokalvård

Avgiftsfinansierade verksamheter


Återvinning



Vatten och avlopp

Organisation

3

Delårsbokslut 2017

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

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

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

Medlemskommuner
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en
förbundsordning som bland annat visar vilka verksamheter som kommunerna överlåtit till förbundet samt reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i proportion till befolkningsantalet i
respektive kommun.

Direktionen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen styrs av en politisk ledning – Direktionen – vars representanter utses av medlemskommunernas fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verksamhetsbeslut efter dialog med kommunerna. En förbundsordning reglerar förhållandena
mellan förbundet och medlemskommunerna avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision.
Direktionen har under första halvåret haft fem sammanträden.
Direktionens sammansättning 2017-06-30
Ordinarie ledamöter
Ordf Hans-Olof Hake (S)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Johan Stolpen (V)
Jonas Kleber (C)
Sven-Erik Larsson (M)
John Sundell (KD)
Hans Knutsson (S)
Ewa-Lena Johansson (S)
Niklas Hermansson (C)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Nora
Nora
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg

Lennart Olsson (S)
Christina Johansson (M)
Amanda Kroon (V)
Anne Nyström (C)
Ingrid Åberg (KD)
Eva Turesson (M)
Solweig Oscarsson (S)
Mattias Svedberg (S)
Patrik Höök (SD)

4

Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Nora
Nora
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg

Delårsbokslut 2017

Politiska inriktningsmål
Övergripande
o

Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service.

o

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

Ekonomi och effektivitet
o

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

o

Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen.

Miljö
o

Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare
o

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

o

Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle.
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God Ekonomisk Hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar,
regler och etablerade normer.

Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen.
Balanskravet är därmed uppfyllt.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmål för 2017 är ett nollresultat. Redovisade prognoser för de skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning samt Vatten och avlopp – redovisas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ
avvikelse på 500 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat.

Verksamhetsmässigt perspektiv
I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk
hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god
ekonomi.
Verksamhetsmålen som beskrivs under respektive process är utformade för att uppfylla
förbundets övergripande mål.
Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk
hushållning. Som exempel kan nämnas:


Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.



Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2017 anges fler aktiviteter som ska utföras för att målen
ska uppnås.
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Delårsresultat
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 4 847 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 5 276 tkr. En stor del av verksamheten
styrs av faktorer som är mycket svåra att planera och förutse.

(Belopp i tkr)

jan-juni
2017

jan-juni
2016

jan-juni
2015

Nettoomsättning

129 763

122 846

118 604

Delårsresultat
Gemensamt
Skattefinansierat
Resultat

-419
4 845
4 426

689
-6 895
-6 206

281
-611
-330

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

Investeringsverksamhet
Samhällsbygnadsförbundet Bergslagen har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar.
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som redovisas i respektive
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets
investeringsplan.
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Väsentliga händelser och framtida utveckling
Gemensamt / Övergripande
o
o
o
o

Servicecenters uppdrag är from årsskiftet en ingång till förbundets och förvaltningens
samtliga verksamheter i syfte att öka servicen till medborgarna.
Förbundet och förvaltningen har from årsskiftet bytt namn till Samhällsbyggnad
Bergslagen i syfte att förenkla för medborgarna.
Utökning tjänst avseende infrastruktur och kommunikation har tillförts förbundet.
Praktikenhetens verksamhet är numera också etablerad i Hällefors.

Process Gata/Trafik
o

Utökning med verksamhet Trafik och en trafikingenjör genom verksamhetsövergång
från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Process Park/Skog
o

Utökning med verksamhet Naturvård och en kommunekolog genom verksamhetsövergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Process Idrott
o
o

Ägandet av Lindehov Ishall i Lindesberg har övertagits av FALAB, Fastigheter i Linde AB,
dock kvarstår driftansvaret inom förbundet.
Energibesparande åtgärder på idrottsanläggningar.

Process Lokalvård
o
o

Hällefors kommun avviserar återtagande av lokalvården.
Nytt system för kvalitetskontroller har införts.

Process Återvinning
o
o

Upphandlingen ”Insamling av hushållsavfall” är överklagad.
Avsättningen för returträ är mättad.

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät
o
o
o

Arbetet med vattenförsörjningsplan fortsätter och går in i en slutfas.
För de av förbundet överklagade föreläggandena gällande kväverening har beslut
inkommit från Mark- och miljödomstolen som innebär att krav på kväverening inte kan
ställas för anläggningen i Bredsjö och detta kan ses som ett prejudikat.
Under september månad ska Lindesbergs och Nora kommuner ta beslut om deltagande
eller inte, i bolagsbildningen av Vätternvatten AB.
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Driftredovisning
Delårsresultat
Verksamhet/Process
(Belopp i tkr)

Gemensamma verksamheter

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
26 500
26 920
-419

Budget 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
58 547
58 547
0

Prognos 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
58 197
58 197
0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

28 624
8 641
7 780
21 542
66 587

25 001
7 272
6 824
22 645
61 742

3 623
1 369
956
-1 103
4 845

47 637
19 451
14 849
43 125
125 062

47 637
19 451
14 849
43 125
125 062

0
0
0
0
0

47 637
19 451
14 849
42 975
124 912

48 637
19 701
14 849
43 575
126 762

-1 000
-250
0
-600
-1 850

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa

28 152
59 903
88 055

27 561
55 218
82 779

591
4 685
5 276

57 361
115 232
172 593

57 361
115 232
172 593

0
0
0

57 011
117 282
174 293

58 861
115 932
174 793

-1 850
1 350
-500

181 143

171 441

9 702

356 202

356 202

0

357 402

359 752

-2 350

Totalt

Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförbundet har under första halvåret i stort genomförts
enligt fastställd verksamhetsplan. Det ekonomiska resultatet visar ett positivt utfall på 9,7 mnkr.
De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 4,8 mnkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 5,3 mnkr. Gemensamma verksamheter redovisar ett minusresultat på 0,4 mnkr.
Prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat med 2,35 mkr (-0,65 %) mot ett budgeterat
nollresultat, varav skattefinasierade verksamheterna prognosticerar minus 1,85 mkr och och
avgiftsfinansierade minus 0,5 mkr. Gemensamma verksamheterna prognosticerar ett nollresultat.

Sammanfattning
Övergripande/ Stab
Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som svarar för planering och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter innehållande
ekonomienhet, servicecenter, personalhandläggare, kvalitetssamordnare/verksamhetscontroller och förbundssekreterare.
Förbundet utgör fr.o.m gångna årsskiftet kommunernas väghållningsmyndighet och Direktionen
är därmed numera kommunernas trafiknämnd. Förutom verksamheten Trafik har verksamheten Naturvård överförts till förbundet. Förbundet företräder också kommunerna avseende det
strategiska arbetet gällande verksamheten Infrastruktur och kommunikation (kollektivtrafik).
Förbundet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen organiserat och
bemannat ett gemensamt servicecenter. Servicecenters uppdrag är att vara en ingång till
förbundets och förvaltningens samtliga verksamheter. Arbetet med att utveckla e-tjänster och
SMS-tjänster pågår.
Planerings- och budgetprocessen för 2018-2020 har påbörjats. Budgetram antogs av Direktionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Dialoger enligt fast9

Delårsbokslut 2017

ställd dialogplan är genomförd i alla kommuner. Volymförändringar under löpande år behandlas
i samband med budgetprocessen i respektive kommun.
Lönerevisionen 2017 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med
betoning på insatser för kundnytta samt ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser
för samordningsvinster. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid löneöversynen,
förbundet har fortsatta problem med att rekrytera arbetsledare och kvalificerade projektledare/projektörer.
Av 27 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen kan ingen bedömning göras vid halvårsskiftet av hur många av målen som kommer att uppnås, eftersom flertalet av målen mäts på
helårsbasis bl.a. via planerade enkäter.
Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under
våren avseende verksamhetsåret 2016. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksamhetsplanering är ett område som förbundet behöver arbeta vidare med för att ta fram nyckeltal
kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag för beslutsfattande.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl a säkerställa
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har under
första halvåret 68 personer varit sysselsatta, varav fem var praktikanter från yrkeshögskoleutbildningar, tre från Naturbruksgymnasium och 60 via Arbetsförmedlingen.
Förbundet har under våren deltagit på arbetsmarknadsmässor och andra strategiska event
såsom företagsmöten.
Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning systematiserats. Uppdraget sköts av projektenhet inom Planeringsavdelningen.
Åtgärder utifrån namnbytet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har succesivt genomförts.
I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Hällefors lämnade under juni månad besked om ett eventuellt återtagande av lokalvården.
Ärendet om ett eventuellt deltagande i bolaget för Vätternvatten behandlades i Direktionen i
juni.
Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram ska upprättas.

Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen
Avdelningarna har varit verksamma i två år, med uppdrag att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen
har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling,
omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har utvecklats.
Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner kommer att utvecklas ytterligare. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar
och utveckla en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera
verksamheten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen. Arbetet
genomsyras av värdegrunden: förtroende, öppenhet, ansvar och engagemang (FÖRE).
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Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörjningsplanen kommer att uppdateras.
Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdelningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner
som finns.

Process Gata/Trafik
Förbundet har från årsskiftet tillförts väghållaransvaret, bl.a. har detta inneburit att
arbetet har påbörjats med att uppdatera befintliga lokala trafikföreskrifter. Verksamheten innebär också godkännande av trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd för funktionshindrade
samt parkeringsövervakning.
Insatserna för halkbekämpning under våren var stora och medförde att sandupptagningen tog
lång tid.
Processen har upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och
broar.
Arbetet med ombyggnation, inventering och dokumentation av belysning fortsatte under våren.
Processen har aktivt medverkat i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
förvaltningen.
Processen har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra under innevarande år.

Process Park/Skog
Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområdet naturvård.
Underlag till skogsbruksplaner har färdigställts.
Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt handlingsplanen.
Praktikenheten har genomfört insatser som höjt skötselstandarden, bl a röjningar, skötsel av
lekplatser, målning av räcken och stolpar.
Lekplatsbesiktningar har genomförts, och upprättandet av skötselplaner för gräsklippning fortsätter.
Processen medverkar aktivt i fysisk planering som detaljplaner, översiktsplaner och grönplaner
tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Processen har investeringsobjekt att genomföra under året bl.a byggnationer av lekplatser.
Verksamheten har även bl a arbetat med problem med kajor samt införande av stationer med
påsar för hundavföring.
Process Idrott
Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter, såsom bassängtäckning.
Robotgräsklippare testas i verksamheten.
11
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Föreningsträffar genomförs för att öka dialog och stämma av kundnöjdhet.
I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över skötseln av alla fotbollsplaner i Nora. Norabygdens SK
har tagit över skötseln av Pershyttans motionsspår.
Processen har genomfört ett flertal investeringar specifikt kan utegym och iskylanläggning
nämnas.
Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.

Process Lokalvård
Nya städobjekt har tillkommit under året och lagts in i det elektroniska städprogrammet där
kostnader och städtider går att se.
Personalen certifieras enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen samt kvalitetskontroller som är en förutsättning för att maximera kundnyttan inom givna budgetramar.
Hällefors kommun har aviserat ett eventuellt återtagande av lokalvården.
Fortsatt städning med avjoniserat vatten, kemikaliefri städning, inom flera verksamheter.
Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter
både på arbetsmiljön och på städkvaliten.
Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att
underlätta och effektivisera arbetet.

Process Återvinning
Upphandling avseende insamling av hushållsavfall har genomförts under våren och tilldelningsbeslutet är överklagat.
Förbundet har, liksom andra kommuner, problem med avsättning av returträ.
Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäckningsplanerna.

Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC fortsätter, intäkten skänks till barncancerfonden.
Avtalet för omhändertagande av hushållsavfall löper under hela 2017, arbete med framtagande
av förfrågningsunderlag pågår.
Ambitionen är att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna för kunderna, exempelvis
genom obemannade återvinningscentraler och information via sociala medier.
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos
kommunerna. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. Utredningen var klar våren 2016, men inga beslut har ännu tagits.

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät
Arbetet med framtida vattenförsörjning fortsätter. Vätternvatten är tänkt att bli framtida huvudvattenförsörjning till Lindesberg och Nora. Kommunerna ska under september fatta beslut om
att gå in i bolagsbildningen för Vätternvatten AB eller inte.
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Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett en expropriation (tvångsinlösen) av mark.
Flertalet av de mindre vattenverken har problem med råvattenkvaliteten och kräver omfattande
beredningssteg.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reservkraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.
En förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperioden fortsätter med
den nya processen.
För Nora reningsverk fortsätter utvärderingen av den framtagna förstudien.
Både Frövi och Stribergs reningsverk har beviljats nya tillstånd.
Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljökontoret fortskrider.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas.
En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både dricksvatten och spillvatten.
För att säkra dricksvattenförsörjningen på ett hållbart sätt fortsätter arbetet med en vattenförsörjningsplan.
Stora investeringsbehov föreligger eftersom merparten av vatten- och reningsverken är 25-30
år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade
krav på verksamheten.
Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter.
En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten som grund till taxeutveckling
är i drift och byggs på kontinuerligt.
Energieffektivisering utreds.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
Arbetet med att minimera förekomsten av inläckage i spillvattenledningarna fortsätter.
En vattenförsörjningsplan är planerad att bli klar under året och har till syfte att säkerställa
vattenförsörjningen på lång sikt.
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I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område
med betydande översvämningsrisker. Förbundet äskar medel för att kunna genomföra en
klimatanpassningsplan.
Verksamheterna har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra under 2017. Utbyggnaden
av Östra Stranden i Nora kommun har försenats pga överklagande.

Framtid
Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Av detta skäl är förbundet representerat
i bl.a. SKL:s FoU-grupp avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och i Svenskt Vatten. En orsak
till intresset är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att
rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området.
Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar Samhällsbyggnadsförbundet vidare med den
stomme som redan finns upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Syftet är att klara
myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar.
Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.
Stora framtida investeringsvolymer inom VA-verksamheten är att ha med i beräkningen inför
framtiden. Förbundet arbetar med en beräkningsmodell som tydliggör behoven, bl.a. medför
miljökraven och klimatförändringar att investerings- och underhållsbehovet ökar väsentligt i
framtiden.
Ambitionen är att praktiksamordningen inom förbundet i samarbete med kommunernas AMEenheter ska ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området
samt att skapa mervärden inom kommunerna avseende skötsel av gemensamma ytor. Bedömningen är att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal
praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden. Detta med syfte
att säkerställa framtida rekryteringsbehov.

Verksamhetsmål - Gemensamma


Av kommuninvånarna ska 80 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med
Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende,
öppenhet, respekt och engagemang.
Mätning genomförs under hösten och redovisas i Årsbokslutet.



Minska kostnaden för övertidstimmar och fyllnadstid jämfört med 2016.
Tendens första halvåret visar minskade övertids- och fyllnadstidstimmar.
Målet kommer troligvis att uppnås.



Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2016.
Under första halvåret ökade den totala sjukfrånvaron.
Målet kommer troligtvis inte att uppnås.



Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna.
Aktiviteter pågår för att resursoptimera verksamheterna, t ex ökad nyttjandegrad av
maskiner och gemensamma arbetslag inom Gata/Trafik och VA.
Målet kommer troligtvis att uppnås.
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Säkerställa kompetensförsörjning genom att skapa en rekryteringsbas för
Samhällsbyggnadsförbundet.
Praktikenheten har bildats som en intern rekryteringsbas som tar emot alla olika
praktikanter.
Målet är uppnått.



Öka förtroendet för förbundets tjänster via dialog med kommunledningarna i
KNÖL.
Redovisas i Årsbokslutet.
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Personal
Personalförsörjning
Under första halvåret 2017 slutade totalt åtta personer inom förbundet sina tillsvidareanställningar, fyra personer gick i pension och fyra till annan arbetsgivare.
Under samma period har 11 tjänster tillsatts. Av dessa är en tillsatt inom staben och fyra inom
planeringsavdelningen. Inom Produktionsavdelningen är sex tjänster tillsatta varav en vikariepool inom process Lokalvård har inrättats med två tjänster.

Annan
arbets- Pension
givare

Avslutade
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
-Process VA
-Process Återvinning
Produktionsavdelning
- Process Park/Skog
- Process Lokalvård
-Process Återvinning

1
4
3
1
3
1
1
1

1
2

Inom
avd/
process

Tillsatta
tillsvidareanställningar

1
1

1
1
1

Stab
Planeringsavdelning
-Process Gata/Trafik
-Process Park/Skog
-Process VA
Produktionsavdelning
- Process Park/Skog
- Process Lokalvård
- Process Återvinning

1
4
1
1
2
6
1
3
2

Övertid
Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni minskat med 507 timmar i jämförelse med samma period förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och övertid.
Avdelning
Kansli/Stab
Planeringsavdelning
Produktionsavdelning
Totalt

2017-06

2016-06

17
48
2 466
2 531

29
425
2 584
3 038

2015-06
34
40
2 454
2 528

Lönebildning och löneutveckling
Lönerevisionsarbetet har slutförts. För de tillsvidareanställda blev utfallet för tjänstemän
2,8 procent och för Kommunals medlemmar 2,3 procent.

Övriga åtgärder
Med anledning av Servicecenters ändrade och utökade uppdrag from årsskiftet har arbetsgruppen gemensamt arbetat med grupputveckling i workshops med inriktning ”Teamkänsla och
positivt arbetsklimat”. Arbetet leddes av extern konsult, även Företagshälsovården har stöttat
förändringsarbetet.
På en chefs- och arbetsledarträff under våren genomfördes en muntlig uppdatering av gällande
arbetsmiljöföreskrifter av arbetsmiljöingenjör via företagshälsovården. En utbildning avseende
Ledningens Genomgång (metod för kvalitetssäkring) har erbjudits samma grupp.
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Avdelningschefer och kvalitetsledare har genomgått utbildning Arkivredogörare. En utbildningsinsats i ärendehanteringssystemet har genomförts för nyanställda inom förbundet.
Via företagshälsovården har, vid behov, ett fortsatt stöd via handledning erhållits.
Hälsosamtal via företagshälsovården finns kvar som ett förebyggande alternativ även under år
2017.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har för halvåret 2017 ökat med 0,8 procentenheter jämfört med helår
2016. Trenden tidigare år har varit att sjuktalen sjunkit under andra halvåret.
Vid analys av gruppindelad sjukfrånvaro visas den högsta sjukfrånvaron, 9,3 %, i gruppen
kvinnor under 29 år. Detta är en förändring mot tidigare år då gruppen kvinnor 30-49 år visat
den högsta sjukfrånvaron. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna minst 60 dagar - har minskat med
2,7 procentenheter jämfört med förra året, kvinnornas långtidssjukfrånvaro minskade med 1,9
procentenheter och männens med 5,5 procentenheter.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
8,0%
7,0%

7,5%

6,0%
5,0%

6,9%

6,4%

6,1%

5,3%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014

2015

2016

2017-06

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för
både kvinnor och män sedan årsskiftet. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1,3 procentenheter medan männens sjukfrånvaro endast ökat marginellt med 0,1 procentenheter. Differensen mellan könen är nu 4,1 procentenheter och har därmed ökat det senaste halvåret.
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Sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män
12,0%

10,1%

10,0%
8,0%

8,7%
7,6%

7,4%

6,5%
Män

6,0%

Kvinnor

4,0%
2,0%

3,9%

4,5%

5,1%

4,5%

4,6%

2016

2017-06

0,0%
2013

2014

2015

Vid analys av åldersindelad sjukfrånvaro för första halvåret konstateras att åldersgruppen under
29 år ökat med 2 procentenheter och med 1 procentenhet i gruppen över 50 år. Den minsta ökningen, 0,1 procentenheter, var i åldersgruppen 30-49 år vilket innebär att denna åldersgrupp
inte längre visar högst sjukfrånvaro.
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Gemensamma verksamheter
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Direktion
Revision
Stab
Planering
Produktion
Summa

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
324
-324
108
-108
8 027
6 969
1 058
2 746
2 454
292
15 727
17 065
-1 338
26 500
26 920
-419

Budget 2017
Kostnad Resultat
0
562
-562
0
333
-333
16 195
15 300
895
5 827
5 827
0
36 525
36 525
0
58 547
58 547
0

Intäkt

Prognos 2017
Avvikelse
Kostnad Resultat Budg-Progn
0
562
-562
0
0
333
-333
0
16 195
15 300
895
0
5 477
5 477
0
0
36 525
36 525
0
0
58 197
58 197
0
0

Intäkt

Direktion, Revision och Stab
Staben ska svara för
Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information,
personaladministration etc.

Verksamhetsredovisning
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, servicecenter, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och
nämndsekreterare.

Ekonomi
Under första halvåret har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna
samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt.
Arbetet med komponentavskrivningar avseende investeringar har påbörjats. Även arbetet med
att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt.

Nämndadministration
Arbetet med att digitalisera Nämndadministrationen har fortsatt under första halvåret.
Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över allmänna handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och allmänheten att söka
och återfinna information.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår i arkivsamarbete med Lindesbergs kommun.
Inom varje process finns en arkivredogörare.

Kvalitetssamordning
Planerings- och budgetdialogen för 2018-2020 har påbörjats. Dialogerna genomförs enligt
fastställd dialogplan.
Dialogmaterialet har fortsatt att utvecklats med tydligare konsekvensbeskrivningar för alla
volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift
vid utökning/avveckling av drift och investeringar.
Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet - ledningens genomgång - har genomförts
under våren. Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet.
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”Ständiga förbättringar” handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs
idag. Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet
En handlingsplan har upprättats efter ledningens genomgång och åtgärder på framkomna avvikelser pågår. Under våren har målarbetet påbörjats efter att Direktionen antagit de politiska
målen.

Servicecenter
Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter är från 1 jan 2017 gemensamt för förvaltningen (fd
BMB) och förbundet (fd BKT). Servicecentret är ”en-väg-in” till båda organisationerna. Syftet
med ett servicecenter är att öka tillgängligheten för medborgare och kunder, att få en bättre
ärende-hantering samt att avlasta handläggarna, genom att servicecenter kan svara på ett stort
antal frågor.
Nytt från årsskiftet är att information, vägledning, frågor och felanmälan som rör förvaltningens
områden Livsmedelskontroll, Miljökontor, Mätningskontor och Stadsarkitektkontor med bl a
Bygglov, hanteras av servicecentret.
Servicecenter har hand om fakturering för vatten, avlopp, slam och avfall samt svarar på frågor
kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden. Även frågor och felanmälan kring
gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter.
Samtalsmätning görs varje månad och under maj gjordes en manuell mätning för förvaltningens
ärenden som visar att bygglovsfrågor dominerar.
Arbetet med och utvecklingen av felanmälanssystemet fortsätter. Synpunkter och felanmälan
kan göras via e-mail, hemsidan, app eller telefonsamtal.
Under första halvåret har handläggare och arbetsledare i både förbundet och förvaltningen fortsatt avlastats från samtal och ärenden.
Uppbyggnaden av kunskapsbanken har gjort att medarbetarna inom servicecenter mer sällan
behöver fråga ute i processerna för att direkt ge medborgaren svar. Informationsflöde och kunskapsutbyte är en viktig och ständigt pågående process.
I Servicecenter ingår en funktion med inriktning information och webb. Ett stort arbete med att
uppdatera hemsidan samt mallar mm med nya namnet har gjorts och pågår till viss del fortfarande.
Arbetsledaren i Servicecenter ingår i Länsstyrelsens krissamordningsgrupp för Örebro län, ett
viktigt arbete för att rusta Samhällsbyggnad Bergslagen före, under och efter en krishändelse.

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

Personal
Under första halvåret har en medarbetare inom ekonomisidan avslutat sin anställning och övergått till annan arbetsgivare. Inom Servicecenter har en ny tjänst tillsatts.
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Framtid och verksamhetsutveckling
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner, kundfokus och framförhållning är och kommer alltid att vara vägledande.
Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.
Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till
medborgarna.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.

Verksamhetsmål


Effektivisera leverantörsfakturaflödet. Minska räntekostnaderna med 20 %
jämfört med ett genomsnitt för de senaste tre åren.
Trenden för första halvåret pekar mot en minskning av räntekostnaderna med ca 30 %
mot ett genomsnitt av de tre senaste årens räntekostnader.
Målet kommer troligtvis att uppnås.
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Avdelning Planering
Avdelningen ska svara för
Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete mellan processerna.
Målet för verksamheten är att göra rätt saker på rätt sätt.
På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog,
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar
kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder
inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive
process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsförbundet utför på uppdrag av respektive kommun. Projektenheten arbetar även med
utredning av nya verksamhetsområden för VA-verksamheten och förstudier för kommande
ombyggnationer av ledningsnät, vägar, busshållsplatser mm.
Miljögruppen bestående av miljöhandläggarna arbetar vidare med att effektivisera och samordna uppdragen ur ett helhetsperspektiv.
Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare,
belysningsansvarig, vatten/miljötekniker, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska
informationssystem).
Vid årsskiftet skedde en verksamhetsövergång som innebar att verksamheterna Trafik och
Naturvård flyttades över från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförbundet.
För planeringsavdelningen innebar det att processen Gata/Trafik utökades med funktionen
trafikingenjör och processen Park/Skog med funktionen kommunekolog.
Vid årsskiftet trädde ny upphandlingslagstiftning i kraft, nya LOU (Lagen om offentlig upphandling) och nya LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) samt en helt ny lag om
tjänste- och byggkoncessioner infördes, LUK (Lagen om upphandling av koncessioner).
Den första juni trädde bestämmelser i kraft att offentliga myndigheter vid upphandlingar, som
överskrider tröskelvärdet, ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och
arbetstid. Syftet är att motverka oskäliga arbetsvillkor och minska risken för snedvriden konkurrens genom social dumpning.
Större upphandlingar som gjorts under första halvåret är bland andra Fönsterputstjänster, Omhändertagande av skrot, Elmaterial och ljuskällor, Besiktning av tryck- och lyftanordningar samt
Multiarenor.

Personal
Antalet anställda på avdelningen var vid halvårsskiftet 32 personer. Avdelningen har genom
verksamhetsövergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen, utökats med två personer.
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Under det första halvåret har avdelningen haft två pensionsavgångar varav en av tjänsterna är
ersatt. Avdelningen har även tillsatt en tjänst som VA-ingenjör/projektledare. Två medarbetare
har gått till annan arbetsgivare där en av tjänsterna, GIS-ingenjör, tillsattes under första halvåret
den andra, VA-tekniker, kommer att tillsättas andra halvåret.

Kompetensförsörjning
Under våren har en utbildning i fastighetsrätt genomförts i syfte att få fördjupad kunskap inom
allmän fastighetsrätt, markanvändning och upprättande av servitutsavtal.
En utbildningsdag för arkivredogörare har genomförts tillsammans med Lindesbergs kommun i
syfte att ge kunskap om de regler som gäller för en modern och effektiv arkivhantering.
Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och
sammanställs därefter inför kommande år.

Systematiskt arbete
Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan.

Framtid och verksamhetsutveckling
Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla
en lärande organisation.
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.
Kompetensförsörjningsplanen kommer att revideras under 2017 eftersom organisationen har
förändrats.
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
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom förbundet, lokalt, regionalt
samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt
medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
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Avdelning Produktion
Avdelningen ska svara för
Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas
processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Produktionsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna utifrån
ett helhetsperspektiv.
Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VAledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål.
Avdelningen har under första halvåret haft fokus på arbetet med att utveckla samarbetet mellan
de olika processerna och ett flertal verksamhetsområden har utökat och förbättrat samarbetet.
Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till uppsatta mål.
Mellan processerna VA-ledningsnät och Gata/Trafik har nya rutiner för samverkan inom beläggningsarbetet tagits fram. Samarbetet avseende personal och maskinresurser mellan processerna Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott och Återvinning har utvecklats.
Även samarbetet med planeringsavdelningen utvecklas kontinuerligt.
Inom Praktikenheten har under första halvåret 68 personer varit sysselsatta, fem personer från
Yrkeshögskola och tre från Naturbruksgymnasiet samt 60 personer via Arbetsförmedlingen.
Några områden som praktikenheten arbetat med är tillverkning av rastbord till Frövi sjöpark,
åtgärder vid idrottsplatsen i Fellingsbro samt röjning s:a infarten Lindesjön. I Nora röjningsarbete på Alntorps ö och i Hagaområdet. I Hällefors har röjning av sly i Grythyttan och målning
och upprustning av informationtavlor runt Hällefors.

Personal
Antalet anställda inom produktionsavdelningen var vid halvårsskiftet 163 personer. Tre personer har avslutat sina anställningar, inom Lokalvård, Återvinning och Park/Skog, två med pension
och en till annan arbetsgivare. Samtidigt har sex personer anställts, tre inom Lokalvård, två inom
Återvinning och en inom Park/Skog. Utöver tillsvidareanställda arbetade 11 säsongsanställda
inom processerna Park/Skog och Idrott.
Arbetsbelastningen för arbetsledarna har även under första halvåret fortsatt att upplevas som
hög. Åtgärder enligt arbetsmiljöföreskrifter har fortsatt att vidtagas i syfte att förebygga ohälsa
till följd av för hög arbetsbelastning.
Förändringar har skett inom lokalvård, återvinning och produktionsledning.
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Kompetensförsörjning
Genomförda utbildningar under första halvåret:
 Asbets för rörläggare
 Bas-P/Bas-U ⨵
 Våga vara chef
 Golvvård
 Hygien VA ledningsnät
 Heta arbeten
 Motorsåg
 Arbete på väg
 Travers
 Introduktion Svensk avfallshantering
⨵ Byggarbetsmiljö planering och utförande.
Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån
både arbetsmiljö och nya lagkrav.

Rekrytering
Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan
av personal inom förbundets verksamhetsområden. Hittills har rekrytering av arbetsledare till
de vakanta tjänsterna lyckats, vilket innebär att förutsättningarna för att utföra uppdraget förbättrats avsevärt.

Systematiskt arbete
Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår, en kartläggning av behoven av kompetensutveckling har genomförts. Detta för att rikta insatser och åtgärder där behoven
är störst.
Skyddsronder, brandskyddskontroller och större händelser av övergripande karaktär följs upp
på APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp på respektive APT.

Framtid och verksamhetsutveckling
Inom processerna VA och Gata/Trafik planeras för samverkan angående personal genom
gemensamma arbetslag för anläggningsarbete. Finns även planer för fler timmar på egna
maskinresurser för att öka kostnadseffektiviteten. Ett samarbete mellan processerna Park/Skog
och Lokalvård angående personal håller på att arbetas fram, som avser att nyttja varandras
kompetenser och tid.
En kundenkät inom processen Återvinning kommer att utföras under hösten. Personal kommer
att finnas på centrala platser i de fyra medlemskommunerna för att möta kunderna på annan
plats än på återvinningscentralerna, vilket kan innebära att fler vill fylla i enkäten. Under hösten
kommer också möjligheten att införa ÅVC-kort för företagarna att utredas.
Avdelningen arbetar med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som
sker i samhället som påverkar organisationens processer. För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt och nationellt
är samverkande nätverk en viktig del. Detta är dock ett utvecklingsområde och till stor del ett
arbete som kommer att bedrivas framåt.
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En prioriteringslista med förslag på maskin- och fordonsinvesteringar för de kommande åren
har tagits fram och även antagits i budget och verksamhetsplan. Ett flertal nya maskiner resp
fordon har köps in resp leasats, vilket underlättar arbetet och förbättrar arbetsmiljön. Dock är
fortfarande behovet stort att byta ut gamla maskiner och fordon.
Avdelningen arbetar med att öka maskintiden i den egna maskin- och fordonsparken.
Arbete med att skapa en gemensam fordonsförvaltning inom förbundet pågår. I detta projektet
ingår även att ta fram system för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan från våra
maskiner och fordon.
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Process Gata/Trafik
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark på gator och torg.
Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet
samt viss belysning på det statliga vägnätet.
Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och
övriga uppdragsgivare.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
3 540
3 823
-283
4 508
2 925
1 583
14 211
11 663
2 548
2 724
2 493
231
3 642
4 097
-456
28 624
25 001
3 623

Budget 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
7 358
7 358
0
8 354
8 354
0
19 178
19 178
0
5 426
5 426
0
7 321
7 321
0
47 637
47 637
0

Prognos 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
7 358
7 358
0
8 354
8 354
0
19 178
19 878
-700
5 426
5 426
0
7 321
7 621
-300
47 637
48 637
-1 000

Lindesberg: Avvikelsen beror på kostnader för uppvärmning av nya resecentrum. Kostnaden avser de
sista två månaderna 2016 samt hela 2017.
Nora: Höga kostnader för sandning och sandupptagning under årets första månader. På grund av högre
elkostnader än beräknat överskrider gatubelysningen budget med 200 tkr. Underhåll av broar understiger
beräknad budget med 200 tkr.

Gata/Trafik
Process Gata/Trafik ansvarar för bl.a. 40 mil körbanor och 52 broar samt 16 000 belysningspunkter.
Ramavtal upphandlades under våren för brounderhåll och mindre brorenoveringar. Även för
parkeringsövervakning genomfördes en upphandling som blir klar i augusti.
Innan sommaren gick processen ut med upphandlingsunderlag för att bygga ett nytt industrispår, bilväg och gång- och cykelbana till det nya industriområdet i Frövi.
Under årets första månader var det få insatser med snöröjning. Däremot var insatserna under
våren för halkbekämpning stora och medförde att sandupptagningen tog lång tid.
Under första halvåret arbetade verksamheten med att gå igenom befintliga lokala trafikföreskrifter jämfört med den fysiska skyltningen som idag är på gator, vägar och torg. Arbetet med
detta kommer att fortsätta hela året.
Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader
för underhåll av grusvägar.
I Lindesberg har bl.a. Kristinavägen, Köpingsvägen och Stafettgatan asfalterats om.
I Nora kommun har bl.a. gång- och cykelvägen utefter Vikern i Gyttorp asfalterats om.
Projektering av Basvägen i Hällefors och Bergslagsbacken i Lindesberg har utförts under våren
och kommer under hösten att byggas om och förses med säkrare gång- och cykelbanor.
Ombyggnation av gatljusanläggningar har under första halvåret utförts i bland annat Ställberg.
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På Kyrkvägen i Kopparberg pågår urgrävning i samband med att VA-ledningsnät bygger om
vattenledningsnätet.
Under våren färdigställdes nya parkeringsplatser vid Grönbodahemmet i Storå. På grund av att
den uppbrutna asfalten innehöll stenkolstjära fick den transporteras till deponi.
Systematiskt arbete
Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat
dem till produktionsavdelningen.
Framtid och verksamhetsutveckling
Process Gata/Trafik ska framöver mäta trafikmängder och använda sig av underlagen vid bl.a.
planering av beläggningsåtgärder.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. Programmodul till VAbanken är inköpt för detta.
Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga processer inom förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investeringsåtgärder för processens verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.

Verksamhetsmål


Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att motverka felparkeringar.
Parkeringsövervakning är upphandlad.
Målet kommer troligen att uppnås.



Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt eliminera otrygga gatumiljöer.
Deltar i möten med polismyndighet, kommunalråd etc och tar del av allmänhetens
synpunkter för att ta fram åtgärdsplan.
Redovisas i Årsbokslutet.



Felanmälningar gällande gatubelysning ska för hel- och halvår minskas med 5 %
jämfört med motsvarande 2016.
Mätning för halvåret visar en minskning med 15 % jämfört med halvåret 2016.
Målet är uppnått.



Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2017 minskas med 5 %
jämfört med 2016.
Jämfört halvåret 2017 med samma period 2016 har antal felanmälningar minskat med
26 %. I Lindesberg har antalet felanmälningar näst intill halverats medan det i övriga
kommuner är oförändrat.
Målet kommer troligen att uppnås.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Upprustning gatljusnätet
Broar reinvestering
Tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad av gator i samb. VA
Lindesbergs kommun
Reinvestering gatubelysning
Prästbron
Tillgänglighetsanpassning

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2017
2017-06-30
2017
5 180
29
4 250
1 880
26
1 800 Åtgärder i Bredsjö. Utflytt av abonnemang från
nätstationer. Digital anläggningskarta.
300
0
150 Projektering baserat på behov som framkom i
besiktning. Ev mindre åtgärder.
500
0
500 Trafikåtgärder på Finnbergsvägen. Start i september.
2 500
3
1 800 Byggnation av GC-väg utefter Basvägen för ökad
trafiksäkerhet.
10 665
1 000
3 500
645

430
285
53
0

500

12

Ombyggnad gator i samb. VA

2 000

12

Barriärelement Stafettgatan

1 000

15

Dagvatten centrala LBG

Ny parkering Grönbodahemmet

500

Ny gatuljusautomatik

600

53

100
100
110
110
400
100
29 600
14 000
3 000
400
1 400

0
0
0
0
0
0
338
200
138
0
0

Vändplan Guldsmedshyttan
Bussangöring Björkhagaskolan

8 000
2 800

0
0

Ljusnarsbergs kommun
Tillgänglighetsanpassning
Upprustning av gatljusnätet
Ombyggnad med gator i samb. VA

3 425
50
300
2 625

374
0
1
364

Broåtgärder efter besiktning 2016
Ny gatubelysningsautomatik

150
300

0
9

7 354
1 000
740
500
700
870
2 000

1 189
75
740
8
306
41
0

100

19

150
294
1 000

0
0
0

Sandupplag med tak Stråssa
Sandupplag med tak Fellingsbro
Sandupplag med tak Ramsberg
Sandupplag med tak Vedevåg
Asfaltstrandpromenad Frövi
Skyltar
Näringsliv och Utveckling
Ny väg, Frövi N:a Bangatan
Infrastruktur och VA Lindesby
Julbelysning
GC-väg Bergslagsbacken

Nora kommum
Ny gatubelysningsautomatik
Bryggeriet infart/utfart
Upprustning broar
Ny GC-väg Trängkårsvägen
Ställplats för husbilar Skojarbacken
Ombyggnad gator o beläggning
Tillgänglighetsanpassning
Dagvattenhantering efter VA
Lokalgatan Fibbetorp
Klimatklivet
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10 830
1 000 Strandpromenaden Frövi. Samförläggning Stråssa.
3 500 Byggstart i augusti.
645 Trottoarer, kantstenar o övergångar i Fellingsbro,
Frövi och Storå.
500 Projektering av Kristinavägen efter beslut i
kommunen.
1 800 Ombyggnad GC-väg och dagvattenhantering vid
Tivoliplan. Idrottsvägen Fellingsbro.
1 185 Leverans påbörjad. Avvikelse på grund av högre
pris än väntat.
680 Klart. Avvikelse på grund av förorenat makadam
som omhändertogs av Fortum Waste Solutions,
(fd Sakab).
600 Utflytt av abonnemang från nätstationer. Digital
anläggningskarta.
100 Blir färdigställt under hösten.
100 Blir färdigställt under hösten.
110 Blir färdigställt under hösten.
110 Blir färdigställt under hösten.
400 Asfalteras under hösten.
100 Inköp av byggskyltar.
19 700
14 000 Avtal färdigt under hösten.
3 000 Byggnation påbörjad.
400 Grenlindade slingor längs med Kristinavägen.
2 300 Medfinansiering 700 tkr, underskott täcks av
överskott på andra projekt. Byggnation påbörjad.
0 Skjutet till 2018.
0 Skjutet till 2018.
3 800
50 Sänkning av gångbanekanter i Kopparberg.
300 Kvarnbacksvägen, Hörken samt Logebacken.
3 000 Del av: Högfors till Mossgruvan, Kata Dahlström,
Ställdalsvägen och Skommarvägen. Bidrag med
192 tkr x 2 från Trafikverket och vägfond.
150 Dokumentation och besiktning av fem broar.
300 Utflytt av abonnemang från nätstationer. Digital
anläggningskarta.
7 123
1 000 Bergmästarvägen. Stadra. Utflytt av abonnemang
509 En asfaltering återstår.
500 Framtagande av bygghandlingar.
700 Färdigbyggd.
870 Bygglov klart. Byggstart i höst.
2 000 Arbete pågår bland annat i Storgatans förlängning,
Esstorpsvägen samt GC-väg Nora Gyttorp.
100 Översyn av gångbanor. Säker gångöverfart
Tingshusgatan-Bryggeribacken.
150 Dagvatten vid Bryggeriet och Rosenhäll.
294 Färdig. Skyltar återstår.
1 000 Väntar på beslut från Nora kommun.
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Process Park/Skog
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala
skogar.
Drift och besiktning av lekplatser.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
1 542
1 542
0
1 103
832
271
3 343
3 185
158
917
491
425
1 737
1 222
515
8 641
7 272
1 369

Budget 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
2 757
2 757
0
2 027
2 027
0
9 667
9 667
0
1 766
1 766
0
3 234
3 234
0
19 451
19 451
0

Prognos 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
2 757
2 757
0
2 027
2 027
0
9 667
9 917
-250
1 766
1 766
0
3 234
3 234
0
19 451
19 701
-250

Lindesberg: Höga kostnader för renhållning och åtgärder i tätortsnära skog under årets första månader.

Park/Skog
Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområde naturvård med en kommunekologtjänst till Samhällsbyggnadsförbundet. Därmed finns nu den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård
samlat i processen Park/Skog. Verksamheten är därmed en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna, har även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL)
och Miljöbalken.
Under 2016 och 2017 har verksamheten varit delaktig och handlagt grönplaner för Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Grönplanen för Kopparberg och Bångbro beslutades i december 2016 och grönplaner för Nora och Hällefors står inför beslut.
Skogsbruksplaner för samtliga fyra medlemskommuner levererades vid årsskiftet och är under
utvärdering. Dessa kommer att blir ett viktigt underlag för planering och avstämning av framtida
skogsvårdsåtgärder på kommunal mark.
Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen, dock har det i år visat sig att insatserna i
Stråssa behöver intensifieras.
Problemen med kajorna i Lindesberg och Nora har lett till ett gemensamt agerande från kommunerna, förbundet, fastighetsägare och uteserveringar med flera olika åtgärder. Det har dock
visat sig svårt att få bukt med problemen.
I samarbete med företaget TiksPac AB ska förbundet under hösten placera ut stationer med
påsar, vilka är 100 % biologiskt nedbrytbara, för att plocka upp hundavföring. Stationerna finansieras med hjälp av lokala företagare. En sidoeffekt kommer att vara en bättre arbetsmiljö för
parkpersonalen.
I Kopparberg har pollare placerats vid Malmtorget för att hindra bilar från att parkera på torget.
Pollarna används flitigt som sittplatser.
I Hällefors har gestaltningen av infarten, RV 63 vid Barrvägen, fortsatt under första halvåret. En
ny gångväg har anlagts och planteringsytor för en allé och häck förbereds, plantering kommer

30

Delårsbokslut 2017

att ske under hösten. Verksamheten har även varit delaktig i Centrumgruppen, där den framtida
utvecklingen av Hällefors centrum planeras.
Under våren byggdes i Frövi en uppskattad rastplats vid Strandpromenaden söder om kyrkogården.
Lekplatsbyggnationer kommer att vara igång efter sommaren. Lekplatsen vid strandparken i
Frövi kommer att vara först ut efter semestern följd av en lekplats i Fellingsbro.
Längs Södra infarten till Lindesberg utfördes röjningsarbete under försommaren.
Praktikenheten har röjt och förbättrad standarden på flera håll där standardhöjningar inte
rymts inom ordinarie verksamhet. Bland annat har vyn till Storgruvans gruvlave från trafikplatsen Nora och utsikten från Måltidens hus i Grythyttan röjts fram.

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.

Framtid och verksamhetsutveckling
Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker
löpande.
Processen medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och grönplaner tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetsmål


Korta ner svarstiden för samtliga trädärenden i felanmälanssystemet med svar
inom 14 dagar.
Redovisas i Årsbokslutet.



Dialog med kommunerna om prioriteringar i driften utifrån funktionsbeskrivning,
kartunderlag och driftbudget ska förbättras.
Servicesamtal/dialogmöten med kommunerna genomförs under året.
Redovisas i Årsbokslutet.



Minska förbrukningen av fossila bränslen i av verksamheten använda maskiner
och redskap.
Inköp av eldrivna redskap och maskiner när så är möjligt.
Redovisas i Årsbokslutet.



Förbättra upplevelserna av parkmiljöer avseende renhållning.
Under hösten kommer behållare med påsar för hundavföring att placeras ut.
Enkät kommer att genomföras under hösten.
Redovisas i Årsbokslutet.



Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla biotoper.
Redovisas i Årsbokslutet.



Utföra två utökade skötselinsatser/lekplats och år för att höja funktionsduglighet
och upplevelse av lekplatsen.
Redovisas i Årsbokslutet.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Parkinvesteringar enligt plan
Lekplatser enligt plan
Lindesbergs kommun
Lekplats Frövi
Reinvestering lekplatser

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2017
2017-06-30
2017
300
126
300
250
126
250 Alléplantering längs RV63. Trädplantering kvarstår,
utförs under hösten.
50
0
50 Projektering av ny lekplats. Dialog förs med
kommunen om vilken lekplats.
1 418
315
1 103

0
0
0

Ljusnarsbergs kommun
Parkutrustning

357
200

84
84

Allmänna lekplatser

157

0

Nora kommun
Strandskoning m Trängbo-Häggen

620
400

0
0

Parkutrustning, nyplantering

170

0

50

0

500
500

0
0

Lekplats proj/reinvest
Övrigt
Hagbydammen
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1 418
315 Montering av ny lekplats, byggnation pågår.
1 103 Färdigställande av lekplats Fellingsbro. Planering
pågår för att bygga 2 av 3 beslutade nya lekplatser.
357
200 Avgräsningspollare på Malmtorget färdiga. Planering
för sittplatser pågår.
157 Stenläggning runt lekplats på Malmtorget. Planering
pågår.
620
400 Byggnation planeras till hösten. Tillstånd hos
Länsstyrelsen söks i september.
170 Träd på nya torget, Godtemplargränd. Planteras
under hösten.
50 Projektering inför ny lekplats 2018. Utredning av
plats pågår.
500
500 Arbete med samrådsunderlag pågår.
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
1 065
1 065
0
120
59
61
5 584
4 654
931
285
352
-68
726
694
33
7 780
6 824
956

Budget 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
2 032
2 032
0
240
240
0
10 562
10 562
0
563
563
0
1 452
1 452
0
14 849
14 849
0

Prognos 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
2 032
2 032
0
240
240
0
10 562
10 562
0
563
563
0
1 452
1 452
0
14 849
14 849
0

I samtliga kommuner prognosticeras ett nollresultat.

Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som processen sköter,
bl. a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar
övrigt.
Issäsongen är över utan några större störningar i driften. Eftersom ingen ishockeyförening hade
något lag som gick till kvalspel blev det ingen förlängd säsong i någon av ishallarna.
Fotbollssäsongen har börjat med en kall vår som missgynnat växligheten en del.
På Fröjevi i Frövi har projektering av ny konstgräsplan påbörjats.
Under våren har en större renovering av omklädningsrum på Råssvallen i Guldsmedshyttan
färdigställts.
De två robotklipparna som inköptes för att klippa fotbollsplanen på Råssvallen räcker inte till för
att klippa hela fotbollsytan under dagtid. För att lösa detta har verksamheten två alternativ, antingen inköp av ytterligare en robotklippare eller inköp av två större robotklippare.
I Guldsmedshyttan, i Herrgårdsparken, har en ny spontanidrottsplats för ungdomar färdigställts
med konstgräs för att spela fotboll, basket, innebandy etc samt Parkourställningar* med fallskydd och konstgräs även på denna yta.

*) Parkour går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt, kontrollerat och säkert sätt forcera olika hinder, att ta sig
från punkt A till B på smidigast och mest kreativa sätt.

I februari togs en ny iskylanläggning i drift i Fellingsbro ishall. Under våren har även ett nytt utegym byggts i Fellingsbro.
På det tempererade badet i Fellingsbro har en bassängtäckningsduk monterats, duken dras över
på natten för att spara energi. Energibesparingen som blir redovisas efter badsäsongen.
I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över skötseln av alla fotbollsplaner i Nora. Norabygdens SK
har tagit över skötseln av Pershyttans motionsspår.
I Kopparberg, på Olovsvallen, har ett expansionskärl till värmeanläggningen bytts och på
Djäkens badplats har taket på badpaviljongen lagts om.
33
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På idrottsplatsen i Ställdalen har ventilationsanläggningen byggts om för att klara myndighetskrav.

Systematiskt arbete
Sker fort löpande enligt upprättade handlingsplaner.
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och verksamhetsutveckling
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt att undersöka framtida
driftformer i den takt som kommunerna kan investera.
Utredning pågår angående bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska energibehovet vid badet i Fellingsbro.

Verksamhetsmål


Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2016.
Träffar med föreningar pågår kontinuerligt under året. Mätning och utvärdering kommer
att ske under hösten.
Målet kommer troligen att uppnås.



Elförbrukningen ska minska med 2 % per genomfört objekt genom alternativa
lösningar jämfört med 2016.
Mätningar kommer att genomföras under hösten.
Redovisas i Årsbokslutet.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Badplatser enligt plan

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2017
2017-06-30
2017
50
0
0
50
0
0 Finns inte behov av några åtgärder.

Lindesbergs kommun
Spontanidrott Fellingsbro
Konstgräsplan Frövi

8 400
900
2 000

3 563
36
159

Nytt kylmaskineri Bernehov
Spontanidrott Guldsmedshyttan
Fritidsbyn nya bollplaner
Spontanidrott Lindesberg

2 700
900
700
1 000

2 309
1 048
11
0

Luftavfuktare Råsshallen

200

0

Ljusnarsbergs kommun
Badplatser

310
60

29
25

Bergslagsvallen, ny ventilation

250

4

Nora kommun
Dränering och grus löparbana Norvalla

435
70

126
0

Projektering Fotbollsplaner
Småbåtshamn, nya bryggor
Nya 11-mannamål Gyttorps IP

174
166
25

0
96
30
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7 250
900 Byggnation under hösten.
2 000 Geoundersökning klar. Markberedning/projektering
färdig. Upphandling pågår.
2 400 Färdigbyggt. Återställning av asfalt återstår.
1 050 Färdigt.
700 Byggnation av ny 9-mannaplan pågår.
0 Byggs tillsammans med projekt på Björkhagaskolan
under 2018.
200 Montering klar. Intrimmning kvarstår.
120
60 Omläggning av tak på omklädningsrum Djäkens
badplats Färdigt.
60 Ventilationsarbete för att få godkända OVK-värden.
Färdigt.
196
0 Nytt material och dränering. Byggnation under
hösten.
0 Inga åtgärder planerade.
166 Färdigt.
30 Färdigt.
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Process Lokalvård
Processen ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås
för alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
1 650
1 650
0
3 082
3 235
-153
11 054
11 824
-770
1 619
1 815
-196
4 138
4 122
16
21 542
22 645
-1 103

Budget 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
2 686
2 686
0
6 371
6 371
0
22 278
22 278
0
3 424
3 424
0
8 366
8 366
0
43 125
43 125
0

Prognos 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
2 686
2 686
0
6 371
6 371
0
22 278
22 678
-400
3 274
3 474
-200
8 366
8 366
0
42 975
43 575
-600

Lindesberg: Budgetavvikelsen beror på utökade städobjekt/ytor som vi inte fakturerar 2017. De objekten
finns med i budgetäskandena för budget 2018.
Ljusnarsberg: Budgetavvikelsen beror på för högt budgeterade intäkter, då några verksamheter gjort
uppehåll och avslutat städning, samt en lite för hög beräkning på en verksamhet som dragit ner på
städtimmar.

Lokalvård
Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar och kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar
miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.
Arbetet med att introducera kemikaliefri städning genom att använda avjoniserat vatten, samt
microfiberdukar och -moppar fortsätter. Dessa kan också användas utan kemikalier och är
miljömärkta. Tillverkning, från utveckling till färdig produkt, sker med minimal miljöpåverkan,
vilket är verksamhetens strävan. Kontroller har gjorts efter rengöring med gott resultat. En
utvärdering avseende kemikaliekostnader kommer att genomföras efter årets slut, för att se hur
mycket dessa har sjunkit.
Många nya städobjekt har tillkommit och lagts in i städprogrammet och samtidigt fortsätter
arbetet med att läsa in de befintliga städobjekten. För att jämföra olika objekt och kostnadseffektivitet, kommer arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader att påbörjas.
I den nybyggda och allergianpassade delen i Ramshyttans skola har städmätningar gjorts som
visade ett gott resultat.
Workshopgruppen med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården
har regelbundet träffats för att planera och komma med idéer, synpunkter och önskemål vid ett
nytt skolbygge samt en skolutbyggnad i Lindesberg. Det är värdefullt att städverksamheten del35
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tar i arbetsgruppen. Ritningar och planering är färdig, och uträkning av städtider och kostnader
kommer att göras.
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har fortsatt. ”Att mäta kvalitet”, vad
som är viktigt för kunden att mäta och vad som ger mervärde, är ämnen som har diskuterats
vidare. Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalite samt jämförelser gällande avverkningsgrad, kostnad och kundnöjdhet.
Två golvutbildningar har genomförts under våren. Utbildningar som stärker lokalvårdarna i
deras arbete och ökar arbetets status.
Hällefors kommun avviserar om eventuellt återtagande av lokalvården. Förbundet kommer att
arbeta fram en konsekvensanalys.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns
ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder.
Material för att systematiskt introducera nya vikarier och praktikanter har tagits fram som
underlättar för både den som introducerar och den nyanställde.
Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister.

Framtid och framtidsutveckling
Fortsatt städning med avjoniserat vatten, kemikaliefri städning, inom flera verksamheter. För att
skura med maskiner utan användning av kemikalier används speciella skurrondeller.
Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter
både på arbetsmiljön och på städkvaliten.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus. En förenklad
servicesamtalsmall har tagits fram, med förhoppning att bl a få fler svar från de verksamheter
där personligt möte inte sker.
Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att
underlätta och effektivisera arbetet.

Verksamhetsmål


Nöjd kundindex (NKI) ska vara i samma nivå eller bättre än 2016.
Servicesamtal med kunder sker kontinuerligt under året och fortskrider enligt plan.
Resultatet redovisas i Årsbokslutet.



Minska kemikalieanvändningen genom att utöka objekt där kemikaliefri
lokalvård utförs.
Antalet städobjekt med kemikaliefri lokalvård har utökats, från fyra till åtta objekt.
Målet är uppnått.
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Process Återvinning
Processen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
4 642
4 642
0
4 093
4 846
-753
10 971
10 179
793
3 472
3 325
146
4 974
4 568
406
28 152
27 561
591

Budget 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
9 031
9 031
0
8 875
8 875
0
21 935
21 935
0
7 720
7 720
0
9 800
9 800
0
57 361
57 361
0

Prognos 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
9 031
9 031
0
8 675
10 275
-1 600
21 935
21 935
0
7 570
7 820
-250
9 800
9 800
0
57 011
58 861
-1 850

Hällefors: Budgetavvikelsen beror på uppförandet av personalbyggnad på Gyltbo ÅVC, kostnad 1 400 tkr,
Samt minskade intäkter pga omval av kärl.
Ljusnarsberg: Budgetavvikelsen beror på minskade intäkter, 150 tkr, pga omval av kärl samt ökade
personalkostnader, 100 tkr, pga att ersättare efter en pensionsavgång tillträdde tidigare än budgeterat.

Insamling
Process Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 600 ton kärlavfall
varav 7 000 ton brännbart avfall och 1 600 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp.
Avtalet för insamling av hushållsavfall med NLF Nora-Lindefrakt AB är förlängt till mars 2018
och kan inte förlängas ytterligare.
Upphandling avseende insamling av hushållsavfall har arbetats fram och under våren gick förfrågningsunderlaget ut. Fyra svar inkom där lägsta anbudet tilldelades uppdraget. Tilldelningsbeslutet är överklagat.

Returträ
Verksamheten gick ut med en upphandling för omhändertagande av returträ i början av året,
men inga anbud inkom. Nytt förfrågningsunderlag gick ut under våren, det enda inkomna svaret
förkastades. Efter ett tredje försök i juni accepterades ett anbud från Degerfors skogstjänst,
avtalet sträcker sig till år 2021.
Marknaden för returträ som bränsle har de senaste åren blivit mättad, dels har import av avfall
till förbränningsanläggningarna varit fortsatt hög och dels har eldningssäsongerna för kraftvärmeverken varit kortare som en följd av de relativt varma vintrarna.
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Deponier
Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäckningsplanerna. Askor och slam fortsätter att levereras till båda anläggningarna.
Vid Södra Måle har avtal tecknats med en leverantör som säkrar tillgången på restprodukter
som nyttjas till sluttäckningen, dessa restprodukter har godkänts av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Även massor från saneringen av Bergsparken i Lindesberg har levererats till
Södra Måle, ca 13 000 ton.

Återvinningscentraler
Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 57 Återvinningsstationer, varav förbundet sköter 23 st och FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 34 st.
I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts
ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Från Returpack utgår ersättning per insamlad säck och förbundet har valt att skänka ersättningen till Barncancerfonden. Under första
halvåret har kommuninvånarna skänkt totalt 20 500 kr (varav från Hällefors 3 500 kr, från
Lindesberg 3 000 kr, från Ljusnarsberg 8 000 kr och 6 000 kr från Nora). Insamlingen fortsätter
under hösten.

Behandling
Nytt avtal gällande hämtning, transport och behandling av skrot har under våren tecknats med
Stena Recycling AB och gäller till år 2021.
Avtalet för omhändertagande av hushållsavfall löper under hela 2017, arbete med framtagande
av förfrågningsunderlag pågår.

Externt samarbete
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i
AGÖ, Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid,
problem och lösningar i de olika kommunerna.

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

Framtid och verksamhetsutveckling
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är
stängt.
Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger mycket
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter.
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna
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förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a.
utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. Utredningen var klar våren 2016,
men inga beslut har ännu tagits.

Verksamhetsmål


År 2017 ska 70 % av kunderna som besöker en ÅVC vara nöjda med besöket.
Enkät kommer att genomföras och utvärderas under hösten. Resultatet kommer att
redovisas i Årsbokslutet.



Total mängd (vikt) blandat/restavfall ska minska med 5 procentenheter per
hushåll 2017 jämfört med 2016.
Resultat redovisas i Årsbokslutet.
Bedömning är att målet ej kommer att uppnås.



Återanvändning av hushållens avfall ska öka.
Redovisas i Årsbokslutet.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Fastighetsnära hämtning

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2017
2017-06-30
2017
150
0
0
150
0 Fastighetsnära hämtning, inköp kärl. Skjuts på
framtiden.

Lindesbergs kommun

0

0

0

Ljusnarsbergs kommun

0

0

0

150
150

0
0

Nora kommun
ÅVC Ängarna
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät
Processerna ska svara för
Ny- och ombyggnation av VA-ledningar.
Drift och underhåll av VA-nätet.
Att abonnenter får ett bra dricksvatten.
Att avleda avloppsvattnet.
Att rening av avloppsvattenet sker på ett miljöriktigt sätt.
VA-verksamheten är uppdelad i två processer:
 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till
abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2017-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
9 905
9 905
0
9 902
8 770
1 132
20 921
21 169
-248
9 495
7 771
1 724
9 680
7 604
2 076
59 903
55 218
4 685

Budget 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
19 692
19 692
0
20 030
20 030
0
38 610
38 610
0
18 480
18 480
0
18 420
18 420
0
115 232 115 232
0

Prognos 2017
Intäkt
Kostnad Resultat
19 692
19 692
0
20 030
20 030
0
40 310
37 310
3 000
18 480
18 480
0
18 770
20 420
-1 650
117 282 115 932
1 350

Lindesberg: Den positiva prognosen beror dels på ökade intäkter, främst anslutningsavgifter, och dels
minskade kostnader kopplat till ändrade avskrivningstider för ledningsnät.
Nora: Budgetunderskottet beror, trots ökade anslutningsavgifter av tillkommande abonnenter på
Lejonbacken, på ökade kostnader beroende på ökade underhållsåtgärder som belastar driften.

Dricksvatten
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26
vattenverken produceras 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten
har varit nära nog 100 %.
Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningen fastlagt kontrollprogram.
Under våren har Samhällsbyggnadsförvaltning genomfört besiktningar på några vattenverk. I de
fall där förbundet har fått anmärkningar har åtgärdsplaner tagits fram. Arbetet med att upprätta
verksunika HACCP – egenkontroller - har fortsatt under första halvåret.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för vattentäktsområden fortsätter.
För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer. Installation av UVljus som skydd mot parasiter fortsätter på de större vattenverken och på lämpliga punkter i
ledningsnätet.
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Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska
antalet anmärkningar och omprover. Förra årets något ökade grundklorering ut från vattenverken har visat bra resultat och antal prov med anmärkningar har minskat.
Arbetet med framtida vattenförsörjning fortsätter. Vätternvatten är tänkt att bli framtida huvudvattenförsörjning till Lindesberg och Nora. Kommunerna ska under september fatta beslut om
att gå in i bolagsbildningen för Vätternvatten AB eller inte.
Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett en expropriation av mark
för Ljusnarsbergs reservvattentäktområde.
Flertalet av de mindre vattenverken Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog och Grönbo har problem med råvattenkvaliteten och kräver omfattande beredningssteg. Parallella utredningar fortsätter för antingen en sambyggnad med överföringsledningar från Rya vattenverk i Lindesberg
eller en förstärkning av befintligt vatten i Rockhammar.
Löa vattenverk utreds för att i framtiden bli en tryckstegringstation med försörjning av dricksvatten från Vasselhyttans vattenverk.
Sävsjöns vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är klart.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reservkraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.

Spillvatten
Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar 21 000 m3 spillvatten per
dygn samt 260 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.
En förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår.
Fasad- och takrenoveringen vid Storå reningsverk är påbörjad.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperioden fortsätter med
den nya processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. En förstudie av reningsverket har startat för att öka slamkapaciteten.
För Nora reningsverk fortsätter utvärderingen av den framtagna förstudien.
Både Frövi och Stribergs reningsverk har beviljats nya tillstånd.
Vid Fjällbo reningsverk fortsätter uppströmsarbetet och den spårade kadmiumkällan följs upp.
Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljökontoret fortskrider. Ett antal förelägganden har överklagats på grund av orimliga krav gällande
kväverening och tidsplan. Resultatet blev att tidsplanen förlängdes för ett antal anläggningar och
gällande kväverening väntas under sommaren ett domslut i Mark- och miljödomstolen.

Ledningsnät
Verksamheten sköter och underhåller ca 170 mil ledningsnät; vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.
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Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i
pumpstationer utgör sedan grunden för bedömning av ledningsnätets status och prioritering
görs var insatserna bör genomföras först. Handlingsplanen uppdateras efterhand som ekonomiska medel fastställs.
Under våren har ledningsnäten i Järnboås, Sikfors och Sävsjön utretts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas. Ett antal omvandlingsområden av olika
storlek har dokumenterats för inkoppling på kommunala ledningsnätet, bland andra Hörken,
Gusselby, Fornaboda, Vibyn och Norasjöns Östra strand. En sambyggnadsplan finns framtagen
som inkluderar både dricksvatten och spillvatten.
För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på nätet flödesmätare ska
installeras.
I Lindesberg innebar ett samarbete mellan Trafikverket och förbundet att Trafikverket bytte VAledningar utmed sträckan Södra kyrkogården till Södra infarten i samband med att de byggde
gång- och cykelbana på denna sträcka.
I Resta har en mindre anläggning byggs bort via överföringsledning till Ramsbergs RV. I samband med detta las även en vattenledning på sträckan som förberedelse för anslutning till
kommunalt vatten.
I Nora Östra stranden är årets etapp, mellan Vagnskjulberget och Övre/nedre Alntorp, i full gång.
Projekt Lämåsvägen/Skyttevägen har under första halvåret fortsatt med utbyte av gamla ledningar i Lämåsvägen.
I projekt Svinamotabacken i Ås byggs en gammal mindre reningsanläggning bort och kopplar
den via överföringsledningar mot ledningsnätet i Ås. Även en vattenledning på samma sträcka
byts ut samt styrningen mot högreservoaren i Pershyttan.
I Ljusnarsberg fortsätter arbetet med att byta ut huvudspillvattenledningen från Vårdcentralen
till reningsverket i Bångbro. Under våren har etapp Kata Dahlströms väg  Riksstigen färdigställts.

Miljömålsarbete
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten.
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.







Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla förbundets kommuner.
Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet.
Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen med objektsinmätning.
Uppföljning och revidering av skyddsområdesföreskrifter.
Förstudie med projekteringsförslag för reningsverken i Nora, Lindesberg och Bångbro.
Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden.
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Lagar och krav
Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram behöver upprättas.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. Förbundets hemsida
kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.
För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste driftövervakningssystemet uppdateras kontinuerligt.

Framtid och verksamhetsutveckling
Att producera hälsosamt och rent dricksvatten är grunden i verksamheten. Spillvattenrening ska
också fungera som den ska så att recipienten inte påverkas. VA-verksamheten är hårt lagstyrd
och verksamheten bedrivs för att följa lagar och krav och bidra till en god miljö. Begynnande
klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att behöva ökas
väsentligt i framtiden. Klimatförändringarna ställer stora krav på dricksvattenproduktion och
ledningsnät. För att säkra dricksvattenförsörjningen på ett hållbart sätt fortsätter arbetet med
en vattenförsörjningsplan. Prioriterat fortsätter även arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling.
Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften
ständigt måste förändras och utvecklas.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten.
Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar klarar inte lagkraven avseende reningseffekt. Under hösten kommer upphandling av minireningsverk att ske och med start 2018 kan
nya anläggningar byggas där behov finns. Projektering av överföringsledningar för att bygga
bort några anläggningar pågår och ett antal projekt kommer att genomföras under 2018.
Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fortsätter.
Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig vattenförsörjningslösning för Örebro läns
kommuner, och Samhällsbyggnadsförbundet deltar via Nora och Lindesbergs kommuner. Förstudien Vätternvatten upphandlas gemensamt av Länsstyrelsen på uppdrag av kommuner inom
länet.
Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd, och förberedelser
och åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk.
Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd förbättras löpande.
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Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.
En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten är i drift och byggs på kontinuerligt. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (VAfonden) utifrån investeringar t ex reservvatten, reningsverk och förnyelse av ledningsnäten.
Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egenel, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.
Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande för att begränsa farliga ämnen och ge möjlighet att
riskbedöma kemikaliegrupper. Branschorganisationen Svenskt Vatten genomför studier bl a för
att skapa en styrning mot god hållbarhet för svenskt dricksvatten och efterbehandling av slam
med syfte att förbättra avvattningsegenskaper samt eventuellt få en reduktion av läkemedelsrester.
VA-verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet med syfte att systematiskt förbättra och tillse att lagar och krav följs. Dessutom finns system för fastighetsregister, ledningsnät och diariesystem. Dessa system bör integreras eller samordnas på ett strukturerat sätt, vartefter kraven skärps och aktiviteterna blir fler i
verksamheten.
Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av kvalificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och det
blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare.

Verksamhetsmål
 VA-anläggning


Verksamhetens utsläppsvilkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.
Provtagning på utgående vatten sker enligt schema. Analys och uppföljning
görs kontinuerligt.
Utsläppsvillkoren uppfylls för alla verk, utom Fellingsbro RV och Striberg RV.
För Fellingsbro RV har ett kvartalsgränsvärde för BOD (biologiskt
syreförbrukande organiskt material) överskridits, medan det för Stribergs RV
är gränsvärdet för aluminium som inte uppfylls för båda kvartalen.
Det finns inga indikationer nu att fler villkor inte kommer att innehållas för
helåret.
De små anläggningarna riskerar att inte uppfylla de reduktionskrav som krävs
för resp anläggning.
Målet kommer troligtvis inte att uppnås.

 VA-ledningsnät


Antal vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska
minska jämfört med år 2016.
Driftstörningar inrapporteras och dokumenteras kontinuerligt i VA-banken.
Jämfört med halvåret 2016 har antal vattenläckor halverats och antal
avloppsstopp ökat något. Inga källaröversvämningar har inrapporterats.
Målet kommer troligtvis att uppnås.
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Minska utläckage av dricksvatten så att skillnaden mellan producerad
och debiterad mängd blir mindre jämfört med 2016.
Redovisas i Årsbokslutet.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Gyltbovägen VA-ledn
Förnyelse huvudspillvattenledn
Sävsjöns RV
Nyhammars VV
Lindesbergs kommun
Utvidgning verksamhetsområde
Banvägen Ldg
Byte VA-ledning Rya

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2017
2017-06-30
2017
5 500
56
5 500
2 500
30
2 500 Omläggning vatten- o spillvattenledn ny dagvattenledn, ca 400 m.
1 000
1 000 Förnyelse av huvudspillvattenledn, ca 700 m,
uppströms Fjällbo RV.
1 000
10
1 000 Ny infiltration.
1 000
16
1 000 Upprustning, nya instrument till programmerbar
styrenhet (plc).
38 070
1 000
1 000
2 500

8 353

Resta-Ramsberg

1 500

1 501

Tivoliplan-Gröna bron

1 800

1 308

Ledning Gammelbo-Ramsberg

2 000

22

Ledning Lindesberg-Nora
Vasselhyttan-Löa VV

9 000
4 000

3 399
22

Dagvattenhantering
Rya VV
Lindesbergs RV

200
2 985
9 000

1 185
180

Säkerhet VV

600

110

Storå RV
Ramsbergs RV

500
690

354

1 000

69

Pumpstationer Lindesberg
Fellingsbro RV

69
134

295

45

21 420
0 Budgetmedel kommer ej att utnyttjas.
1 000 Byte vattenledning ca 200 m.
2 500 Byte VA-ledningar i samband med anläggande av
GC-väg S:a infarten till kyrkogården, ca 500 m.
Klart juni.
1 750 Överföringsledning. Vatten- o spillvattenledn, ca
1 200 m, samt pumpstation. Avvikelsen beror på
problem med placering av pumpstationen, den
tänkta placeringaen visade sig ha för högt grundvattentryck så ny placering är nödvändig, även förberedelser för kommande nyanslutningar bidrar
till avvikelsen.
1 400 Flytt av dagvatten och byte av spillvattenledning,
ca 75 m. Klart juni. Endast etapp 1 valdes att utföras och etapp 2 kommer att genomföras 2018.
250 Överföringsledning vatten- o spillvattenledning.
Sjöledning 2 km. Projektering under hösten,
arbetet kommer att utföras 2018.
4 000 Reservvattenledning. Arbetet fortsätter 2018.
250 Vattenledning för att bygga bort gammalt vattenverk i Löa. Projektering under hösten, arbetet
kommer att utföras under 2018.
200
2 985 Renovering av sandfilter samt ny elstyrning.
4 000 Nybygge av personalutrymmem och förråd samt
reparation av processdelar. Reparation processdelar kommer inte igång i år pga svårigheter att
få konsulter och entreprenörer.
600 Rengöring, statusbedömning av högreservoarer i
Lindesberg.
500 Nytt tak.
690 Byte programmerbar styrenhet (plc) samt upprustning.
1 000 Reparationer Prästbron samt ytterligare 1-2 pumpstationer.
295 Tak och fasad.
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Investeringsprojekt (tkr)
Ljusnarsbergs kommun
Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 3

Bånghammar VA-ledning
Finnhyttans VV
Reservvatten Sundet
Bångbro VV
Tryckstegring Kopparberg
Nora kommun
Östra stranden etapp 2

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2017
2017-06-30
2017
6 545
5 100
8 545
2 800
4 348
4 800 Byte vatten- o spillvattenledning och dagvatten,
600 m. Då projektet sträcker sig över en längre tid
och av praktiska skäl utförs en en längre sträcka än
från början planerat. Samtal pågår med kommunen.
750
492
750 Ny vattenledning, 300 m.
2 095
194
2 095 Nytt reservkraftverk.
250
250 Reservvattentäkt. Expropriation av mark.
250
66
250 Nivåstyrning.
400
400 Ombyggnation tryckstegring på två pumpstationer,
Granlund och Nytorp.
25 864
17 000

16 043
10 380

Lämåsvägen/Skyttevägen

1 270

864

Svinamotabacken

2 994

3 552

VA-ledning Nora-Lindesberg
Järnboås RV
Nora RV Ombyggnad
Tryckstegring Ås

1 000
2 000
1 000
500

620
66
19
489

100

53

Säkerhet VV

46

27 900
17 000 Vagnskjulberget-Övre/Nedre Alntorp, utökat
verksamhetsområde.
2 500 Byte befintliga ledningar, 400 m. Kostnad överstigande budget, 1230 tkr, belastar driften.
Kommunicerat med kommunen.
3 800 Byte huvudvattenledning ca 1 000 m, bygga bort
ett litet verk. Kostnad överstigande budget,
800 tkr, belastar driften. Kommunicerat med
kommunen.
1 000
2 000 Nytt biosteg.
1 000 Nytt garage.
500 Mätning och reglering av vattenflöden samt en
pumpstation. Klart
100 Installation av UV-ljus och skalskydd.
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Resultaträkning
Utfall
Utfall
2017-01-01 2016-01-01
(Bel opp i tkr) --2017-06-30 --2016-06-30
Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter

Verksamhetens kostnader
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster

Budget
Helår
2017

Prognos
Helår
2017

Avvikelse

52 930
72 737
9 372
-5 276
129 763

48 678
70 683
6 231
-2 746
122 846

103 885
141 065
14 687

103 885
142 765
14 537

259 637

261 187

0
1 700
-150
0
1 550

-117 911

-121 621

-244 654

-248 554

-3 900

-7 426

-7 431

-14 983

-14 983

0

4 426

-6 206

0

-2 350

-2 350

596

0

Reglering av resultat
Periodens resultat

4 426

-5 610

0

Resultat fördelat på verksamhet
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter

-419
4 845

689
-6 895

0
0

-2 350

-2 350

Totalt resultat

4 426

-6 206

0

-2 350

-2 350
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Balansräkning
2017-06-30

2016-12-31

4 641

5 687

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

58 624
3 327
61 951

80 257
0
80 257

Summa tillgångar

66 592

85 944

-596
4 426
3 830

-697
102
-595

Långfristiga skulder

371

7 940

Kortfristiga skulder

62 391

78 599

Summa eget kapital och skulder

66 592

85 944

Ställda säkerheter

INGA

INGA

Ansvarsförbindelser

INGA

INGA

(Bel opp i tkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

Poster inom linjen
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Kassaflödesanalys
2017-01-01
--2017-06-30

2016-01-01
--2016-06-30

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

11 852

1 225

1 045
12 897

1 142
2 367

Finansnetto

-7 426

-7 431

5 471

-5 064

21 633
-16 208
5 425

18 085
-9 626
8 459

Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 896

3 395

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0

-109
-109

0
-7 499
-70
-7 569

596
0
-70
526

3 327
0
3 327

3 812
1 398
5 210

(Bel opp i tkr)

Kassaflöde från löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av korta skulder

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit
Förändring av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

49

Delårsbokslut 2017

Förkortningar och begreppsförklaringar
AME
Arbetsmarknadsenhet.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till
ex vis mobiltelefon.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information
och dialog mellan medarbetare och chef.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 30 juni.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
e-tjänst
Elektronisk tjänst som kan användas för att uträtta
ärenden hos företag eller myndighet via mobiltelefon eller dator.
FoU
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar
till att producera kunskap.

Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.
KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.
Kortfristiga skulder
Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen
Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
PLC
Programmable logic controller, programmerbar
logisk styrenhet.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.
SKL
Sveriges Kommuner och Landsting.
SMS-tjänst
Short Message System, tjänst för korta textmeddelande som sänds mellan mobiltelefoner.

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

SRY
Servicebranschens yrkesnämnd.

Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda första halvåret men som avser
andra halvåret (fordran).

Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

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

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

ISO
Internationella standardiseringsorganisationen.

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

Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.

VA-banken
Underhållssystem för VA-ledningsnät.
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Organisationsnr: 222 000-1487

Tel: växel 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144, 713 23 NORA

Servicecenter 0587-55 00 40

Hemsida: www.sbbergslagen.se
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2018-02-06
Kommunfullmäktige

Ekonomisk rapport januari 2018, dnr KS 18/00034
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 212
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 214
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269
Ekonomisk rapport, daterad 2018-01-22
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 och har
kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller
avstämning av kommunens prognostiserade årsresultat.
Ekonomi

Helårsprognosen för kommunen visar på ett överskott på 0,5 miljoner
kronor. Det är 14,9 miljoner kronor sämre än budgeterat. Största
anledningen är att förvaltningen har stora svårigheter att ställa om
verksamheten utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Skatteunderlaget
har stärkts de senaste två åren som innebär en högre skattebas. Däremot har
både generella och riktade statsbidrag fortsätt att minska. Minskningen av
riktade statsbidrag från Migrationsverket motsvarar inte det generella
statsbidraget i form av ”välfärdsmedel” som verksamheten har behov av.
Målet med år 2018 är att göra ett överskott på 15,4 miljoner kronor för att
stärka kommunens ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos
kommer kommunen inte att klara budgeten men kommunen beräknas klara
det lagstadgade balanskravet.
Kommunens mål att förbättra soliditeten har gjort att kommunen haft en
positiv utveckling av ekonomin sedan år 2009. Vid årsskiftet 2009/2010
hade kommunen en soliditet enligt blandmodellen på 18,6 procent och i
2017 års delårsrapport uppgår soliditeten till 36,2 procent. Det är en
förbättring med 17,6 procentenheter, vilket motsvarar en förbättring med
94,6 procent. Förbättringen beror dels på att kommunen amorterat på
långfristiga låneskulden men också att kommunen redovisat höga positiva
resultat.
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Sett över tid innebär ett sämre resultat år 2018 inte att det långsiktiga
soliditetsmålen inte uppnås utan 2018 kan ses som ett mellanår då det tar
tid för kommunens verksamheter att ställa om till rådande ekonomiska
förutsättningar.
Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet poängterar ordförande
Annalena Järnberg (S) att, i enlighet med den föredragning som ekonomichef
Jessica Jansson givit, prognostiseras resultatet till ett överskott om 2,2 mkr,
inte 0,5.
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.

BILAGA
2018-01-22

Ekonomisk rapport
Januari 2018

Avstämning årsresultat/balanskrav
Kommunens prognostiserade årsresultat

Helårsprognosen för kommunen visar på ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Det är 14,9 miljoner
kronor sämre än budgeterat. Största anledningen är att förvaltningen har stora svårigheter att ställa om
verksamheten utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
Skatteunderlaget har stärkts de senaste två åren som innebär en högre skattebas. Däremot har både
generella och riktade statsbidrag fortsätt att minska. Minskningen av riktade statsbidrag från
Migrationsverket motsvarar inte det generella statsbidraget i form av ”välfärdsmedel” som
verksamheten har behov av. Bland annat kan kommunförvaltningen konstatera att riktade statsbidrag
till kommunen inom den pedagogiska verksamheten minskat med drygt 7 miljoner kronor i
förhållande till föregående år. Slutligen har kommunen fortfarande ett stort antal enskilda ärenden.

Resultaträkning
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos
-437,1
291,4
150,7
0,4
-4,9
0,5

Budget
-425,7
294,1
151,9
0,4
-5,4
15,4

-11,4
-2,7
-1,3
0,5
-14,9

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4,0 miljoner kronor sämre än den antagna
budgeten och utgår från SKL:s senaste cirkulär 17:68.
Kommunens mål att förbättra soliditeten har gjort att kommunen haft en positiv utveckling av
ekonomin sedan år 2009. Vid årsskiftet 2009/2010 hade kommunen en soliditet enligt blandmodellen
på 18,6 procent och i 2017 års delårsrapport uppgår soliditeten till 36,2 procent. Det är en förbättring
med 17,6 procentenheter, vilket motsvarar en förbättring med 94,6 procent. Förbättringen beror dels
på att kommunen amorterat på långfristiga låneskulden men också att kommunen redovisat höga
positiva resultat. Sett över tid innebär ett sämre resultat år 2018 inte att det långsiktiga soliditetsmålen
inte uppnås utan 2018 kan ses som ett mellanår då det tar tid för kommunens verksamheter att ställa
om till rådande ekonomiska förutsättningar.
Kommunens balanskravsutredning

Målet med år 2018 är att göra ett överskott på 15,4 miljoner kronor för att stärka kommunens ekonomi
på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen inte att klara budgeten men kommunen
beräknas klara det lagstadgade balanskravet.

Jessica Jansson
Ekonomichef

1(1)

Sida

1(2)
Datum

2018-02-06
Kommunfullmäktige

Kvalitetsgranskning huvudmannens styrning av
gymnasieskolan, dnr KS 17/00209
Skolinspektionens kvalitetsgranskning - beslut
Informationsunderlag
Skolinspektionen Beslut- efter kvalitetsgranskning av huvudmannens
styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i Hällefors kommun.
(Bilaga)
Ärendet
Skolinspektionen har under hösten genomfört en kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i
Hällefors kommun. Hällefors kommun är en av 30 utvalda kommuner för
granskningen.
Syftet med kvalitetsgranskningen var att granska huvudmannens arbete för att
utveckla utbildningen inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar
för elevernas lärande och för att tillgodose ett allsidigt utbud.
De centrala frågeställningarna gällde hur huvudmannen genomför uppföljning
av gymnasieskolan. Granskningen skulle också belysa hur huvudmannen styr
för att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen samt på vilket
sätt huvudmannen erbjuder ett allsidigt programutbud
I granskningen ingick intervjuer med rektor, utskott, presidiet i
kommunstyrelse, förvaltningschef, ansvarig ekonomichef och ansvarig för
kvalitetsfrågor i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskningen grundar sig även på
studier av insända dokument som Skolinspektionen tagit del av.
Efter avslutad kvalitetsgranskningen har Skolinspektionen utarbetat ett
granskningsbeslut som innehåller en bedömning av verksamhetens kvalitet
inom det granskade området samt en beskrivning av de eventuella
utvecklingsområden som identifierats. Om utvecklingsbehov framkommit
gör Skolinspektionen en uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits.
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När alla granskningsbeslut är fattade kommer de samlade resultaten att
redovisas i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.
Skolinspektionen har fattat beslut efter kvalitetsgranskningen i Hällefors
kommun (bilaga). I beslutet står att granskningen sammanfattningsvis inte
visat annat än att det granskade området fungerar väl. Granskningen är
därmed avslutad.
Ekonomi

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Folkhälsa

En fungerande gymnasieskola bedöms ha stor inverkan på folkhälsan i
kommunen.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina
Lanefjord.
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till
kommunstyrelsen för information.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet noterar Annalena Järnberg
(S) att det bedrivs väl fungerande verksamhet.
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.

Beslut

Skolinspektionen
Hällefors kommun
kommun@hellefors.se

2017-11-27
Dnr 400-2016:11447

Beslut
efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen
i Hällefors kommun
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Inledning
Skolinspektionen har med stöd 126 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de
nationella målen. Syftet är att granska huvudmannens arbete för att utveckla
utbildningen inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och för att tillgodose ett allsidigt utbud.
De övergripande frågeställningarna är:

1. Hur styr huvudmannen mot det kompensatoriska uppdraget?
2. Hur genomför huvudmannen uppföljning av gymnasieskolan?
3. Hur verkar huvudmannen för att elever får ett allsidigt utbud av program?
Granskningen genomförs i 30 utvalda kommuner. Hällefors kommun ingår i
denna granskning.
Skolinspektionen besökte Hällefors kommun den 6-7 november 2017. Besöket
genomfördes av Johanna Davidson och Karin Lindqvist. Intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, ordförande och ledamot i bildningsutskottet, bildningschef, ekonomichef och utvecklingsstrateg på bildningsförvaltningen och
rektor för kommunens gymnasieskola har genomförts.
När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.
I detta beslut ger Skolinspektionen sin bedömning av det granskade området.
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Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att huvudmannens styrning av gymnasieskolan avseende granskningens frågeställningar fungerar väl.
Huvudmannens styrning mot det kompensatoriska uppdraget

Skolinspektionens bedömning är att Hällefors kommun utgår ifrån elevernas
förutsättningar och behov både vid beslut om resursfördelningens principer
samt vid fördelning av resurser till verksamheten. Huvudmannen inhämtar imderlag om elevernas tidigare eller nuvarande behov av särskilt stöd och om elevernas kunskapsresultat från grundskolan. Huvudmannen analyserar också underlagen och för en kontinuerlig dialog med förvaltningsledning och rektor för
att ta reda på gymnasieskolans behov inför beslut om resurstilldelning.
Kommunen har en modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning som följer en
process med dialog, beslut och uppföljning av verksamheten. Varje år genomför
huvudmannen en budgetkonferens med syfte att ta reda på verksamhetens behov innan beslut om budget tas. I de flesta fall är det bildningschefen som föredrar gymnasieskolans behov i budgetkonferensen men det förekommer också
tillfällen då rektorn deltar, exempelvis då kommunen år 2015 ökade sitt flyktingmottagande. Underlaget inför budgetkonferenserna är framtaget av rektorn och
dokumenteras i en rapport. De dokumenterar exempelvis resultatmål, reflektioner över föregående och kommande år, utfall för drift och investeringar. I den
senaste rapporten tog rektorn bland annat upp att skolan behöver undersöka hur
de bättre ska få elever i behov av stöd att ta del av det stöd som erbjuds samt att
öka medvetenheten om när stöd krävs. Rektorn nämner även arbete med studieplaner och rutiner kring elevernas närvaro i sin analys av elevers studieresultat.
Utöver budgetkonferensen genomför huvudmannen också en budgetdialog med
rektorn för gymnasieskolan. I budgetdialogen har rektorn möjlighet att föra fram
verksamhetens behov. Exempel på vad som diskuteras i dialog mellan huvudman, förvaltningsledning och rektorn är nyanländas lärande och elevers behov
av särskilt stöd.
Hällefors kommun tilldelar rektorn för gymnasieskolan en rambudget som ska
rymma kompensatoriska insatser. Rektorn har möjlighet att äska mer pengar om
behov skulle uppstå men rambudgeten ändras sällan i kommunen. Bildningschefen har också möjlighet att omfördela resurser inom de verksamhetsområden
som hen ansvarar för. En sådan omfördelning gjordes i samband med gymnasieskolans behov av ökade resurser till utbildning för nyanlända elever år 2015.
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Kommunen tar hänsyn till att olika program kräver olika resurser för att genomföra sitt uppdrag och fördelar medel olika beroende på kostnaden för programmen.
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen även genomför andra insatser i
strävan att uppväga skillnader i gymnasieelevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Till exempel har kommunen efter konstaterade behov fattat beslut om att utöka elevhälsan för gymnasieskolan. Ett annat exempel är att
huvudmannen ingått samverkan med Skolverket, vilket beskrivs nedan under
Huvudmannens uppföljning av gymnasieskolan.
Huvudmannens uppföljning av gymnasieskolan

Skolinspektionen bedömer att Hällefors kommun följer upp och utvärderar vilka
effekter resursfördelningen har på verksamheten. Huvudmannen har en systematik i sin uppföljning och utvärdering av resursfördelningen. Uppföljningen
sker i regelbunden dialog med rektorn. I processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning ingår uppföljning av hur resurstilldelningen använts för att möta
elevernas förutsättningar och behov. Gymnasieskolans rektor skriver utvärderingsrapporter där huvudmannen exempelvis efterfrågar vilka aktiviteter som
genomförts för att uppnå målen. I rapporten efterfrågas också gymnasieskolans
resultat och måluppfyllelse samt rektorns bedömning och analys. Utvärderingsrapporterna innehåller därmed inte enbart en uppföljning av budget utan även
en uppföljning av gymnasieskolans resultat och behov. Huvudmannen använder rapporterna i sitt systematiska kvalitetetsarbete.
Huvudmannen följer upp gymnasieskolan mot nationella och lokala mål och har
metoder för att inhämta relevant information från skolenheten. Metoderna består bland annat i att följa upp statistik, samla in dokumentation från verksamheten samt genomföra dialoger med förvaltningsledningen och rektorn. Huvudmannen följer upp de nyckeltal som presenteras i databasen Koladai. Därtill låter
huvudmannen förvaltningsledningen välja ut statistik som kommunstyrelsen
och bildningsutskottet ska ta del av. Resultatet jämförs med riket. Huvudmannen har regelbundna muntliga avstämningar med förvaltningsledningen och

1

Kolada står för Kommun- och landstingsdatabasen som samlar nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet för kom-

muner och landsting.
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rektorn för att få förklaringar till statistiken. Bland annat anordnar bildningsutskottet en årlig tematräff med gymnasieskolans rektor där rektorn själv får välja
underlag att diskutera med nämnden.
Hällefors kommun har som övergripande mål att utbildningsnivån i kommunen
ska höjas samt att skolornas måluppfyllelse generellt ska öka. Huvudmannen
anger utöver övergripande mål olika verksamhetsmål för gymnasieskolan i en
aktivitetsplan. Verksamhetsmålen följs upp i utvärderingsrapporter i ekonomioch verksamhetsstyrningsmodellen. Exempel på verksamhetsmål för gymnasieskolan är att genomföra insatser för att öka simkunnigheten i syfte att öka
måluppfyllelsen i idrott- och hälsa. Skolinspektionen bedömer att Hällefors kommun har kunskap om gymnasieskolans resultat. Huvudmannen skulle dock
kunna få ännu bättre kunskap om resultaten genom att i dokumentationen av
det systematiska kvalitetsarbetet efterfråga uppföljning av resultaten för de olika
programmen, skillnader mellan pojkar och flickors resultat och genomföra uppföljning av arbetsplatsförlagt lärande.
Skolinspektionen bedömer att Hällefors kommun fattar beslut om utvecklingsåtgärder utifrån analys av skolornas resultat. Huvudmannen har utarbetade former för dialog om utvecklingsåtgärder med rektorn och förvaltningsledningen.
Det finns en tydlig struktur för vilket ansvar de olika nivåerna i styrkedjan har
för att gymnasieskolan ska utvecklas i förhållande till måluppfyllelsen. Genom
att huvudmannen följer upp gymnasieskolans kvalitet och resursfördelningen i
samma process och att regelbundna dialoger är inbyggt i rutinerna får huvudmannen en bra helhetsbild över gymnasieskolans utmaningar och behov. I processen genomförs utvärdering och analys av verksamheten regelbundet där förvaltningsledningens och rektorns erfarenheter används för förståelse av de behov gymnasieskolan har och står inför. Samtliga nivåer i styrkedjan nämner i
Skolinspektionens intervjuer att satsningar behöver göras för elever med annat
modersmål än svenska och huvudmannen har också inlett ett samarbete med
Skolverket för att stärka sin kunskap om och utbildning för nyanländas lärande.
Analyser har visat att personalen är i behov av kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt.
Huvudmannens erbjudande om allsidigt urval av nationella program

Skolinspektionen bedömer att Hällefors kommun verkar för att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar. Huvudmannen erbjuder
fem nationella program på sin gymnasieskola och har ett samverkansavtal med
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Örebro län för att ge gymnasieeleverna möjlighet att ingå i samma ansökningskvot till gymnasieskolan som övriga elever i länet. Genom samverkansavtalet
har eleverna tillgång till ett allsidigt urval av nationella program.
Huvudmannen samverkar med arbetslivet bland annat genom att anordna ett
utvecklingsråd och ett näringslivsråd där arbetsmarknadens behov utvärderas.
Kommunen har också ett nära samarbete med arbetsförmedlingen. Besöksnäringen och industrin är de två stora näringar kommunen har, därför erbjuder
huvudmannen restaurang- och livsmedelsprogrammet och industritekniska
programmet. Gymnasieskolans och grundskolans studie- och yrkesvägledare
samarbetar och gymnasieskolans rektor får tidigt veta elevernas önskemål om
program. Vidare har bildningsutskottet beställt en utredning som rör programutbudet där bland annat gymnasieungdomars önskemål avseende programutbud undersöks. Ett exempel på vad huvudmannens genomförda utvärderingar
har lett till är att huvudmannen nyligen beslutat om att starta upp teknikprogrammet.
Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att
det granskade området fungerar väl. Därmed avslutas kvalitetsgranskningen.

På Skolinspektionens vägnar

a riel Brandstim
Enhetschef/Beslutsfattare
Utredare/Föredragande
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Bilaga: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
I Hällefors kommun finns en gymnasieskola, Pihlskolan. Vid terminsstarten för
2017 hade skolan 140 inskrivna elever, varav 67 elever i ett introduktionsprogram. Skolan erbjuder industritekniska programmet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Runt hälften av Hällefors gymnasieungdomar
väljer den egna gymnasieskolan. Ett fåtal elever från andra kommuner väljer
Hällefors kommuns gymnasieskola.
Enligt nationell statistik var andelen elever med gymnasieexamen efter tre år
vid Pihlskolan 75 procent för samtliga program. Betygspoängen efter avslutad
gymnasieutbildning var 13,8. Statistiken gäller för avgångselever vårterminen
2016.

