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Förslag till budget för 2022 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att: 

- anta Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

- att eventuellt underskott för praktikenheten får en separat fördelning som skiljer 
sig från den generella fördelningsnyckeln 

 

 

Beskrivning av ärendet 
Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 presenteras enligt bilaga 

 

 

För ärendet aktuella handlingar 
Budget 2022, VP 2023-2024 
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Budgetförutsättningar 2022 
Löneökning för 2022 fastställdes till 2,0% uppräkning av befintliga personalkostnader enligt 
SKR. Undantag finns då förbundet vid årsskiftet 2021/2022 byter kollektivavtal från 
Huvudöverenskommelse (HÖK) till Branschöverenskommelse (BÖK), för kommunals 
medlemmar innebär det en uppräkning med 2,5 %.  

Den förväntade lokalkostnadsökningen beräknas till 1,4 procent. I övrigt har vissa omkostnader 
uppräknats enligt SKR prisindex för kommunal verksamhet. 

Inom Återvinning & Avfall samt Vatten & Avlopp (taxesidan) räknas samtliga kostnadsökningar 
upp i beslut om taxa, det gäller bl a löneökningar, ökade energipriser och ökade 
entreprenadkostnader. På så sätt urholkas inte driftbudget på samma sätt som inom skattesidan 
där enbart lönekostnader räknats upp i driftbidragen från kommunerna*.  

Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun reducerar driftbudget för Lokal- och 
Miljöservice med 0,5 mnkr för 2022. Konsekvenser av detta beslut har kommunicerats direkt 
med nämnden.  

(*Löneökningar på skattesidan motsvarar 2 % av 83 mnkr, övriga kostnadsökningar som 
förbundet ej får uppräkning för på skattesidan motsvarar 1–3 % av 43 mnkr räknat på enbart 
externa kostnader.) 

 
Allmänt om verksamheten  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bildades som juridisk person första januari 2003 under 
namnet Bergslagens kommunalteknik. Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner beslutade 2003 att samverka inom den tekniska verksamheten. Ansvaret för verk-
samheterna gata/trafik, park/skog, idrott, lokalvård, återvinning, vatten och avlopp startade 
första april samma år. 

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens säte är placerat i Nora kommun. 

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommun-
erna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för den 
tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över. 

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets 
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Lindesbergs kommun har tre leda-
möter och övriga kommuner en ledamot var i revisionen. 
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 Vision 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, 
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och 
effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på med-
borgarnytta och god miljö. 

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

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

 

 

Politiska mål och planering 2022 
Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

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

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

Ekonomi och effektivitet 

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

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

Miljö 

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

Rollen som arbetsgivare 

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
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Budgetprocessen   
I april 2022 ska ett gemensamt ekonomi- och budgetmöte äga rum mellan 
medlemskommunerna och samhällsbyggnadsförbundet för att skapa en mer ändamålsenlig 
förankring. Dialog pågår vidare mellan medlemskommunerna för att försöka skapa en mer 
enhetlig budgetprocess gentemot kommunalförbundet.   

Balanskrav  
Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att redovisa ett nollresultat före avräkning 
mot kommunerna. Visade över- eller underskott regleras enligt förbundsordningen mot resp. 
medlemskommun året efter räkenskapsåret.  

De avgiftsfinansierade verksamheternas mål är att över tid redovisa ett nollresultat. Resultaten 
regleras enligt förbundsordningen mot resp. medlemskommun året efter räkenskapsåret.  

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

 

 

Driftbudget 2022 
Gemensamt - övergripande verksamhet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för den grundläggande servicen för 
medborgaren vad gäller vatten, avlopp, avfall, gata, trafik, park, skog, naturvård, idrott och 
lokalvård. Servicen ska erbjudas på ett kvalitativt sätt utifrån lagstiftning och överenskommen 
funktion med respektive medlemskommun. Kommunerna har i förbundsordningen överlåtit 
verksamheterna i enlighet med de möjligheter som ges till offentligrättslig samverkan i 
kommunallagen. Inom vatten och avlopp ligger dock det av vattentjänstlagen utpekade ansvaret 
som huvudman kvar på respektive kommun, då kommunerna fortsatt äger anläggningarna. 
Vidare äger Lindesbergs kommun fortsatt alla idrottsanläggningar och kommunalförbundet 
sköter driften av dessa.  

Förbundet är till för medborgare, kunder, företag och turister inom våra medlemskommuner 
som tar del av förbundets tjänster. Uppdraget ska genomföras av en effektiv och rationell 
organisation utifrån gällande lagstiftning och utifrån de kommunalförbundet är till för. Dialogen 
med kunder och beslutsfattare ska präglas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang för 
att säkerställa en positiv utveckling av förbundets verksamhet. Samverkan internt och externt 
bör öka med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv. 

Kommunallagen ställer krav på att verksamheten ska ha god ekonomisk hushållning. 
Verksamheten ska förutom de uppgifter som ligger inom ramen för lagar och förordningar 
säkerställa att förbundets direktion erhåller korrekta beslutsunderlag enligt fastställd 
förbundsordning. Förbundet verkar för att nuvarande verksamhet ska utvecklas på ett 
kostnadseffektivt och för medlemskommunerna önskvärt sätt.  
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Förbundet är organiserat enligt en linje-stabsorganisation med fyra verksamhetsavdelningar 
och en stab. 

Gemensamma verksamhetsmål 2022 

• Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med 
Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, 
respekt och engagemang, FÖRE. 

• Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än jämförbara rikssnittet i procent för 2021. 

• Förbundet ska erbjuda heltid som norm. 

 

Organisation 
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Driftbudget SBB totalt 

 

 

Gemensamma verksamheter 
Driftbudget 

 

Direktion, Revision och Stab 
Uppdrag och målgrupp 

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

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

Staben är en gemensam organisationsdel som leder, samordnar och stödjer förbundets verksam-
heter samt svarar på inkomna ärenden från medborgare. Staben ska säkerställa en effektiv 
hantering av gemensamma funktioner där medborgarfokus ska vara vägledande.  Funktionerna 
ekonomi, upphandling, HR (personalenhet), kansli, systemförvaltning, IT, förbundssekreterare, 
registrator, Servicecenter, projektenhet samt praktikenhet ingår i staben.  

Verksamhet
Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 32 937 32 937 0 32 218 32 218 0 33 596 33 596 0 34 268 34 268 0

Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott (GPI) 107 273 107 273 0 104 151 104 151 0 109 418 109 418 0 111 607 111 607 0
- varav gemensam GPI 0 0 0 3 650 7 117 -3 467 0 0 0 0 0 0
- varav Gata 60 282 60 282 0 59 106 55 639 3 467 61 488 61 488 0 62 717 62 717 0
- varav Park 29 833 29 833 0 25 894 25 894 0 30 430 30 430 0 31 038 31 038 0
- varav Idrott 17 158 17 158 0 15 501 15 501 0 17 501 17 501 0 17 851 17 851 0
Lokal- och Miljöservice 51 540 51 540 0 49 917 49 917 0 52 571 52 571 0 53 622 53 622 0
Summa 158 813 158 813 0 154 068 154 068 0 161 989 161 989 0 165 229 165 229 0

Avgiftsfinansierat
Avfall och Återvinning 66 796 66 696 100 63 327 63 727 -400 68 132 68 030 102 69 495 69 391 104
Vatten och avlopp 163 598 158 548 5 050 153 566 150 866 2 700 166 870 161 719 5 151 170 207 164 953 5 254
Summa 230 394 225 244 5 150 216 893 214 593 2 300 235 002 229 749 5 253 239 702 234 344 5 358

Totalt 422 144 416 994 5 150 403 179 400 879 2 300 430 587 425 334 5 253 439 199 433 841 5 358

Belopp i 1000-tal kronor där inget annat anges.

Verksamhetsplan 2023Verksamhetsplan 2022Budget 2021Budget 2022

Verksamhet
Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Direktion 0 668 -668 0 668 -668
Revision 0 480 -480 0 400 -400
Stab 22 098 20 250 1 848 22 239 21 171 1 068
Projektenheten 5 769 5 769 0 4 876 4 876 0
Praktikenheten* 5 070 5 770 -700 5 103 5 103 0
Totalt 32 937 32 937 0 32 218 32 218 0
*För praktikenhetens underskott räknas separat fördelning

Budget 2022 Budget 2021
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Framtid och verksamhetsutveckling 

Arbetet med att utveckla förbundets målsättningar och uppföljning skulle ha genomförts under 
2020 men har skjutits på framtiden på grund av Corona. Under 2021 inleddes arbetet med att 
utveckla förbundets mål och uppföljning och beslut om att inrätta systemet Stratsys togs av 
direktionen. Även ekonomi- och budgetarbetet ska utvecklas ytterligare under 2022 och en 
gemensam ekonomi- och budgetdag ska genomföras mellan medlemskommunerna och 
kommunalförbundet i april månad.  
 
Kommunalförbundet har kommit en bit på att tydligare beskriva underhållsbehovet i respektive 
kommun. Underhållsplan för underhållsplan. Under 2020 genomfördes en större inventering av 
alla medlemskommunernas vägar. Under 2021 inventerades alla broar. Kommunalförbundet går 
under 2022 vidare och kommer beskriva behoven tydligare inom bland annat lekparker och 
belysning. Arbetet med att ta fram alla underhållsplaner är mödosamt och kräver mycket 
resurser men kommer ge ett bättre underlag för beslut. Underhållsplanerna kommer också 
tydliggöra kommunalförbundets uppdrag och underlätta i dialogen med respektive 
medlemskommun. 
 
I slutet av 2021 genomförde medlemskommunerna en konferens där kommunalförbundets 
framtid diskuterades. Bland annat omfattningen på uppdragen diskuterades. Under 2022 
kommer en stor del av stabens och avdelningarnas resurser gå åt till att omhänderta 
medlemskommunernas eventuella beslut och verkställa de förändringar som 
medlemskommunerna vill se genomförda. 
 

Verksamhetsmål 2022 

• Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna. Procentuell avvikelse mellan 
prognos i delårsbokslut och helårsbokslut ska ej vara större än 20%, mäts per avdelning. 
 

• För projektenheten ska minst 75 % av arbetstiden tidskrivas på projekt. Räknas som 
snitt för hela gruppen. 
 

• 90% av planerade byggprojekt ska genomföras för varje avdelning under året. Agendan 
sätts när investeringsbudgetarna är antagna och gäller projekt som hamnar hos 
projektenheten. 

   
 

VP 2023-2024 

Verksamheten kommer att fortsätta enligt de förvaltningsmässiga regelverk som gäller.  
Ägarnas initierade utredningar rörande ny finansieringsmodell, en översyn av den politiska 
styrningen och en mer enhetlig ekonomi- och budgetprocess har potentiellt en stor påverkan på 
vad kommunalförbundets stabsresurser kommer fokusera på kommande år. I avvaktan på att 
medlemskommunerna fattar beslut om dessa utredningar kommer kommunalförbundet att 
fortsätta utveckla kommunalförbundets målsättningar, uppföljning av verksamheterna och 
nyckeltal. 
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Avdelningen Gata, Park, Idrott (GPI) 
Avdelningen kommer under året att jobba vidare med synergier mellan enheterna där vi kan 
förflytta personal mellan enheterna gata, park/idrott. Vi gör det framförallt i de små 
kommunerna där vi har en låg bemanning, men även i Lindesberg där vi har en större 
bemanning av egen personal.  Inom enheterna så ser vi möjligheter att effektivisera genom att 
kunna flytta personalen mellan enheterna vid behov. 

 

Driftbudget GPI totalt 

 

 

Gemensamt Verksamhetsmål 2022 för alla enheter inom GPI 

• Ett ärende från inkommande till avslutat ska ta mindre än 35 dagar för 2022. Medelantal 
dagar för 2021 tom oktober 34 dagar, mätningar sker med hjälp av Infracontrol. 

 

Verksamhet Gata 
Driftbudget 

 

Verksamheten ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (32 mil asfalts-
väg, 8 mil grusväg och 8 mil gång- och cykelväg), broar (68 stycken) och belysningsanläggningar 
(16 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt funktionsbeskrivningar och stor vikt 
läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter.  

Kommun
Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 20 438 20 438 0 24 138 24 138 0

Hällefors 11 877 11 877 0 10 494 10 494 0

Lindesberg 49 258 49 258 0 45 953 45 953 0

Ljusnarsberg 8 779 8 779 0 8 002 8 002 0

Nora 16 921 16 921 0 15 564 15 564 0

Totalt 107 273 107 273 0 104 151 104 151 0

Budget 2022 Budget 2021

Kommun
Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 12 081 12 081 0 14 501 11 034 3 467

Hällefors 8 207 8 207 0 7 422 7 422 0

Lindesberg 25 342 25 342 0 22 953 22 953 0

Ljusnarsberg 5 138 5 138 0 5 479 5 479 0

Nora 9 514 9 514 0 8 751 8 751 0

Totalt 60 282 60 282 0 59 106 55 639 3 467

Budget 2022 Budget 2021
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Verksamheten har även ansvaret för parkeringsövervakning eftersom förbundet är 
väghållningsmyndighet. Ansvarar även för handläggning av schaktanvisningar, grävtillstånd, 
dispenstransporter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, skade- och försäkringsärenden. 
Verksamheten ansvarar också för vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning 
på det enskilda vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet. Energi- och 
miljöbesparande åtgärder är en viktig parameter.  

Dessutom omhändertar verksamheten förutom driften även investeringsåtgärder inom 
gata/trafik i samtliga medlemskommuner.  

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 

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

Verksamheten ska ha en aktiv medverkan i fysisk planering tillsammans med andra avdelningar 
inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna samt Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag 
till investeringsåtgärder för verksamheten i respektive kommun under kommande tre år är 
upprättade. Dessa ligger till grund för en gemensam långsiktig planering.  

Samhällsbyggnadsförbundet är väghållare för allmänna gator, vägar, parker med mera. Detta 
innebär beslutsfattande om lokala trafikregler- och förskrifter, dispenser, trafikövervakning och 
parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. 

Verksamhet gata arbetar för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter i     
medlemskommunerna. Verksamheten kommer även att arbeta som resurs till kommunerna i 
frågor som trafikstrategier, trafiksäkerhet och planeringsfrågor. Detta styrs efter behov och 
resurstillgång.  

Verksamheten har utfört en beläggningsinventering och kommer under kommande år att jobba 
enligt inventeringen och har ett bra planeringsverktyg för att ta fram beläggningsplaner för alla 
fyra kommunerna.  

 

VP 2023-2024 

Målarbetet kommer under kommande år att inriktas på att jobba vidare med 
beläggningsinventeringen. Med stöd av den tar enheten fram långsiktiga och hållbara 
beläggningsplaner tillsammans med VA-avdelning, fjärrvärmenätsägare, m. fl. 

Broinventering, besiktningar har utförts under 2021 och vi har även tagit fram en 
underhållsplan för broar som sträcker sig över 5 år. Denna underhållsplan blir styrande för 
samtliga broreperationer kommande 5–10 år beroende på vad kommunerna ger oss i 
investeringsmedel. Vi behöver även se över driftbudgeten då vi behöver öka det planerade 
underhållet för att inte investeringsbehovet ska öka ytterligare kommande år. 
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Verksamhet Park 
Driftbudget  

 

 

Uppdrag och målgrupp 

Verksamheten ansvarar för stora delar av allmän platsmark, med bl.a. blommor och möblering i 
parker och tätortsnära skog. I uppdraget ingår även att ta fram program, planer och rutiner för 
kommunernas arbete med grönytor och kommunala reservat.  

I frågor rörande torg, renhållning, kommunala träd i väghållningsområdet samt frågor kring 
dagvatten och grävtillstånd är samarbetet med främst verksamhet Gata nära. 

Därutöver ansvarar Park för gröna ytor som inte är allmän plats och kommunal naturvård, 
särskilt kommunala reservat. På uppdrag av medlemskommunerna ansvarar verksamheten 
även för skötsel av obebyggda tomter och yttre fastighetsskötsel. Besiktning och drift av           
allmänna lekplatser ingår också i verksamhetens ansvar. 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och underhållsplaner. 

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

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

Lagar, förordningar som styr verksamheten 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 

Skötselnivåer definieras i funktionsbeskrivningar och i kartmaterial över skötselobjekten. 
Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom ett förändringsarbete i dialog med 
medlemskommunerna för att optimera medborgarnyttan inom givna ramar. Verksamheten 
behöver utveckla digitala kartor till en skötseldatabas som kan delas och bearbetas av flera 
användare samt vara publika. Detta är en viktig del i verksamhetsstyrningen. 

Kommun
Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 5 911 5 911 0 4 255 4 255 0

Hällefors 3 418 3 418 0 2 819 2 819 0

Lindesberg 11 916 11 916 0 11 722 11 722 0

Ljusnarsberg 2 923 2 923 0 1 929 1 929 0

Nora 5 665 5 665 0 5 169 5 169 0

Totalt 29 833 29 833 0 25 894 25 894 0

Budget 2022 Budget 2021
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Inom Park planeras skötsel och utformning av naturområden, parker, planteringar och 
lekplatser. Verksamheten medverkar aktivt i kommunal fysisk planering.  

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

Park/idrottsverksamheten kommer under 2022 att fortsätta arbeta med en metod som kallas 5 
S, det är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 5 S står för Sortera att 
avlägsna onödigt material från arbetsplatsen; Systematisera att märka upp material och förvara 
det på bestämda platser; Städa att systematiskt städa och rengöra arbetsplatser och maskiner; 
Standardisera att införa rutiner; Se till att kontrollera och följ upp att rutiner upprätthålls. 
Metoden ökar säkerheten, snabbare omställningar, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad 
livslängd på maskiner och utrustning, effektivare och högre andel förebyggande underhåll, 
mindre andel akut underhåll, motiverade medarbetare och en trevlig arbetsplats.  

 

Verksamhetsmål 2022 

• Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser enligt 5 S-metoden (begreppet 
Systematisera) för ökad säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad livslängd av 
maskiner, arbetsutrustning och som skapar en trevlig arbetsplats.                                                        
Målet är ett snittbetyg på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden. 

 

VP 2023-2024 

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

 

Verksamhet Idrott 
Driftbudget  

 

 

 

Kommun Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat
Gemensamt 2 446 2 446 0 1 732 1 732 0
Hällefors 252 252 0 253 253 0
Lindesberg 12 000 12 000 0 11 278 11 278 0
Ljusnarsberg 718 718 0 594 594 0
Nora 1 742 1 742 0 1 644 1 644 0
Totalt 17 158 17 158 0 15 501 15 501 0

Budget 2022 Budget 2021
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Uppdrag och målgrupp 

Verksamhet Idrott ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar: fotbollsplaner, 
idrottsplatser, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar övrigt. Målet är 
att dessa sköts enligt funktionsbeskrivningar och stor vikt läggs på kompetens, utveckling, 
ekonomi och miljömässiga aspekter. 

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

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

 

Lagar och förordningar som styr verksamheten 

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

 

Framtid och utveckling 

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

Verksamhet Idrott ska tillsammans med övriga avdelningar inom Samhällsbyggnadsförbundet, 
kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att möjliggöra 
effektiviseringar.  

Vi har som långsiktig ambition att ta fram en underhållsplan som tydligare beskriver behoven. 

 

Verksamhetsmål 2022 

• Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser enligt 5 S-metoden (begreppet 
Systematisera) för ökad säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad livslängd av 
maskiner, arbetsutrustning och som skapar en trevlig arbetsplats.                                                        
Målet är ett snittbetyg på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden. 

 

VP 2023-2024 

Verksamheten strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt, och för uppdragsgivarna, 
önskvärt sätt. Därför kommer den täta dialogen med kommunerna och föreningar att fortsätta, 
även den regelbundna kvalitetsuppföljningen fortsätter. 
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Avdelningen Lokal- och Miljöservice 
Driftbudget  

 

 

Grunduppdrag och målgrupp 

Tillsammans med verksamheterna tar vi ansvar för en ren och trivsam inomhusmiljö. 

Lokal- och Miljöservice jobbar för att bryta smitta, underhålla ytmaterial och säkra tryggheten 
och trivseln för kommunernas verksamheter och medborgare genom att se till att lokalytorna är 
välstädade. Lokal- och Miljöservice ska verka för en långsiktig hållbar lokalvård och leverera god 
kvalité. 

Lokal- och Miljöservice ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver 
verksamhet. Det rör sig om drygt 220 lokalobjekt. 

Målsättningen är att hela tiden utveckla metoderna till att vara så miljövänliga och kostnads-
effektiva som möjligt inom givna ramar, utan att göra avkall på kvaliteten. Samtidigt viktigt att 
hålla en god kvalitet på arbetet, det medför: 

• Bättre hälsa genom renare luft, minskad infektionsrisk och färre allergiproblem. 
• Sänkta framtida underhållsbehov genom minskat onödigt slitage från smutspartiklar på 

golven. 
• Förbättrad arbetsmiljö eftersom det blir trivsammare för dem som vistas i lokalerna. 
• Mer fördelaktigt intryck av kommunens lokaler, det offentliga rummet. 

Framtida utmaningar är kommande kostnadsökningar och kostnadsbesparingar. Vissa ökningar 
beror på en ren expansion av verksamheten.  

Som ett viktigt led i kvalitetsarbetet kommer verksamheten fortsätta arbeta med 
servicesamtalen under 2022. Servicesamtalen är ett sätt att öppna upp för god dialog och nära 
relation till kommunernas verksamheter. 

Servicesamtalen strävar efter att ge: 
• Nöjda kunder och en bättre arbetsmiljö för både brukare och lokalvårdare. 
• Ökad flexibilitet, verksamhet och lokaler förändras och lokalvården bör anpassas. 
• En bra dialog och närmare relation till kommunernas verksamheter. Lokalvårdarna får 

möjlighet att framföra önskemål om vad som kan underlätta i det dagliga arbetet. 

 

 

 

Kommun Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat
Gemensamt 3 651 3 651 0 3 590 3 590 0
Hällefors 8 177 8 177 0 7 632 7 632 0
Lindesberg 25 910 25 910 0 25 290 25 290 0
Ljusnarsberg 3 708 3 708 0 3 645 3 645 0
Nora 10 094 10 094 0 9 760 9 760 0
Totalt 51 540 51 540 0 49 917 49 917 0

Budget 2022 Budget 2021
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Lagar och förordningar som styr verksamheten 

Miljöbalken och Skollagen – barn med särskilda behov t.ex. allergi, ska kunna beredas plats inom 
förskola och skola.  Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i förskolor, fritidshem och 
öppen fritidsverksamhet är viktiga att förhålla sig till. Handlingsplaner för giftfri/kemikaliefri 
förskola som vissa kommuner antagit, innebär även insatser från verksamheten. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Under 2022 fortsätter satsningen på kompetensutveckling genom SRY:s (Servicebranschens 
Yrkesnämnd) yrkesbevis. Fokus blir fortsatt certifieringen av personalen. Fördelen med en 
satsning på SRY är bl a att säkerställa att personalen har rätt kompetens, risken för skador både 
bland lokalvårdarna och i lokalerna minimeras. SRY bidrar även till att höja yrkets status och 
öka attraktiviteten, vilket i samband med nyrekrytering kan bidra till en jämnare köns- och 
åldersfördelning. Cirka 75 procent av uppdragen består av golvvård. Att satsa på golvvård 
innebär att golven får en längre livslängd - därför är ambitionen fortsatt satsningen på 
golvvårdsutbildning 2022. 

Verksamheten har en bra kompetens inom golvvård och kan ge förutsättningar för en längre 
livslängd för golven. En minskning av frekvensen inom golvvård ger negativa effekter på sikt. 
Det finns ett behov av att öka kunskapen om kulturhistoriska miljöer eftersom uppdrag utförs i 
dessa miljöer. Även hygienutbildningar planeras inför 2022.  

Satsningen på kemikaliefri städning fortsätter och fokus läggs på att införa detta inom flera verk-
samheter. Målet inför 2022 är att alla skolor ska ha kemikaliefri städning.  Inför 2023 planeras 
en fortsättning med fler verksamheter. Användningen av kemikalier har minskat avsevärt på de 
verksamheter som infört detta. Satsningen på miljövänliga produkter fortsätter. 

Digitaliseringen blir allt viktigare för att möta framtidens lokalvård, det handlar som så ofta i 
grunden om att hitta lösningar för effektivitet. Där är bl a robotarna ett steg i att förbättra verk-
samheten och arbetsmiljön. Skurandet av golven är en av det tyngsta uppgifterna, och intresse 
för robot har väckts från några av ägarkommunerna.  

Under 2022 kommer verksamheten påbörja en satsning inom digitalisering. Omvärldsbevakning 
av nytt modernt städprogram har påbörjades under 2020, men fick pausas av olika orsaker, bl a 
pandemin.  Målet är att lokalvårdaren får information i sina surfplattor med grafiskt tydliga 
ritningar över de lokaler som ska städas. I plattorna ska lokalvårdaren kunna göra 
avvikelserapporter och utbyta annan information med administration eller kunderna. 
Digitaliseringen ska effektivisera både för lokalvårdaren, administrationen och för 
kommunerna.  

Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram nyckeltal för lokalvårdsverksamheten för att 
värdera effektiviteten. Det arbetet fortgår. 

Verksamheten kommer fortsatt att erbjuda praktikarbete till personer som behöver arbetslivs-
erfarenhet och kompetensutveckling.  
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Verksamhetsmål 2022 

• Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla skolor ska vara kemikaliefria under 
2022. 

• Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla kommuners verksamheter ett årligt 
servicesamtal. Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska genomföras. 

• Bättre NKI 2022 än utfallet 2021 

• Öka maskintiden per dag som personalen använder städmaskiner jämfört med 2021. 

 

VP 2023-2024 

Verksamhet strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt och för kunderna önskvärt 
sätt. Det innebär bl a en fortsatt digitalisering och fortsatt satsning på kvalité.  Målarbetet 
kommer att fokusera på kundnytta, mervärde och vidareutveckling inom lokalvården och hälsa.  
Stor vikt kommer också att läggas på omvärldsbevakning, teknikutveckling och miljömedveten-
het, som kemikaliefri städning, byte till mer miljövänliga produkter samt digitala hjälpmedel. 
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Driftbudget  

 

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

På senare år ingår även åtgärder av gamla avfallsdeponier som en del av verksamheten. Syftet 
med sluttäckningen är att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.  

 

Lagar och förordningar som styr verksamheten   

Miljöbalken ställer krav på att alla kommuner ska ha en renhållningsordning bestående av före-
skrifter som styr hantering av avfall i området samt en avfallsplan som sätter målbilderna. Den 
nya avfallsplanen kommer gälla från 2022 beskriver hur vi och kommunerna genom mål och 
åtgärder ska arbeta för att förebygga avfall, öka återanvändning och återvinning samt minska 
miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart 
samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär 
ekonomi. Förordningar som utöver detta styr verksamheten är bl.a. avfallsförordning, 
förordning om deponering av avfall och förordningar om producentansvar.    

  

Framtid och verksamhetsutveckling   

I enlighet med den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet 2018–2023, 
har Samhällsbyggnadsförbundet fokus på att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och 
giftfri avfallshantering för att nå högre i avfallstrappan. Det översta steget i trappan är att 
minska avfallet genom att förebygga att det uppstår avfall överhuvudtaget.   

Kommun
Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 11 602 11 602 0 11 602 11 602 0

Hällefors 8 920 9 420 -500 8 950 9 450 -500

Lindesberg 26 810 26 310 500 24 430 24 330 100

Ljusnarsberg 7 785 7 685 100 7 640 7 640 0

Nora 11 155 11 155 0 10 705 10 705 0

Totalt 66 272 66 172 100 63 327 63 727 -400

Hällefors: Taxeökningar för Hällefors kommun är 0% och är beräknad utifrån ett förväntat fonduttag.
Lindesberg:  Taxeökningar för Lindesbergs kommun är 11% och är beräknad för att kunna reglera tidigare underskott.
Ljusnarsberg:  Taxeökningar för Ljusnarsbergs kommun är 6%.
Nora:  Taxeökningar för Nora kommun är 6%.

Budget 2022 Budget 2021
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Plockanalys ska utföras på kärlavfall vid utvalda områden i samtliga kommuner samt på 
återvinningscentralernas fraktion med energiåtervinning. Syftet med plockanalyser är att ge en 
bild av kärlavfallets sammansättning med fokus på producentansvarsmaterial, farligt avfall, 
elektronik och för energiåtervinningens räkning om innehållet istället hade gått att 
materialåtervinna eller återanvända. Resultatet kan användas för ökad och riktad information 
för att uppnå bättre sortering.  

Återvinningscentralernas öppettider är sedan 2019 utökade till att ha öppet tre kvällar i veckan 
och varannan lördag enligt önskemål från tidigare utförd kundenkät. Det innebär dock att 
ÅVC:erna har stängt en dag i veckan. Utifrån 2021 års resultat i kundenkäten har kundernas syn 
på öppettiderna förbättras men är fortfarande den del i enkäten som vi fått sämst resultat på. De 
närmsta åren kommer inte någon större förändring av öppettiderna genomföras, däremot 
behöver vi se över andra alternativ för att se hur vi kan möta medborgarnas förväntade service 

Från första januari 2022 har kommunerna ansvar för att samla in returpapper från hushåll, 
detta kommer lösas genom insamling vid återvinningsstation där vi genom en entreprenör 
samlar in det på samma sätt som det tidigare gjorts. Även insamling från flerbostadshus kommer 
erbjudas fastighetsägare genom ett s.k. auktorisationssystem där vi kan ingå icke exklusiva avtal 
med insamlingsentreprenörer för att uppnå fler lättillgängliga insamlingsplatser   

Inom Avfall Sverige ser man en tydlig trend mot att allt fler kommuner går tillbaka till att utföra 
avfallsinsamlingen i egen regi och att andelen med insamling i egen regi troligen kommer att öka 
även framöver. Förbundets avtal med nuvarande entreprenör sträcker sig fram till sep 2025 
med möjlighet till förlängning. Förbundet har för avsikt att utreda möjligheten med 
avfallsinsamling i egen regi. Fokus på en sådan utredning kommer att läggas på kvalitet och 
service gällande insamlingen men även den ekonomiska aspekten måste beaktas. 

För att nå verksamhetens mål med anslutningsgrad av abonnemang för utsortering av matavfall 
kommer arbetet med riktade brev till abonnenter att fortsätta under 2022. Detta innebär att 
många utställningar av matavfallskärl kommer ske under året. Avdelningens kärlservice 
kommer dessutom att fortsätta byta ut trasiga och uttjänta kärl.    

Inom området för Samhällsbyggnad finns det fortfarande fastigheter som saknar 
avfallsabonnemang. Arbetet med att söka fram och informera fastighetsägare utan abonnemang 
pågår och kommer fortsätta även kommande år 

Förbundet har med hjälp av Miljö- och Avfallsbyrån, på uppdrag av medlemskommunerna, i en 
rapport föreslagit en tidplan och prioriteringar av åtgärder för kommunernas gamla nedlagda 
deponier. Rapporten avser deponier som klassats i riskklass 2, stor risk, enligt 
Naturvårdsverkets MIFO metodik (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). 
Föreslagna åtgärder kan på sikt belasta kommunerna med höga kostnader.   

   

 Verksamhetsmål 2022  

• Andelen avfallsabonnenter som valt att sortera ut matavfall ska uppgå till minst 80 % 
och därefter bibehållas eller öka. Utfallet för 2020 var 79,6%. 

• Minska mängden avfall som går till energiåtervinning, målet är att utfallet ska vara lägre 
än snittet för 2016-2019 som var 1977 ton. 

• 25/25 målet. Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015 
Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015 
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VP 2023-2024 

Sedan tidigare har regeringen beslutat att förpackningar ska samlas in fastighetsnära. I en 
promemoria föreslår regeringen vilka förpackningsslag som omfattas och hur det ska 
genomföras i praktiken. Sju punkter är centrala för kommunernas avfallshantering: 

• Förpackningar av papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas in 
fastighetsnära. Övriga förpackningsslag – till exempel trä, keramik och textil – samt 
skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser.  

• Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från 
hushåll och verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll.  

• Kommunerna ska även, enligt huvudregeln, samla in utsorterat förpackningsavfall på 
särskilt iordningsställda platser för allmänheten där det uppkommer mycket 
förpackningsavfall.  

• Producenterna ska finansiera insamlingen och behandlingen samt täcka kommunernas 
kostnader för omlastning och information till hushållen. 

• Insamlat förpackningsavfall ska överlämnas till producenterna. 
• Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstationer och ha rutiner för att beräkna och 

kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas till respektive 
producentansvarsorganisation.  

• Om det inte finns någon godkänd producentorganisation ska kommunen se till att det 
förpackningsavfall som faller under kommunens insamlingsansvar behandlas. 

Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna ha ett insamlingssystem på plats. Redan innan dess 
får kommuner, istället för fastighetsnära insamling, samla in förpackningsavfallet på 
kvartersnära insamlingsplatser och kan efter anmälan till Naturvårdsverket få ersättning för 
detta.  

Krav på insamling av utsorterade förpackningar på allmänna platser föreslås gälla från och med 
juli 2026.  

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur kommunernas kostnader för insamling av 
förpackningsavfall och information om sortering ska beräknas. 

Att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna är en pågående utmaning. 
Runt om i landet har det med framgång införts kameraövervakade obemannade 
återvinningscentraler. Abonnenten får ett passerkort i samband med utbildning och därefter 
tillgång till ÅVC:n även när det normalt är stängt på morgnar, kvällar och helger.  För att införa 
passerkort kan viss ombyggnation av centralerna behövas och eventuella åtgärder behöver 
utredas 

Nora kommun har idag en ÅVC som är utlagd på entreprenad, avtalet sträcker sig fram till 
augusti 2025. Inför nästa upphandling av drift och skötsel av återvinningscentralen i Nora har 
förbundet för avsikt att utreda möjligheten med egen regi. Fokus kommer även där att läggas på 
kvalitet och service, men även den ekonomiska aspekten måste beaktas.  
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Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 
 
Driftbudget  

 

 

Avdelningen ska svara för  
• Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning. 

Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer. 
• Att abonnenter anslutna till det kommunala dricksvattennätet får ett dricksvatten av 

godkänd kvalitet. 
• Att avleda spill- och dagvatten och rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.  

 

Inom avdelningens ansvarsområde finns ca 173 mil vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar 
och ca 350 anläggningar. Av dessa är 24 vattenverk och 26 avloppsreningsverk. Resterande del 
utgörs av pumpstationer, villapumpstationer, reservoarer och tryckstegringar. För att minimera 
avbrott och avvikelser i verksamheten ingår beredskapstjänstgöring. 

 

Lagar och förordningar som styr verksamheten  

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för verksamheten. Lagen om 
allmänna vattentjänster, ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar), 
EU:s ramdirektiv för vatten, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och annan 
livsmedelslagstiftning, Miljöbalken, Egenkontrollförordningen och Naturvårdsverkets 
föreskrifter om rening av avloppsvatten ligger till grund för verksamheten. 

 

 

 

Kommun
Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 26 899 26 899 0 24 031 24 031 0
Hällefors 22 935 22 435 500 22 985 22 285 700
Lindesberg 60 179 55 879 4 300 56 435 54 435 2 000
Ljusnarsberg 21 800 21 350 450 20 740 20 740 0
Nora 31 785 31 985 -200 29 375 29 375 0
Totalt 163 598 158 548 5 050 153 566 150 866 2 700

Generellt:  Resultatet baseras på långtidsplaneringsmodellen Sweco som tar höjd för kommande investeringar och
kapitalkostnader för att få en jämn taxeutveckling. Resultatet justeras även för ej upparbetade kapitalkostnader
 som vi har planerat för.

Hällefors:  Fondavsättningen beräknades till ca 1MKr men justerades ner till 500tkr p.g.a. ej antagen taxehöjning.
Lindesberg: Taxeökningar för Lindesbergs kommun är 5%. Resultatet beräknas till 4,3MKr varav fondavsättning 3,5MKr 
enligt Sweco samt 800tkr som reserverats för ej upparbetade kapitalkostnader.
Ljusnarsberg:  Taxeökningar för Ljusnarsbergs kommun är 6%. Fondavsättningen beräknas till 450tkr som består av 
reserverade ej upparbetade kapitalkostnader.
Nora: Taxeökningar för Nora kommun är 18%. Resultatet beräknas till -200tkr varav 1,4MKr i underskott som tas 
ur VA-fonden och 1,2MKr i överskott p.g.a. ej upparbetade kapitalkostnader.

Budget 2022 Budget 2021
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Framtid och verksamhetsutveckling   

VA-verksamheten är hårt lagstyrd och bedrivs för att bidra till en god miljö och hållbar 
utveckling.  

Merparten av vatten- och avloppsreningsverken är 40-50 år gamla, ledningsnäten är ännu äldre. 
Klimatförändringar tillsammans med skärpt lagstiftning medför att investerings- och 
underhållsbehovet kommer att öka väsentligt i framtiden. EU:s ramdirektiv för vatten innebär 
att arbeta med en helhetssyn på vattenfrågor och att hitta hållbara lösningar för hantering av 
dag- och spillvatten.  

Vattenverken utreds med fokus att klara framtida krav gällande kapacitet, kvalitet, möjlighet till 
reservvatten och reservvattentäkter samt upprättande av vattenskyddsområden. Detta innebär 
att vissa vattenverk med sämre förutsättningar ersätts med överföringsledningar. Arbete pågår 
enligt Livsmedelsverkets förordning med att säkra dricksvattenförsörjningen mot föroreningar 
via sabotage eller skadegörelse. För att skydda dricksvattnet ses säkerhetsbarriärerna i 
vattenverken över. Uppdateringar av EU:s dricksvattendirektiv kommer att införlivas i svensk 
lagstiftning senast i januari 2023, vilket kommer att öka kraven på dricksvattenproducenter.  

Kommunal vattenförsörjningsplan är framtagen och Länsstyrelsen arbetar med en regional 
vattenförsörjningsplan som ska vara klar år 2022. Dokumenten visar var potentiella 
vattenresurser finns, så att hänsyn kan tas till dessa när kommunerna jobbar med sin fysiska 
planering. 

VA-avdelningen medverkar också i regionalt nödvattensamarbete. Genom samarbetet samlas 
bland annat underlag om närliggande kommuners kompetenser och tillgång till 
nödvattenmaterial.   

Utredning av framtida dricksvattenförsörjning för Lindesberg och Nora fortsätter enligt 
framtagen tidsplan och med grundvattenalternativen i fokus. I Ljusnarsberg fortsätter arbetet 
med att söka en vattendom för nya vattentäkten Sundet och i Hällefors utreds möjligheten att 
borra nya brunnar längre bort i den ås där Jeppetorps vattenverk i dagsläget tar sitt vatten.  

Nya tillstånd för avloppsreningsverken medför omfattande utredningar och skärpta villkor för 
både verk och ledningsnät. När det gäller de mindre avloppsreningsverken så utreds 
alternativen pumpstation och överföringsledningar eller minireningsverk.  

Inventeringen av ledningsnätets status fortsätter i samtliga kommuner enligt dokumentet 
”Åtgärdsprogram ledningsnät”. Felkopplingar samt in- och utläckage dokumenteras och 
åtgärdas, vilket innebär att belastningen av tillskottsvatten till avloppsreningsverken minskar. 
Genom förnyelseplaneringsgruppen samlas också underlag om ledningsnätens status in, som 
ligger till grund för planering av kommande investeringar. Detta för att komma ner till 
branschens riktlinjer för utbytestakt om 125 år.  

Med tanke på framtida investeringsvolymer krävs verktyg för nyckeltal och uppföljning. VA-
avdelningen fortsätter att utveckla den långtidsplaneringsmodell som används, som visar den 
ekonomiska utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (VA-fonden) i ett 15-års perspektiv. 
VA-avdelningen är dock beroende av att kommunerna som VA-huvudman för den allmänna VA-
anläggningen tar fram nödvändiga kommunala styrdokument i form av VA-plan, innehållande 
bland annat utbyggnadsplan, dagvattenstrategi och skyfallskartering. Arbetet med att se över 
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Samhällsbyggnad Bergslagen måste fortsätta.  
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Verksamhetsmål 

VA-avdelningen ska bedriva ett aktivt uppströmsarbete, för att minska negativ påverkan på 
människors hälsa och/eller miljön. Det görs genom att 

• Antalet underhållsspolningar ska minska jämfört med 2020, räknat som ett medelvärde 
under 5 år. 

• Minska utläckaget av dricksvatten, räknat som skillnaden mellan producerad och 
debiterad mängd vatten jämfört med år 2018. År 2025 ska vattensvinnet vara nere på 
20% i respektive kommun. 

• Kadmiumhalten i slammet ska vara sjunkande, räknat som ett medelvärde de 5 senaste 
åren. 

 

VP 2023-2024 

Byggnation av reservvattenledningar mellan Nora och Lindesberg med tillhörande anläggningar 
samt ombyggnation av Rya vattenverk kommer att pågå under kommande år. 

Ombyggnationen av Nora avloppsreningsverk fortsätter och beräknas klart till hösten 2022 och 
intrimning kommer att ske kommande år. Projektering inför ombyggnation av Lindesberg 
avloppsreningsverk har påbörjats och tillståndsprocessen kommer att inledas under våren 
2022. Byggstart planeras till efter sommaren 2022 och kommer att pågå kommande år. 

Arbetet rörande energieffektivisering och teknikutveckling fortsätter att prioriteras. Vi kommer 
även under perioden fram till 2025 att satsa på att minska utläckaget av dricksvattnet så att 
skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten minskar. Detta för att ytterligare 
förbättra vårt långsiktiga arbete med att hushålla på våra vattenresurser. 

Översyn av verksamhetsområden för vatten-, spill och dagvatten kommer att ske år 2023, där 
framtagna beslutsunderlag används för fastställande av verksamhetsområdesbeslut i enlighet 
med lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för alla områden där allmänna VA-anläggningar 
i dagsläget finns utbyggda. 
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Investeringsbudget 2022 
Kommunernas förslag till investeringsbudget 

 

 

 

Investeringar för 2022
Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

äskningar beslut äskningar beslut äskningar beslut äskningar beslut
Gata 9 800 9 800 13 200 13 200 9 900 6 700 8 100 8 100
Park 1 900 900 3 460 2 200 820 820 1 490 1 490
Idrott 50 50 2 600 2 600 300 0 0 0

Återvinning 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0
VA 11 000 7 500 55 000 55 000 17 000 10 000 40 800 40 800

22 750 18 250 75 260 74 000 28 020 17 520 50 390 50 390
80% 98% 63% 100%

Projekt (tkr) Budget 2022 VP 2023 VP 2024
Avdelning GPI 10 750 10 770 12 850

- varav Verksamhet Gata 9 800 10 100 11 700
Beläggningsarbeten 4 500 5 500 6 500
Reinvesteringar väg och gatubelysning 2 200 2 300 2 400
Upprustning av broar 1 000 1 500 2 000
Nya sandfickor med tak 300 0 0
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder 800 800 800
Kringåtgärder GC (från kommunen) 1 000 0 0

- varav Verksamhet Park 900 620 1 100
Allé RV 63 250 300 300
Allmänna Parkinvesteringar 230 250 250
Fontän på torget i Grythyttan 200 0 0
Torget Hällefors, utredning 150 0 0
Ny lekplats 70 70 550

- varav Verksamhet Idrott 50 50 50
Baden Grythyttan-Sången 50 50 50

Avdelning Avfall och återvinning 0 0 0

Avdelning Vatten och avlopp, VA 7 500 7 500 7 500
Mindre ledningsarbeten 4 500 4 500 4 500
Mindre VA-anläggningar 3 000 3 000 3 000

Summa 18 250 18 270 20 350
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Lindesberg 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2022 VP 2023 VP 2024
Avdelning GPI 18 000 25 100 24 900

- varav Verksamhet Gata 13 200 21 800 22 000
Ombyggnad Kristinavägen 0 11 000 11 000
Reinvesteringar underhåll gator och vägar 4 700 4 700 5 700
Reinvesteringar trafik och tillgänglighet 1 000 800 900
Reinvestering väg och gatubelysning 2 200 2 300 2 400
Sandfickor 300 0 0
Reinvestering vägbelysning Ramsberg 1 000 0 0
Reinvesteringar broar/vägtrummor 4 000 3 000 2 000

- varav Verksamhet Park 2 200 1 800 1 400
Flugparken etapp 3 1 000 0 0
Lekplatser 600 1 100 700
Träd, planteringar och möblering 600 700 700

- varav Verksamhet Idrott 2 600 1 500 1 500
Investeringar Idrott (pooltäckning Fellingsbro) 1 200 0 0
Reinvestering Idrott 1 400 1 500 1 500

Projekt (tkr) Budget 2022 VP 2023 VP 2024
Avdelning Avfall och återvinning 1 000 38 000 0
Återvinningscentral Lindesberg 1 000 38 000 0

Avdelning Vatten och avlopp, VA 55 000 102 000 108 000
Lindesbergs RV 25 000 85 000 88 000
Mindre ledningsarbeten 7 000 8 000 8 000
Mindre VA-anläggningar 6 000 6 000 6 000
Reservvattenledning Lindesberg-Nora 15 000 0 0
VA-förnyelse Kristinavägen 2 000 3 000 6 000
Vattentornet Hagaberg, tätskikt

Summa 74 000 165 100 132 900
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Ljusnarsberg 
 

 

Projekt (tkr) Budget 2022 VP 2023 VP 2024
Avdelning GPI 7 820 9 450 12 600

- varav Verksamhet Gata 6 700 9 025 11 100
Beläggningsarbeten, ny asfalt samt vid ombyggnad VA 1 500 4 500 5 000
Reinvestering i väg och gatubelysning 1 500 2 000 2 300
Upprustning av broar 3 000 1 500 3 000
Sandfickor med tak 200 225 0
Trafiksäkerhetsåtgärder / tillgänglighetsanpassningar 500 800 800

- varav Verksamhet Park 820 330 1 320
Lekplatser 500 60 600
Pollineringsprojekt 20 0 0
Betesmark, Finnkullberget 100 0 0
Parkutrustning och planteringar 200 220 220
Rydbergsdal, utreda för att öka tillgängligheten 0 50 0
Rydbergsdal och Garhytteån, första etapp 0 0 400
Ljusnarsbergs gruvfält 0 0 100

Avdelning Avfall och återvinning 0 0 0

Avdelning Vatten och avlopp, VA 10 000 17 000 14 000
Mindre ledningsarbeten 500 5 000 5 000
Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9 2 000 2 000 2 000
Ledning Ställdalen - Högfors 4 000 4 000 4 000
Mindre VA-anläggningar 500 3 000 3 000
Reservvatten Sundet 3 000 3 000 0

Summa 17 820 26 450 26 600
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Nora  

 

 

 

Projekt (tkr) Budget 2022 VP 2023 VP 2024
Avdelning GPI 9 590 12 205 10 315

- varav Verksamhet Gata 8 100 10 775 9 400
Ombyggnad gator och beläggningsarbete 4 000 4 250 5 000
Dagvattenhantering efter VA-inventering 200 200 200
Reinvestering i väg och gatubelysning 1 900 2 300 2 400
Renovering av broar 1 000 3 000 1 000
Tak på sandfickor 200 225 0
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtg. 800 800 800

- varav Verksamhet Park 1 490 1 300 515
Utveckling Skolparken 500 0 0
Reinvestering av kommunens lekplatser 60 700 65
Alntorpsö 0 150 150
Allmänna parkinvesteringar 280 300 300
Fruktallé 100 0 0
Strandpromenaden-strandskoningen 100 0 0
Förlängning strandpromenaden Söderut 0 150 0
Förlängning Åpromenaden Stenvalvsbron-Kärleksstigen 150 0 0
Gyttorps Torg 150 0 0
Parkmark intill Trängbo camping 150 0 0

- varav Verksamhet Idrott 0 130 400
Ängarna, omläggning fotbollsplan 0 80 0
Digerberget, dikning och röjning 0 50 0
Gyttorp, dränering fotbollsplan 0 0 200
Norvalla, fotbollsmål 0 0 200

Avdelning Avfall och Återvinning 0 0 0

Avdelning Vatten och avlopp, VA 40 800 8 000 8 000
Nora reningsverk (beslutad) 15 000 0 0
Reservvattenledning Nora-Lindesberg (beslutad) 5 000 0 0
Mindre ledningarbeten 5 000 5 000 5 000
Reservvattenledning Lindesberg-Nora (Pershyttan) 15 000 0 0
Mindre VA-anläggning 800 3 000 3 000

Summa 50 390 20 205 18 315
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Maskin- och fordonsanskaffning 
Uppskattat behov  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maskinbehov 2022
GPI Maskin Pris Ersätter Årsm
Park/idrott Lindesberg Vagn lövuppsamlare Amazon 150 Ersätter befintlig i Fellingsbro
Hällefors Gräsklippare Toro 100 Ersätter befintlig Toro
Hällefors L 50 1 000 Ersätter befintlig L 50
Hällefors El-bil 400
Stafettg. Lindesberg Bokningsbar bil enl J-E 400

2 050

VA Maskin Pris Ersätter Årsm
VA Caddy 300 Caddy  LGA452 2011
VA Transporter 370 transporter LFO714 2011
VA Anläggarbuss typ Crafter 420 Crafter MGO330 2011

1 090

3 140
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Objektsammanställning 
Som grund för verksamhet och uppdrag 2022 

Avdelningen Gata, Park, Idrott (GPI) 

 

 

 

 

 

Objekt Hällefors 
kommun

Lindesbergs 
kommun

Ljusnarsbergs 
kommun

Nora 
kommun

Verksamhet Gata

Asfaltsvägar 47km 158 km 64 km 57 km

Grusvägar 17km 26 km 29 km 4 km

GC-vägar 11 km 33 km 6 km 30 km

Belysningspunkter 2 600 st 7 500 st 2 300 st 3 600 st

Broar 13 st 21 st 20st 22  st

Verksamhet Park

Lekplatser 5 st 23 st 5 st 15 st

Gröna ytor  

Skogsförvaltning  

Verksamhet Idrott

Idrottsplatser 5 st 2 st 1 st

Fotbollsplaner, gräs 12 st 3 st 9 st

Elljusspår 5 st 2 st 2 st

Ishallar 2 st

Badplatser 2 st  11 st 3 st

Temp. utomhusbad 1 st

Isbanor 2 st 3 st

Motionsanläggningar 2 st

Campinganläggningar 2 st
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Avdelningen Lokal- och Miljöservice 

 

 

 

 

 

 

Objekt
Hällefors 
kommun

Lindesbergs 
kommun

Ljusnarsbergs 
kommun

Nora 
kommun

Skolor, förskolor och vuxenskolor 14 st 42 st 7 st 19 st

Kontorsenheter 6 st 20 st 4 st 9 st

Idrottsanläggningar 3 st 8 st 2 st 3 st

Bibliotek 1 4 st 1 st 1 st

Räddningstjänster 5 st 1 st

Förråd 1 st 2 st 1 st 1 st

VA och Återvinninganläggningar 3 st 4 st 2 st 2 st

Äldreboende 3 st 7 st 2 st 2 st

Övrigt 4 st 4 st 1 st 5 st

Trappstädning 12 st
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Organisationsnr: 222 000-1487         Tel: Servicecenter 0587-55 00 40 E-post: forbund@sbbergslagen,se 

Box 144,  713 23  NORA                          Växel             0587-55 00 00 Hemsida: www.sbbergslagen.se 
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