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INFORMATION 

2014-06-13 Dnr 

Kommunchef 
Christer Lenke 
Tfu: 0581-810 34 
ch r i ster.lenke@lindesberg.se 

Till styrgrupp och projektgrupp för utredning 
av samverkan i Bergslagen (KNÖL) 

Projektorganisation och mötestider hösten 2014 

Samtliga kornmunstyrelser i KNÖL-området har bifallit projektdirektivet 
för utredning av samverkan mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. 

Projektorganisation 
l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: 

Projektledare 
Marianne Skinnars-Bruno som är engagerad på 60% genom tjänsteköp 
av Örebro läns landsting tiden 2014-08-01--2015-02-28. Som sakk'1lllllig 
i samhällsbyggnadsfrågor är Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef i 
Katrineholrns kommun engagerad på timbasis. 

Styrgrupp 
Annahelena Jemberg, KSO Hällefors 
Lars-Göran Zetterlund, röreträdare för oppositionen i Hällefors 
Anders Ceder, KSO Lindesberg 
Jonas Kleber, röreträdare för oppositionen i Lindesberg 
Ewa-Leena Jol1ansson, KSO Lj usnarsberg 
Ulf Hilding, företrädare för oppositionen i Ljusnarsberg 
Solveig Oscarsson, KSO Nora 
John Sundell, :företrädare för oppositionen i Nora 
Jerry El vin, ordf i BMB 
Hans-Olof Hake, ordf i BKT 

Projektgrupp 
Hans Karlsson, kommunchef i Hällefors 
Christer Lenke, kommunchef i Lindesberg 
Bo Wallströmer, kommunchef i Ljusnarsberg 
Jan Norlund, kommunchef i Nora 
Peter Grönlund, :förvaltningschefBMB 
Eva Jonsson, rörbundschefBKT 

Post:ulress 
Lindesbergs kommun 
7 11 80 Lind.:sberg 

Besöksadress 
Stentappsgotan 5 
711 35 Lindesberg 

Telefonifax 
0581-810 00 vxt 
0581-131 29 fa;.; 

E-post/www 
kommun@lindesberg.se 
hup://www.lindesberg..se 

Giro 
Bankgiro 821-3134 

Organisationsnr: 
112000-20 15 



Mötestider 

Styrgrupp 
Fredag 22 augusti, kl 8.00-9.30, Lindesberg 
Fredag 26 september, kl 8.00-9.30, Kopparberg 
Fredag 24 oktober, kl 8.00-9.30, Hällefors 
Fredag 28 november, kl 8.00-9.30 Nora 

Projektgrupp 
Torsdag 14augusti, kl13.30-15.00 Nora 
Torsdag 18 september, kl 13.30-15.00 Nora 
Fredag 10 oktober, kll3.30-15.00 Nora 
Torsdag 20 november, kl13.30-15.00 Nora 

Projektdirektivet bifogas_ 

~~et 
Beställare av projektet 
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Samverkan i Bergslagen- Utveckling av befintliga och nya samverkanområden inom kommu
nema i noiTa Örebro län. 

Projektägare 
Ordföranden i respektive kommunstyrelse. 

l. Bakgrund, syfte, strategier och mål 

1.1. Ide och bakgrund 

Vid det gemensamma mötet med kommunstyrelserna för KNÖL-kommunerna i september 2012 
diskuterades samverkan, bakgrund, nuläge och framtida områden for samverkan. Samstämmig
het rådde över att samverkan i grunden är positivt för respektive kommun avseende ekonomi och 
kompetensförsörjning. Samverkan itmebär också svårigheter över tid dar den enskilda 
kommunens utveckling och behov inte alltid överensstämmer med den beslutade grundetl för 
samverkansorganisationema. Sesammanfat/ande bildfrån det gemensamma kommunstyrelse
mötet i bilaga. 

Sedan cirka tio år finns två omfattande sarnverkans01måden: 

o Bergslagens kommunalteknik (BKT) :fbr kotmnunernas tekniska verksamheter, gata, park 
och idrott, lokalvård och miljöservice, vatten och avlopp samt avfall och återvinning. 

o Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) för i huvudsak myndighetsutövning inom 
miljö- och byggområdet Förutom detta arbetat förvaltningen med naturvård, fysisk 
planering, trafikfrågor, ene.rgirädgivning, samt ka1t- och mätningsverksamhet för de fyra 
kommunerna. 

En ökad samverkan ia'ing områden som berör både BKT och BMB har tidigare diskuteiats och 
genomlysts i PM. Det .finns ett behov av att skapa en mer effektiv hante1ing av dessa mmåden 
inom organisationema ur resurssynpunkt, men också att utveckla verksamhetens processer ur ett 
kundperspektiv. Medborgarna/kunderna är många gånger beroende av kontakter med såväl 
gemensamrna organisationer som kontaleter med respektive koiiD.nWl i samma ärende. 

Mark- och exploateringsfrågor hanteras av respektive kommun och här finns också behov av att 
genomlysa m~jligheter till ökad samverkan med BKT och BMB. 

Exempel på områden för samverkan som diskuterats för att effektivisera k01mnunemas 
verksamheter och säkerställa hög kompetens är följande: 

o Upphandling 
o Energi/strategiskt miljöarbete 
o Infrastrukturlkonununikation 
o IT 
o Tele/växel/kundtjänst 
o Fordonsförvaltning 
o Juridisk kompetens 
o Gemensamma administrativa system 
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o Vuxenutbildning 
o Turism 
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o Gemensam biståndsbandläggning/LSS-handläggning 
o Debitering inom vård och omsorg 
c:~ Lönebantering 
o Ekonomiadminish·ation 

1.2.Syfte 

Syftet är att ytterligare optimera klmdnytta, kompetensforsö1jning och skapa kostnadseffektivitet 
i en stabil orgamsation inom KNÖL-området genom att utreda befintlig samverkan och nya 
områden för samverkan. 

1.3. strategier 

Projektiden stälmne1· väl överens med regionens och konummemas måldolo..unent. Bl a skrivs det 
i den regionala utvecklingsstrategin uKo111nnmerna hctr e11 ce11tral roll i scnnhällspltmeringen. 
Den kommunala övers;!ct.splcmeringen har tradWonellt fungerat som styrdokumentfor markpiet
neringen inom den egna kommunen. l takt med alt samhället ställer nyala·av på funktionalitet 
och rörlighet blir det allt tydligare all kommunerna behöver ha bredare strategierfor sh7ji'am
tida utveckling". 

1.4. Projef<tmål 

Efter en analys av for- och nackdelar med avseende på verksamhetsansvar och organisatior~s
fonner for BKT och BMB, med beaktande av myndighetsutövning) är projektmålet att föreslå 
samverkansformer ur ett samhällsbygguadsperspektiv. Dessutom ska foJjande specifika onu·åden 
för samvedcan utredas: 

0 lnfi"astruktur/kommunikation 
o strategiskt miljöarbete 
o Upphandling 
o Jm·idisk kompetens 
o TT -organisation!IT -strateg 
o Tele/växel/kundtjänst 
o F ordansförvaltning 
e Debitering inom vård och omsorg och barnomsorg 
o Systemforvaltare för socialtjänstens gemensamma prognm 
o Lönehantering för kommunerna och gemensamma organisationer 
o Ekonomiadministration för gemensamma organisationer 

Projektet ska lämna förslag på ftamtida organisation/er inklusive offentligrättslig 
samverkansfonn och organisationens/organisationemas säte senast den 31 december 2014. 

1.5. Förväntat resultat av Etableringsfasen 

Förankra projektdirektivet i medlemskommunerna. Första steget är förankring i KNÖL-samver
kan, för alt sedan med en tjänstesla'ivelse och l)l'Ojektdirektiv erhålla beslut och projektstrut i 
respektive kommunstyreLse. 
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I syftet beskrivs att projektet avser att uppnå kundnytta, kompetensförsäljning och kostnadsef
fektivitet. Dettakan mätas genom uppföljningar av kundnytta i relation till kostnad. Avvikelse
banteting och kval itetsarbete är ytterligare sätt att systematiskt fålja effekterna. Projektet ska 
redovisa en nulägesanalys och föreslå indikatorer får uppföljning av en ny organisation. 

1.7. Uppföljning 

Uppföljning av hur projektet har bedrivits och resultatet av förslaget sker ett år efter att det slut
fötts, 2015-12-31. 

1.8. Avgränsningar 

Projektet kan resultera i delprojekt som utreder specifika verksamhetsområden för samverkan. 
Styrgruppen beslutar om ev delprojekt som ska genomföras under projckttide.n. Detta kan 
innebära att samverkan kan inledas vid olika tidpunkter f6mtsatt beslut. 

1.9. Målgrupper 

Målgrupper är kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samt 
kommunalfårbundet BKT. 

2. Leverans och utvärdering 
Utredningsuppdraget redovisas till projektägaren senast den 31 december 2014. 

3. Beställarfunktion 

3.1. Beställare 

Kommunchef, Lindesbergs kommun. 

4. Projektorganisation 

4.1. Projel<tledare 

Extem projektledare tillsätts genom upphandling eller ljänsteköp. 

4.2. styrgrupp 

Kolnmunstyrelseordfåranden i KNÖL-kommunerna, ordförande för BKT och BMB samt en 
representant for oppositionen i respektive kommun. 

4.3. Projektgrupp 

Kommunchefer i KNÖL-kommunerna, forbuodschefBKT samt förvaltnjngschefBMB. 

4.4. Referensgrupper/arbetsgrupper 

Utses av projektledare och projektgrupp. 
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4.5. Facklig samverkan 

Befintliga sam verkansorganisationer inom respektive organjsation. 

5. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Organisationsutredningar/fOrändringar inom respektive kommun. En inventering genomförs in
nan projektstatt. 

6. Tid- och af<tivitetsplan 
Projektledare och projektgt.upp utarbetar tid- och aktivitetsplan för hela projektperioden. 

7. Budget 

7.1. Projeldkostnader 
Extern projektledare 
Seminarier och workshop 
studiebesök 
Summa 

500 tkr 
50 tkr 
50 tkr 

600 tkr 

Personalkostnader för anställd personal bekostas av respektive organisation. 

7.2. Projektfinansiering 

Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna efter befolkning enligt följande: 
Hällefors 15,7% 94 tkr 
Lindesberg 50,7 % 304 tia· 
Ljusnarsberg l O, 7 % 64 t kr 
Nora 22,9 % 138 tkr 

8. Riskanalys 

o Politisk enighet uppnås inte 

o Förändringsobenägenhet inom organisationerna 

e Ökade kostnader 

• Tidplanen håller inte 

o Kompetenstapp 

o Brist upplevs avseende information och delaktighet 

o Att önskad effekt inte uppnås 
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o Förbundsordning for Bergslagens kommunalteknik 

o Samverkansavtalrörande gemensam nämnd och forvaltning för de kommunala bygg- och 
miljöverksamhetema i KNÖL-kommunema 

" Regional utvecldingsstrategi 

o Utvec1dingsstrategier eller motsvarande för respektive kommun 

c Utredning om viss effektiviserings- och rationaliseTingspotential genom kommunal 
samverkan i Bergslagen, 2009 

o Förstudie om samverkansmöjligheter inomKNÖL-onu·ådet, Lore maj 2009 

o Förslag till framtida upphandlingsorganisation~ 20 l O 

o BKT och BMB -ett geografiskt område, 201 1 

G Bergslagens Miljö- och Byggnämnd och dess forvaltningar, Larserö och Wegfors 
månad/år 

o Ekonomichefernas utredning avseende den skattefinansierade delen av BKT!s 
verksamhet w- ett ekonomiskt perspektiv, sep 2012 
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