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Interpellation
I en stor organisation är det ibland nödvändigt att skapa ”interna” organisationer- ibland inte.
Nora kommun har valt att skapa BKT Bergslagens kommunalteknik tillsammans med övriga
norrkommuner. I denna organisation ligger bla att sköta kommunens snöröjning, grönytor och
idrottsplaner. Ofta sköts detta via entreprenad.
I en framtid skulle man kunna tänka att föreningarna själva skulle kunna sköta vissa uppgifter och viss
drift som idag ligger på BKT och på så vis även få inkomster. Så är också fallet redan idag med några
av Noras föreningar.
Nora kommun betalar idag en årlig summa till BKT avseende skötsel av idrottsplaner (1.583.000 kr/år
) Om vi förstått det rätt avser detta skötsel av Norvalla, Martinvallen, Ängarna, Järnboås,
Dalkarsberg samt elljusspåret Norvalla samt ytor intill. Även klippning av Pershyttan har av någon
anledning kommit med trots att den är föreningsägd. Vi har försökt förstå beräkningarna utan
resultat. Då vi kan se att frågan är av allmänintresse vill vi därför att frågan tydliggörs och förklaras.
Landsbygdspartiet oberoende vill nu ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.
1..Hur fördelas de pengar som går ut årligen för skötsel av idrottsplanerna tot 1.583.000 kr? Vi skulle
gärna se dem redovisade för faktiskt utfall, ej budgeterade kostnader samt enbart för Nora i samtliga
fem punkter nedan.
•
•
•
•
•

Rörande direkta driftkostnader (såsom ex el, reparation)
Eventuella egna (BKT) personalkostnader som handhar del av direkt-drift (typ vaktmästare-ej
arbetsledning)
Rörande driftkostnader till entreprenörer direkt (som handhar skötseln av gräsytor och ev
kringliggande ytor) ?
Rörande så kallade ”over-head” kostnader (kostnader som är administrativa kostnader
såsom arbetsledning, fakturering, upphandling etc)
Eventuella övriga kostnader och vad de består i

2..Vad är det som styrt att BKT tagit hand om skötsel av vissa fritid/rekreationsytor i Nora medan
några föreningar tagit hand om detta själva i vissa fall mot ersättning?
•

Finns några direktiv för denna ersättning till föreningar för skötseln eller sker det i
individuella överenskommelser?
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