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Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2022 

 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att föreslå Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 

kommun att anta förbundets förslag till kommunernas tekniska investeringar för 

2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Förbundet har tagit fram förslag till kommunernas tekniska investeringar för 

2022, VP 2023-2026. Bilagorna beskriver Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens förslag till investeringsbudget 2022. 

 
För ärendet aktuella handlingar 

Förslag till investeringsbudget för 2022. 
 
 
 

 

 

 

 

Skriv inn forslag til vedtak 
 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
 
Mattias Sjöberg 
Ekonomichef 
 
 



Hällefors

Ny/re inv. Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten Reinv 5 500 5 500 6 500 6 500 6 500 0 0 0 0 0
Reinvesteringar väg och gatubelysning Reinv 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 -50 -50 -50 -50 -50
Upprustning av broar Reinv 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 0 0 0 0 0
Nya sandfickor med tak Nyinv 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder Nyinv 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Summa 9 800 10 100 11 700 10 800 11 400 -50 -50 -50 -50 -50

Park 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Allé RV 63 Nyinv 250 300 300 300 350 10 10 10 20 20
Allé Sikforsvägen Reinv 200 250 0 20 0 0 20
Allé Fjällbovägen Reinv 0 100 100 0 0 0 0 10 10 0
Allmänna Parkinvesteringar Reinv 230 250 250 270 270 0 0 80 0 0
Fruktallmänning Nyinv 100 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Fontän på torget i Grythyttan Reinv 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entréplantering Prästgatan Reinv 150 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Utflyktsplats vid vattentornet Reinv 50 50 0 0 0 30 0 0 0 0
Torget Hällefors, utredning Ny/Reinv 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torget Hällefors ombyggnation Ny/Reinv 0 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0
Ny lekplats Reinv 550 70 550 70 600 0 40 0 45 0
Blomstrande Hfs, kartering, inventering och handlingsplan Reinv 20 0 0 0 0 0 10 10 10 10
Knuthöjdsmossen, naturstig 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Summa 1 900 1 770 1 750 640 1 470 80 95 110 85 50

Idrott 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Baden Grythyttan-Sången Reinv 50 50 50 50 50 0 0 0 0
Summa 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0

Återvinning 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Vatten och avlopp 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Mindre ledningsarbeten Reinv 4 500 4 500 4 500 5 500 5 500 0 91 182 365 749
Mindre VA-anläggningar Reinv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 122 243 486 972
Garage, personalbyggnad Nyinv 3 500 0 142 142 142 142
Summa 11 000 7 500 7 500 8 500 8 500 0 354 567 992 1 863

Summa 22 750 19 420 21 000 19 990 21 420 30 399 627 1 027 1 863



Lindesberg

Ny/re inv. Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Ombyggnad Kristinavägen Reinv 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0
Reinvesteringar underhåll gator och vägar Reinv 4 700 5 200 5 700 6 700 7 000 0 0 0 0 0
Reinvesteringar trafik och tillgänglighet Reinv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0
Reinvestering väg och gatubelysning Reinv 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 -40 -40 -40 -40 -40 
Sandfickor Reinv 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinvestering vägbelysning Ramsberg Reinv 1 000 -50 -50 -50 -50 -50 
Reinvesteringar broar/vägtrummor Reinv 4 000 3 000 2 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0
Summa 13 200 22 500 22 100 11 200 12 600 -90 -90 -90 -90 -90 

Park 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Flugparken etapp 3 Nyinv 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entré park Kristinaskolan, utredning parkgestaltning Nyinv 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggning parkmark Torphyttan Nyinv 0 0 450 0 0 0 0 0 50 0
Frövi Strandpark i enlighet med detaljplanebeslut Nyinv 400 1 500 0 0 0 0 0 80 0 0
Gångstråk Bottenån Ny/Reinv 0 0 10 10 10
Utredning av bro över ravin 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m gångstråk över gräsmatta från Åstigen 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Byte av bro över ravin 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Utredning av gångstråk och rastplats norrut 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindesjön runt Ny/Reinv 400 0 500 200 0 0 0 40 50 50
Utv Lindesby Parkmark enl. detaljplan Ny/Reinv 100 400 0 40 30 0 0
Frövi Strandpromenad Förbättrande åtgärder Reinv 400 0 0 0 0 20 40 40 40 40
Frövi Strandpromenad proj fortsatt investering Reinv 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munkhyttan, skötselplan Reinv 100 0 0 0 0 70 70 70 70 70
Rekreationsstråk Stadsskogen-Andersvik Ny/Reinv 400 50 0 0 0 0 20 20 20 20
Lekplatser Ny/Reinv 600 1 100 650 1 150 700 40 40 0 0 0
Träd, planteringar och möblering Reinv 660 690 700 740 750 100 100 110 100 50
Summa 4 360 4 190 2 300 2 090 1 450 230 310 400 340 240

Idrott 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Fellingsbrobadet, bassängtäckning Nyinv 200 0 0 0 0 -5 -5 -5 -5 -5
Reinvestering Idrott Reinv 2 400 1 500 1 500 5 500 1 400 0 0 0 50 50
Summa 2 600 1 500 1 500 5 500 1 400 -5 -5 -5 45 45

Återvinning 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Ny återvinningscentral i Lindesberg Nyinv 1 000 24 000 0 0 0 0 41 1 013 1 013 1 013
Summa 1 000 24 000 0 0 0 0 41 1 013 1 013 1 013

Vatten och avlopp 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Lindesbergs RV Reinv 50 000 50 000 50 000 0 1 958 3 915 7 830 7 830
Mindre ledningsarbeten Ny o reinv 7 000 8 000 8 000 8 000 10 000 0 142 304 608 1 215
Mindre VA-anläggningar Ny o reinv 6 000 6 000 6 000 6 000 8 000 0 243 486 972 1 944
Reservvattenledning Lindesberg-Nora Nyinv 15 000 0 304 304 304 304
VA-förnyelse Kristinavägen Ny o reinv 2 000 9 000 0 41 223 223 223
Vattentornet Hagaberg, tätskikt Reinv 10 000 0 405
Summa 80 000 73 000 64 000 24 000 18 000 0 2 687 5 231 9 936 11 921

Summa 101 160 125 190 89 900 42 790 33 450 135 2 942 6 549 11 244 13 128



Ljusnarsberg

Ny/re inv. Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten, ny asfalt samt vid ombyggnad VA Reinv 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 0 0 0 0 0
Reinvestering i väg och gatubelysning Reinv 1 900 2 000 2 300 2 400 2 500 -40 -40 -50 -50 -50
Upprustning av broar Reinv 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 0 0 0 0 0
Sandfickor med tak Reinv 200 225 0 0 0 0 0 0 0 0
Trafiksäkerhetsåtgärder / tillgänglighetsanpassningar Nyinv 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Summa 9 900 9 025 11 100 10 200 12 300 -40 -40 -50 -50 -50

Park 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Lekplatser Nyinv 500 60 600 60 650 0 30 0 30 0
Pollineringsprojekt Reiv 20 0 0 0 0 0 10 10 10 10
Betesmark, Finnkullberget Reinv 100 0 0 0 0 0 10 10 10 10
Parkutrustning och planteringar Reinv 200 220 220 220 250 10 10 10 10 15
Rydbergsdal, utreda för att öka tillgängligheten Nyinv 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Rydbergsdal och Garhytteån, första etapp Nyinv 0 0 400 0 400 0 0 20 0 15
Ljusnarsbergs gruvfält Ny/Reinv 0 0 100 0 0 0 0 0 10 10
Summa 820 330 1 320 280 1 300 10 60 50 70 60

Idrott 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Olovsvallen, löparbana och hockeysarg Reinv 0 75 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, ytterdörr till vaktmästeriet Reinv 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, dränering grund omklädningspaviljong Reinv 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, Nya ytskikt i våtutrymme Reinv 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Olovsvallen, fotbollsmål Reinv 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, nya ytskikt i duschytrymmen Reinv 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, gräsklippare Nyinv 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0
Bergslagsvallen, ommålning omklädningsrum Reinv 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Hörkens badplats, nya bryggor. Reinv 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Hörkens badpavliljong, golv. Reinv 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elljusspår, nytt spårmaterial Reinv 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0
Djäkens bad, ny lekutrustning. Nyinv 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Djäkens bad, byta panel på badpaviljong. Reinv 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djäkens Bad, måla om väggar och golv på toaletterna. Reinv 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 300 95 180 295 160 0 0 0 0 0

Återvinning 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Vatten och avlopp 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Mindre ledningsarbeten Reinv 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 0 101 203 405 830
Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9 Reinv 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 41 81 162 324
Ledning Ställdalen - Högfors Nyinv 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 81 162 324 648
Mindre VA-anläggningar Nyinv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 122 243 486 972
Reservvatten Sundet Nyinv 3 000 3 000 0 0 0 0 61 122 122 122

Summa 17 000 17 000 14 000 15 000 15 000 0 405 810 1 499 2 896

Summa 28 020 26 450 26 600 25 775 28 760 -30 425 810 1 519 2 906



Nora

Ny/re inv. Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Ombyggnad gator och beläggningsarbete Reinv 4 000 4 250 5 000 5 500 6 000 0 0 0 0 0
Reinvestering i väg och gatubelysning Reinv 1 900 2 300 2 400 2 500 2 600 -40 -50 -50 -50 -50
Renovering av broar Reinv 1 000 3 000 1 000 3 000 1 000 0 0 0 0 0
Dagvattenhantering efter VA-inventering Nyinv 200 200 200 250 250 0 0 0 0 0
Tak på befintliga sandfickor Reinv 200 225 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgänglighet och trafiksäkerhet Nyinv 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Summa 8 100 10 775 9 400 12 050 10 650 -40 -50 -50 -50 -50

Park 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Utveckling Skolparken Ny/Reinv 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Alntorpsö 0 150 150 0 80 60 60 60 60

Parkutrustning och planteringar Reinv 280 300 300 330 330 20 30 30 40 40
Fruktallé Reinv 100 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Strandpromenaden-strandskoningen Reinv 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyttorps torg, utredning Ny/Reinv 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förlängning Åpromenaden Stenvalvsbron-Kärleksstigen Nyinv 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkmark intill Trängbokamping.Enl detaljplan Ny/Reinv 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lekplatser Reinv 60 700 65 800 65 20 0 30 0 30
Förlängning Strandpromenad söderut Nyinv 0 150 0 0 0 10 0 0 0 0
Summa 1 490 1 300 515 1 130 395 150 90 120 100 130

Idrott 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Ängarna, omläggning fotbollsplan Reinv 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Digerberget, dikning och röjning Reinv 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Elljuspår vid Digerberget Reinv 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Gyttorp, dränering fotbollsplan Reinv 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Norvalla, fotbollsmål Reinv 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 130 400 0 30 0 0 0 0 0

Återvinning 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Vatten och avlopp 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Mindre ledningarbeten Reinv 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 0 101 203 405 830
Reservvattenledning Lindesberg-Nora (Pershyttan) Nyinv 15 000 0 0 0 0 0 304 304 304 304
Mindre VA-anläggning Reinv 800 3 000 3 000 3 000 3 000 0 32 154 308 616
Summa 20 800 8 000 8 000 9 000 9 000 0 437 660 1 017 1 750

Summa 30 390 20 205 18 315 22 180 20 075 110 477 730 1 067 1 830



 

 
 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Allmänna parkinvesteringar 
Planteringar och möblering av allmänna parker och torg behöver förnyas 
kontinuerligt. Medlen behövs för att säkerställa grunduppdraget. 
Förbundet ansvarar för ca 110 soffor, bänkar och rastbord, ca 130 pap-
perskorgar, ett större antal planteringskärl och övrigt möblemang.  
Antalet sittmöjligheter behöver utökas för att bemöta behoven och befint-
liga behöver förnyas för ca 80tkr/år. För utbyte av p-korgar, urnor, mm 
rekommenderas en reinvestering på 100 tkr. Träd och andra planteringar 
behöver förnyas för ca 100 tkr för att vidmakthålla planteringar. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
parkutrustning och planteringar 280 300 300 330 330

 
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
delvis utökad skötsel 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte parkutrustning och planteringar förnyas påverkar detta det all-
männa intrycket negativt. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Renovering strandskoning 
Strandskoningen är i behov av reinvesteringar. 2018 förstärktes strand-
promenaden i norra delen. 2021 startas en renovering av strandskoningen 
norr om Lill-Annas stuga. Avsnittet norr om Svartälvsgatan behöver utre-
das inför en renovering. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 100  
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Strandskoning riskerar bli instabil. 
 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Nya fotbollsmål Norvalla 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Omdränering av Gyttorps fotbollsplan 200,0  

Dags att investera nya fotbollsmål till Norvalla IP där dom gamla är dåliga 
och kan ställas ner på Ängarna för tränings mål 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel  Fastighetsansvarig 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster 
genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minska vård-
kostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och från 
skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för ett 
hållbart resande som också påverkar människans hälsa. 
Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-
verkar människors inställning till kommunen i helhet. 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  
 
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att 
säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-
gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, 
vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor 
utefter gångbanor. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  

 
Håkan Blaxmo, Trafikingenjör 



5 

 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Omläggning av a-planen vid ängarna där jord kvaliten inte är bra, samt att 
planen lutar 

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Omläggning av fotbollsplan Ängarna 80,0  

För att behålla en bra kvalite på fotbollsplan vid Ängarna så behöver vi jord-
förbättra A-planen och samtidigt rikta upp den så den in lutar. 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Det är idag bara två planer som kan användas för spel på Ängarna 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel  Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där 
vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för 
skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar 
ska hanteras. Förbundet har tagit fram en modell med skjutbart tak som 
förbundet vill komplettera befintliga sandfickor med. Planerat att bygga 
ett tak per år  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Tak på befintliga sandfickor 200,0 225,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak då snö och is från press-
ningar är ett arbetsmiljöproblem vid hantering och stor risk för skador på 
person. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson  
Avdelningschef GPI 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning 1 900,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -40,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Mats Ivarsson 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Dränering av Gyttorps fotbollsplan. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Omdränering av Gyttorps fotbollsplan 200,0  

Vissa partier av fotbollsplanen blir mycket blöta under vår-höst när det är 
mycket nederbörd som inte planen orkar dränera bort. Därför bör vi dränera 
om planen för att den skall vara spelbar under dessa tider när det är mycket 
nederbörd. 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Kan då bli så att fotbollsplanen inte går att använda vissa perioder. 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel  Fastighetsansvarig 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Renovering av eljusspår vid Digerberget Pershyttan 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Elljusspår Digerberget material 30,0  

För att behålla en bra kvalite på spåret så bör vi lägga på nytt material och 
dika samt att ta bort lite träd så snön på vintern kan komma ner på spåret 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Då blir inte spåret bra att använda både på sommar och vintertid 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel  Fastighetsansvarig 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Renovering av eljusspår vid Digerberget Pershyttan 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Elljusspår Digerberget material/dikning/träd 50,0  

För att behålla en bra kvalite på spåret så bör vi lägga på nytt material och 
dika samt att ta bort lite träd så snön på vintern kan komma ner på spåret 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Då blir inte spåret bra att använda både på sommar och vintertid 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel  Fastighetsansvarig 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och underhållsplan 
i Nora kommun. 

Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller framta-
gande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kommunens broar. 
Utredning GC-bro Gyttorp mindre reparationer besiktningar, Åtgärder efter be-
siktning av GC-bron (Plåthammarsbron) mindre reparationer besiktningar, Ut-
byte GC-bron Ågatan mindre reparationer, Utredningar broar besiktningar och 
mindre reparationer. 2022-2026 renoveringar efter besiktningar samt framtagen 
underhållsplan under 2021. 

Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Upprustning av broar 1 000,0 3 000,0 1 000,0 3 000,0 1 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna och vi kan behöva stänga vissa broar. Vi utför reparationer 
efter besiktningar och det kan ej utföras om vi inte får äskad budget.     
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Naturreservat på Alntorps 
ö i Nora 

Alntorpsö är en värdefull tillgång för Norabornas rekreation. Naturvärden 
har också uppmärksammats vilket gör att Alntorpsö skulle lämpa sig 
mycket väl för att bilda ett naturreservat. För att påbörja ett sådant arbete 
behövs en utredning. I samband med ett reservatsbeslut kan det också 
vara lämpligt att utföra vissa inledande åtgärder som naturvårdande sköt-
sel och åtgärder för rekreation och friluftsliv. Utredningen kommer ge 
förslag på hur Alntorpsö kan utvecklas. Alntorpsö kan utvecklas som be-
söksmål inom ramen för naturturismen. Detta kan förstärka  
Noras roll som turistort. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Utredning förutsättningar och förslag för naturreservat 150,0
Naturvårdande skötsel och åtgärder för rekreation 150,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Naturvårdande skötsel 80,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Alntorpsö utnyttjas inte till sin fulla potential för naturturismen. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Dp Del av Nora 1:1 m fl (Trängbo camping) 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Parkmark intill Trängbocamping 
Badplatsen, parkeringen, lekplatsen och volleybollplan avgränsas från 
strandpromenaden i norr med ett Gunnebo stängsel och förvaltas av Nora 
kommun. Parkmarken behöver ett lyft och fogas samman med strandpro-
menaden. Förutsättningar och olika intressen behöver utredas för en ny 
gestaltning av platsen. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 150  
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Strandpromenaden avslutas tvärt i norr. Särskilt parkeringen drar ner på 
helhetsintrycket. Strandpromenadens kvalitéer utvecklas inte för invånare 
och besökare. Campingen har stor betydelse för turism. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar och ombyggnad samt belägg-
ningar i samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sön-
der eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett 
nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, 
mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon 
som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare has-
tighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och 
den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten 4 000,0 4 250,0 5 000,0 5 500,0 6 000,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver. 
Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt 
fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. Trafikanter och 
eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara ef-
tersatt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Dp Bryggeriet 3 m.fl. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Förlängning av Åpromenaden 
Åpromenaden slutar vid stenvalvsbron. En förlängning förbi ”Fabriken” 
mot Kärleksstigen är en betydelsefull satsning för att stärka Nora som 
turistort. 
Tillsammans med en förlängning av strandpromenaden norr och söder ut 
byggs en stark struktur av grönytor som ger möjlighet till långpromena-
der. Ett attraktivt rekreationsstråk ansluter till gång- och cykelvägar mot 
Ås och Gyttorp. 
Under en förprojektering behöver möjligheten till vägsträckningen utre-
das. Förslaget bygger på att Nora kommun får rådighet över fastigheten 
vid ”Fabriken”. Förhandlingar med markägaren förs av Nora kommun 
och eventuella kostnader för markförvärv eller inskrivning behöver kom-
munen budgetera för själv. Sträckningen vid Bryggeriet 4 faller samman 
med invallningen till fastigheten. Invallningens tekniska standard behöver 
säkerställas av fastighetsägaren innan promenaden kan färdigprojekteras. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 150

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Noras ställning som turiststad kan försvagas på grund av bristande ut-
veckling. Positiva hälsoeffekter (långpromenader) uppnås inte och ut-
vecklingar för friskvården med positiva samhällseffekter begränsas. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Arne Tschentscher 
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Stadsträdgårdsmästare 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Gyttorps centrum (1982) 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Gyttorps torg 
Torget i Gyttorp möter inte längre förväntningar och förmedlar ett ned-
gånget intryck. För att bemöta dagens behov behöver funktionskraven 
och gestaltningen utredas. Eventuellt kan statliga medel sökas från Bo-
verket för processen och följande åtgärder (stöd för gröna och trygga 
samhällen). 
En utredning är nära kopplat med Norabostäders fastighetsutveckling. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 150  
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ytan fungera undermåligt för livsmedelsbutiken, för länstrafiken och 
medborgarna. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Dp Bryggeriet 3 m.fl. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Utveckling Skolparken 
Skolparken har en stor betydelse som central park och präglar entrésituat-
ionen till Noras historiska stadskärna. Lekplatsen som utvecklades 2011 
har gett skolparken mera liv. För att bibehålla och utveckla en attraktiv 
park behöver lekredskapen kompletteras, planteringar förbättras och en 
avgränsande stenmur mot Storgatan byggas för att öka tryggheten i par-
ken. 
Kostnader för en kallstensmur mot Storgatan är svåra att uppskatta. Mu-
ren behöver därför förprojekteras och byggnationen kan delas upp i etap-
per. Budgeteringsbehoven kommer bli mer konkreta efter förprojekte-
ringen. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning och utveckling 500  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Entrésituationen till Noras stadskärna skapa karaktär. Liv i parken föder 
intresse för Nora som bostads- och turistort. Om inte Skolparken utveck-
las mattas intresset av vilket kan påverka stadskärnans betydelse negativt. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Investeringar styrs av ambitionsnivå. Det bör tas hänsyn till att den yttre 
miljön påverka turistnäringen. 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Förlängning av strandpromenaden söderut 
Noras kvalitéer för invånare och turister bygger i stor utsträckning på lä-
get vid sjön. En förlängning av strandpromenaden förbi bangården och 
söderut förbättrar förutsättningen för turister. En utveckling av Strandpro-
menaden har tydliga hälsofrämjande effekter genom att skapa en miljö 
för återhämtning och motion. En förlängd strandpromenad ger möjlighet 
till långpromenader mellan stadskärnan och Hitorp. Detta är en betydelse-
full satsning för att stärka Nora som turistort. 
Tillsammans med en förlängning av strandpromenaden norr ut finns tre 
badplatser, många båtplatser, centrum och tillgång till Alntorpsö med 
badplats på sträckan. Hitorp ansluts genom ett attraktivt rekreationsstråk. 
Under en förprojektering behöver möjligheten till två broar och frågan 
om vattenverksamhet utredas. Utbyggnadslängden som är i behov av ny 
vägbank är ca en km. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 150

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Noras ställning som turiststad kan försvagas på grund av bristande ut-
veckling. Positiva hälsoeffekter (långpromenader) uppnås inte och ut-
vecklingar för friskvården med positiva samhällseffekter begränsas. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Arne Tschentscher 
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Stadsträdgårdsmästare 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Lekplatser  
Lekplatser behöver förnyas och anpassas till samhällets behov kontinuer-
ligt. Efter dialog med Nora kommun föreslås investera / projektera en ny 
lekplats vart annat år. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
projektering 60 65 65
renovering lekplats 700 800  
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
anpassningar drift 20,0 30,0 30,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Lekplatser fallera. 
 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Fruktallé 
I flera kommuner har förslag för att främja biologisk mångfald och polli-
nerande insekter kommit upp. Som en åtgärd för att förbättra situationen 
för pollinerande insekter, fåglar och mäniskan föreslås en planteringa av 
en fruktallé. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
fruktallé 100

 
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
skötsel 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Förutsättningar för pollinerande insekter förbättras inte. 
 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 



 

 
 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Allmänna lekplatser 
2020 byggs en större lekplats vid Laxbrogärde. 
Efter projektering 2021 föreslås en ny lekplats i Rydbergsdal. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
ny lekplats 500 60 600 60 650

 
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
drift ny lekplats 30,0 30,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Det kan uppstå ett uppdämt behov av renoveringar om inte lekplatser för-
nyas kontinuerligt. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster 
genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minska vård-
kostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och från 
skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för ett 
hållbart resande som också påverkar människans hälsa. 
 
Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-
verkar människors inställning till kommunen i helhet. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att 
säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-
gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, 
vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor 
utefter gångbanor. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  

Håkan Blaxmo, Trafikingenjör 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Det behös investeras en ny Minitraktor/gräsklippare för skötseln på 
Olovsvallen pga  att den maskinen vi har idag  är utsliten efter många 
års drift .Vi har idag en konstgräsplan som vi har behov att det inte får 
läcka olja och dyligt som kan förstöra konstgräset.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Minitraktor/klippare 300,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om vi inte investerar i en ny maskin så riskerar vi stora underhållskostna-
der för att kunna hålla maskinen i körbart skick samt att förstör konstgrä-
set genom tex olje läckage. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där 
vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för 
skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar 
ska hanteras. Förbundet vill komplettera en befintliga sandfickor i Hög-
fors och Ställdalen och har tagit fram en modell med skjutbart tak.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Tak på befintliga sandfickor 200,0 225,0  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större 
miljöpåverkan och även så får vi höga kostnader för transporter för att 
hämta sandningsmaterial. Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak 
då snö och is från pressningar blir ett arbetsmiljöproblem vid hantering. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson  
Avdelningschef GPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Nya fotbollsmål Olovsvallen när dom gamla nu är trasiga/utslitna 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Fotbollsmål 7-manna 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ytterdörren till vaktmästeriet behöver bytas vi har bytt övriga dörrar och 
fönster på entréplan tidigare och är bara den här dörren kvar att byta 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Olovsvallen  ytter dörr till vaktmästeriet 0,0 20,0  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Vi spar energi genom att byta ytterdörren som läcker värme genom dör-
ren 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Behov att rusta upp våtytrymmen på Olovsvallen 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Olovsvallen Nya ytskickt i våtutrymme 0,0 50,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Risk för stora kostnader om vi inte renoverar där vi kan få vatten skador. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Vi har fukt som tränger genom källarväggen så på ett ställe släpper golv 
och väggfärg så vi behöver dränera grunden för att sedan måla om den 
ytan som inte har någon färg kvar 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Olovsvallen  omdränering samt ommålning av toalett i källare 0,0 130,0  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Fukt tränger igenom källarvägg som gör att färgen i toaletten släpper från 
golv och vägg 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Dags att byta ut bryggorna vid Hörkens badplats. 
Pga av skaderisken när bryggorna börjar bli slitna/ruttna 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Nya bryggor Hörkens bad 0,0 60,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

        Stor skaderisk för badandegäster om vi inte byter bryggorna i tid. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Nya ytskikt i duschutrymmena på Olovsvallen där det är många årsedan 
dom renoverades och är mycket slitna nu. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Hörkens badpaviljong Golv 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Kan med föra stora skador och kostnader om det blir vattenskador pga av 
slitage. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Det behövs kompletterings grusas på Löparbanan samt så behöver vi 
måla om hockeysargen på Olovsvallen som snart inte har någon färg kvar 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Olovsvallen löparbana och hockeysarg 75,0  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Löparbanan behöver ha ett ordentligt gruslager så det blir en bra löpar-
bana samt att det är lättare at sladda bort ogräs från ytan. 
Hockey sargen ger ett sjaskigt intryck som den står idag nästan utan färg 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Vi behöver lägga om golvet i Hörkens badpaviljong , det håller på att 
ruttna sönder 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Hörkens badpaviljong Golv 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om vi inte byter golvet så måste vi stänga badpaviljongen för användning 
pga skaderisk att man kan trampa igenom golvet. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Spåret behöver kompletteras med nytt spårmaterial 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Kopparbergs elljusspår spårmaterial 25,0 0,0 25,0  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

För att kunna hålla ett bra elljusspår både på sommaren samt vinter så 
behövs det kontinuerligt läggas på spårmaterial 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

För att göra Djäkens badet mera attraktivt,  Så behöver vi investera i ny 
lekutrustning på badplatsen. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Djäkens badet Lekutrustning 0,0 50,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Vi behöver byta panel på badpaviljongen vid Djäkens badplats då fasaden 
är så dålig att det inte är lönt att måla den. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Djäkens bad paviljong 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ser inte snyggt ut med panel som håller på att ruttna/torka sönder. 
Samt att det kan dra med sig mera kostnader om det tränger i fukt i stom-
men på byggnaden. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
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för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och under-
hållsplan i Ljusnarsbergs kommun 
Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller 
framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kom-
munens broar. Utredning bro Bångbro herrgård Herrgårdsvägen, besikt-
ningar. Utbyte alternativ renovering bro Herrgådsvägen, mindre reparat-
ioner. Besiktningar mindre reparationer. Utredning Lyshusbron mindre 
reparationer besiktningar. Utbyte Lyshusbron mindre reparationer. 
2022-2026 renoveringar efter besiktningar samt framtagen underhållsplan 
2021. 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Upprustning av broar 3 000,0 1 500,0 3 000,0 1 500,0 3 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna och vi kan behöva stänga vissa broar. Vi utför reparationer  
efter besiktningar och de kan vi ej utföra om vi inte får äskad budget. 
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

                      Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar och ombyggnad samt belägg-
ningar i samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sön-
der eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett 
nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, 
mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon 
som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare has-
tighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och 
den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
 

Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten 4 000,0 4 500,0 5 000,0 5 500,0 6 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framö-
ver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig 
eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. 
Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät 
när det kommer vara eftersatt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram                                                                            

Jan-Eric Andersson                                                                                                                   
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Toaletterna vid Djäkens bad behöver målas om på golv och väggar, 
Efter många år utan renovering bör vi rusta för att inte ska upplevas ohy-
gieniskt 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Djäkensbadet ytskikt  toaletter 20,0  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel Fastighetsansvarig 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Åtgärder för att gynna 
pollinering i Ljusnarsbergs kommun 

Frågan om att gynna pollinering har lyfts fram den senaste tiden. Forsk-
ningsresultat visar på problem med att antalet pollinerande insekter och 
förutsättningarna för artrikedom i landskapet minskar. Det är lämpligt att 
kommunen gör insatser som fungerar som ett föredöme och en inspiration 
för allmänheten. Samhällsbyggnadsförbundet ser att det skulle vara moti-
verat att se över verksamheten för att på olika vis främja bin och andra 
pollinatörer i förvaltningen av gräsytor, planteringar och andra gröna om-
råden. Om LONA-projektet om pollinering 2021 blir beviljat, föreslås att 
genomföra några åtgärder för att gynna pollinering. LONA-bidrag kan 
sökas för detta också. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Åtgärder för att gynna pollinering 20,0

 
 
Nya anläggningar och ändrad skötsel innebär troligen ökande driftkostna-
der. Samtidigt får man betydligt mer attraktiva miljöer med blomning. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

10,0 10,0 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Utan åtgärder för ökad pollinering kan kommunen inte fungera som  
förebild och inspirera andra till åtgärder. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: …Kopplat till grönplan 

……………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Ljusnarsbergs gruvfält 

Ljusnarsbergs gruvfält är identifierat i grönplanen som ett värdefullt om-
råde för såväl kultur, natur och rekreation. Genom området går Kopparsti-
gen. Det ligger centralt i orten och skulle med insatser som skötsel, mar-
kerade stigar, information och samlingsplatser enkelt kunna höja kvali-
teten på området.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Stigar, information, samlingsplatser 100,0

 
 
Anordningar som leder, rastplatser och information kräver tillsyn och un-
derhåll. En ökad skötselnivå kräver ökade driftanslag framöver. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Underhåll av nya anordningar 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Området har stora värden i kulturmiljöer. Att även lyfta områdets natur-
värden ger mervärden som rekreationsområde. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Herrarnas omklädningsrum är mycket slitet och behöver renoveras 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Bergslagsvallen ommålning omklädningsrum 0,0 50,0  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ger ej något bra intryck av fastigheten när det inte känns rent och snyggt 
pg av slitna ytskikt 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel Fastighetsansvarig 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Betesmark Finnkullberget 
Kopparberg 

I Finnkullbergets naturreservat finns i den östra delen av reservatet gamla 
betesmarker som finns en ambition att restaurera och ta upp betet igen. 
För att göra detta behöver röjas och sättas upp stängsel. Detta bidrar 
också till projektet som syftar till att gynna pollinering.  
 
  
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Stängsel Finnkullberget 100,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

10,0 10,0 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

De gamla betesmarkerna i reservatet växer igen. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Allmänna parkinvesteringar 
Planteringar och möblering av allmänna parker behöver förnyas kontinu-
erligt. Medlen behövs för att säkerställa grunduppdraget. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
parkutrustning och planteringar 200 220 220 220 250

 
 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
etableringsskötsel 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte parkutrustning och planteringar förnyas påverkar detta det all-
männa intrycket negativt. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Stadsplanen för Kopparbergs köping (1935-1939) 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Rydbergsdal 
Rydbergsdal har identifierats som det mest populära grönområdet i Kopp-
arberg. I dalen rinner Garhytteån fram. Garhytteån är identifierat som ett 
värdefullt naturområde med en stor potential för rekreation. För att ut-
veckla dagens rekreationsområde i Rydbergsdal och utvidga det söderut 
föreslås en investering som påbörjas med en utredning för att ta fram för-
slag. Därefter kan specifika åtgärder som gångstråk, rastplatser, informat-
ion, m.m. påbörjas. 
 
Det befintliga parkstråket kan utvecklas med anslag från allmänna park-
investeringar. Att utöka tillgängligheten söderut på sikt ger en påtaglig 
samhällsutveckling med goda förutsättningar för rekreation och ett hälso-
samt liv. 

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 50
etappvis utbyggnad 400 400  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
skötsel 20,0 15,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Kopparberg utnyttjar inte potentialen i ett värdefullt rekreationsområde 
och besöksmål. 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning 1 900,0 2 000,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -40,0 -40,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Mats Ivarsson 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och under-
hållsplan i Lindesberg kommun 
Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller 
framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kom-
munens broar. 2022-2026 renoveringar efter besiktningar samt framtagen 
underhållsplan 2021. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Renovering broar 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 2 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna. Vi utför reparationer efter utförda besiktningar.  
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 
  

 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Reinvestering- En ny skötselplan måste tas fram och expertis anlitas.  
Drift- Det kommunala naturreservatet Munkhyttan har sålts till en privat 
markägare. Kommunen har fortfarande kvar förvaltningsansvaret. B-före-
skrifterna och skötselplanen ska efterlevas och även skötsel av motsva-
rande Natura 2000 område. Tidigare har LIBO bekostat en hel del sköt-
selåtgärder. Efter försäljningen måste kommunen bekosta förvaltningen 
själv, men med en annan markägare har vi förlorat kontrollen över natur-
reservatet. Om kommunen vill göra något som inte står i beslutet eller 
skötselplanen måste kommunen förhandla med markägaren. 
 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Skötselplan/expertis 100,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Munkhyttan 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Kommunen kan inte leva upp till sitt ansvar att förvalta det kommunala 
reservatet. Det är ett skötselintensivt reservat där man gynnar hotade fjäri-
lar. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: …Kopplat till Utvecklingsplan för Lindessjön runt 

……………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Lindesjön runt är en mycket populär och flitigt använd vandringsled, som 
betyder mycket för folkhälsan och besöksnäringen. Under Coronaåret kan 
vi se en dubblering av antalet personer som gått leden. 
 
I utvecklingsplanen för Lindesjön runt föreslås en mängd åtgärder längs 
leden. Informationen om leden och information om natur- och kultur 
längs leden skulle höja kvaliteten och ge mervärde för Lindesjön runt. 
 
För fortsatt utveckling runt Lindesjön föreslås investeringar enligt nedan. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Vindskydd och pollare vid Näset 300,0

Brygga vid Amfieteatern 200,0

Information och skyltar 200

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Ökad drift 40,0 50,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Utvecklingsplanen för Lindessjön runt följs inte. 
 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Vi investerade 2016 en bassängtäckning för den stora bassängen vid Fel-
lingsbrobadet och har  då sett att det gav en stor energibesparing genom 
detta. 
Nu vill vi fortsätta att spara energi genom att investera en Bassängtäck-
ning även till övningsbassängen på Fellingsbro badet 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Poltäckning fellingsbrobadet 200,0  
 
Vi får en Energibesparing genom en poltäckning. 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
energibesparing 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Då står vi kvar med en större elkostnad genom den energi som försvinner 
nattetid från basängvattnet. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel  Fastighetsansvarig 
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  Skickas till: 

Ekonomienheten 

   
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster 
genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minska vård-
kostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och från 
skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för ett 
hållbart resande som också påverkar människans hälsa. 
 
Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-
verkar människors inställning till kommunen i helhet. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att 
säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-
gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, 
vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor 
utefter gångbanor. 
  

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 
Håkan Blaxmo  
Trafikingenjör 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar och ombyggnad samt belägg-
ningar i samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sön-
der eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett 
nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, 
mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon 
som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare has-
tighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och 
den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten 4 700,0 5 200,0 5 700,0 6 700,0 7 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver. 
Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt 
fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. Trafikanter och 
eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara ef-
tersatt. 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ombyggnation av Kristinavägen samprojekt med VA-avdelningen och en 
del i dagvattenutredningen centrala Lindesberg 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

11 000,0 11 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte gatan byggs om kan inte dagvattnet omhändertas på ett korrekt 
sätt och risk för översvämningar i fastigheterna är stor när kraftigt regn 
faller över Lindesberg. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 

 
Namn Jan-Eric Andersson 
Titel Avdelningschef 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1970-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1970-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Mats Ivarsson 
 
 
 
 
 



 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi 125 belysningspunkter, utförande som på-
gående flerårsprojekt treårsplan, 2022 lika med år tre. Ger ökad tillgänglighet, 
minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning och minskad miljö-
påverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd med anskaffningsår 
1960-1980 avskrivs. Ombyggnad av befintliga belysningsanläggningar klassade 
som mindre säkra för tredje part, friledningar med blanktråd. Nyklassning belys-
ning Trafikverkets vägar enligt VGU, krav på vägars och gators utformning med 
eventuell möjlighet till framtida övertagande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning Ramsberg 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad 
framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av 
kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka 
övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för 
att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiförbruk-
ning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd årtal 
1960-1980 kvarstår. Befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre 
säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 
Mats Ivarsson 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Re investeringar för idrottsanläggningar äskas för att inte få kapitalförstö-
ring på anläggningar som förfaller om vi inte håller upp standarden 
 På anläggningarna. Vi har idag inte resurser i driften för att klara dom 
stora underhållsbitarna. 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Re investeringar idrottsanläggningar 2 400,0 1 500,0 1 500,0 5 500,0 1 400,0  

                              Det ligger en större renovering år 2022 för utbyte av badvattenreningen    
                              med 1 milj för Fellingsbrobadet. 
                              År 2025 Ligger det utbyte av Kylanläggningen i ishallen i Guldsmeds- 
                              Hyttan på 4milj där vi också kommer att få en besparing i drift med  
                              50 000kr/år 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Besparing  elkostnder med ny en iskompressor 50,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

DET ÄR KAPITALFÖRSTÖRING ATT INTE UNDERHÅLLA VÅRA 
ANLÄGGNINGAR OCH VI KAN DRA PÅ OSS STORA KOSTNA-
DER VI AKUTA STOPP OM VI INTE UNDERHÅLLER DOM. 
 SAMT ATT VI FORTFARANDE LIGGER PÅ EN HÖG ELKOST-
NAD. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Rekreationsstråk Stads-
skogen-Andersvik 

Låt Lindesbergarna upptäcka naturen vid Andersvik. 
Råsvalens naturreservat är en rik ängsgranskog i sluttningen vid Andersvik. 
Reservatet bildades av staten 1965 och är ganska okänt för Lindesbergarna. 
Även Andersvik och rullstensåsen som avgränsar viken mot sjön Råsvalen är 
värdefulla och vackra miljöer. Området kan på ett enkelt sätt tillgängliggöras 
bättre. Dels genom att anlägga en ny stig via de båda viadukterna och genom 
reservatet. Dels genom att förbättra stigen mellan kolonilotterna och Stads-    
skogen. Genom att utvidga reservatet, döpa om det till Andersvik och på ett 
tydligare och mer attraktivt sätt förbinda det med Stadsskogen, skulle det 
kunna bli ett populärt utflyktsmål. 
År 2022 anläggs gångstråken, skyltning och kompletterande anläggningar (tex. 
bänkar). År 2023 påbörjas en utvidgning av naturreservatet Råsvalen. Det kan 
behöva göras inventeringar. Om det blir ett utvidgat naturreservat kan kommu-
nen få intrångsersättning för värdet av skogen.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gångväg mellan Stadsskogen o kolonilotterna 400,0
Utredning och inventering för naturreservat 50,0

 
Driften av gångstråken beror på om det ska vara vinterväghållning eller inte. 
Eftersom det finns alternativa vägar är det inte nödvändigt att ha vinterväg-
hållning från början. Här anges kostnad utan vinterväghållning. 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift av gångstråk, skyltning och anläggningar 20,0 20,0 20,0 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Andersvik var ett klassiskt besöksmål för ungdomar på 70-talet. Idag är det 
bortglömt, men platsen har stora kvalitéer som skulle öka attraktiviteten på 
grönområden för Stadsskogen. 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Ingrid Andrén, Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: …Ingår i bryggprogammet 

……………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Bottenån 

I Bryggprogrammet föreslås ett nytt gångstråk upp längs Bottenån, med 
förbindelse mot Åstigen, Omvägen och Krokvägen. Dessutom  en rast-
plats nedanför Omvägen och en kommunal brygga med möjlighet till 
bad. Dessa satsningar skulle vara värdefulla för bostadsområdet Stads-
skogen, som på det viset skulle få vattenkontakt vid Bottenån. Informat-
ionsskyltar om natur och kultur ger mervärde. Detta behöver utredas. 
Längs stranden på gräsytorna norr om Åstigen pågår privatisering av 
kommunal mark. En första etapp med en gångväg de första 300 metrarna 
och utbyte av en raserad bro över ravinen vid Omvägen är angeläget för 
att markera för allmänheten att man är välkommen att gå på kommunens 
mark. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Utredning av bro över ravin 50,0
300 m gångstråk över gräsmatta från Åstigen 150,0

Byte av bro över ravin 200?
Utredning av gångstråk och rastplats vidare norrut 100

 
 
Stenmjölsväg utan vinterväghållning  
Beroende på hur populär leden blir kan man lägga till vinterväghållning. 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Stenmjölsväg utan vinterväghållning 10,0 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Invånarna på Stadsskogen får inte kontakt med vattnet. Privatiseringen av 
stranden fortsätter och det blir ännu svårare att få tillgång till stranden. 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Sjövallen i Frövi 

………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Frövi strandpromenad 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att ett utvecklingsprogram 
ska tas fram för Frövi strandpromenad. Något beslut har ännu inte fattats, 
men om kommunen vill se en utveckling av strandpromenaden kan det 
vara lämpligt att börja avsätta pengar redan 2022. Denna satsning kan gö-
ras etappvis. Första året kan några enklare åtgärder genomföras och den 
fortsatta utvecklingen planeras. Exempel på förbättrande åtgärder kan 
vara sittplatser, samlingsplatser, grillplats vid pulkabacken, skyltning 
mm. 
I utvecklingen av Frövi strandpromenad är det viktigt att göra den mer 
tillgänglig för allmänheten och skapa mer vattenkontakt. Möjligheten att 
kunna sitta ner eller aktivera sig vid olika målpunkter är också viktigt.  
Under 2020 har förbättringar gjorts vid Alanäs pumpstation.  
Sjöparken hanteras i ett separat äskande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Förbättrande åtgärder 400,0
Projektering av fortsatt investering 100,0  
 
Underhållet av Frövi strandpromenad behöver förbättras.  
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Förbättrat underhåll 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Frövi strandpromenad utgör en stor potential för Frövi samhälle. Det är 
redan idag en tillgång men med relativt små medel kan attraktiviteten och 
värdet ökas väsentligt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

Om ja, vilken: Lindesby Plan 444 och 411   

1 Utveckling Lindesby Parkmark enl. detaljplan 

Lindesby ska ses som en del av exploateringen enligt två detaljplaner. 
Gång- och cykelvägar behövs för att förbinda det nybyggda området med 
befintligt vägnät och Lindesjön runt. GC-planen föreslår en GC väg längs 
Nyborgsgatan. För att komplettera detta behövs även rekreativa stråk som 
ansluter till Lindesjön runt och andra grönområden. De senaste årens ex-
ploateringar och planerade nya bostadsområden ökar kraven på grönytor 
och rekreation. Brodalen är den stadsdel i Lindesberg som har störst be-
hov av kvalitativa grönytor. En ny gestaltning av Lindesby trädgårdar 
fyller en viktig funktion i utvecklingen av stadsdelen.  
Lindesby trädgård har röjts under 2020 och tanken är att under 2021 in-
volvera närboende och andra intresserade att vara engagerade i förvalt-
ningen av området.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Förbättringar i Lindesby trädgård 100

Plantering längs Torphyttevägen 100

Koppling stråk Lindesby till Lindesjön 300

 
Driften av gångstråken beror på om det ska vara vinterväghållning eller 
inte. Eftersom det hänger ihop med Lindessjön är det önskvärt att det vin-
terväghålls. 
Salamanderdammen är en kompensationsåtgärd som behöver föras över 
till drift.  
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Lindesby salamanderdammar och trädgård 40,0
Gångvägar 30,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Nybyggda områden förses inte med rekreationsmöjligheter. Folkhälsan på-
verkas. Det öppna landskapet växer igen. Tillgängligheten till vandringsle-
den Lindessjön runt är begränsad från det nybyggda området Lindesby. 
Investeringsgraden styrs av ambitionsnivå. Det bör tas hänsyn till att den 
yttre miljön påverkar intrycket orten ger. En omfördelning av resurser med 
en sänkt skötselnivå i andra bostadsområden till förmån för nya exploate-
ringar är svårt att motivera. 



 

 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 

 
Namn Ingrid Andrén 
Titel Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Träd, planteringar och möblering 
Trädbeståndet och växtlighet i kommunen behöver förnyas kontinuerligt. 
Parkträd skadas och behöver avverkas av säkerhetsskäl. Planteringar be-
höver förnyas och växtbäddar anläggas. I allér ställs krav på återplante-
ring enligt miljöbalken. Inför kommande klimatförändring behöver nya 
arter etableras i våra parker och längs gator, promenadvägar och vid rast-
platser. 
Möbleringen (soffor, papperskorgar, blomurnor, mm) i parker och vid 
promenadvägar och rastplatser har förfallit och tagits bort under fler de-
cennier. Särskilt äldre kan vara i behov av vila under en promenad. Nu-
mera täcks inte grundbehovet. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Träd, planteringar och möblering 660,0 690,0 700,0 740,0 750,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas mer exakt efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Etableringsskötsel och ökand underhåll 100,0 100,0 110,0 100,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Trädbeståndet är på många ställen överåldrig. Lummig och skyddande 
grönska går förlorat, kvalitéer som årstidsaspekter, skugga, insekts- och 
fågelliv går förlorade. Tätorternas estetiska kvalitéer påverkas negativt. 
Tätorternas estetiska kvalitéer påverkas negativt om möbleringen inte för-
nyas. Parksoffor och andra anläggningar har förfallit och tagits bort. 
Grundutbudet för rekreation är inte säkerställt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Dp Torphyttan under framtagande 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Torphyttan 
Anläggning av parkmark enligt förslagen detaljplan Torphyttan. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
anläggning av parkmark Torphyttan 450,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas mer exakt efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Anläggning av parkmark enligt detaljplan ska ses som en del i exploate-
ring. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ny detaljplan Kristinaskolan 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Entré park - Kristinaskolan 
Kristinaskolan ska konverteras till boende. Skolgården söder om Finger-
bogatan kommer därmed inte användas efter sommarn. Enligt detalj-
planeförslag utvecklas skolgården söder om Fingerbogatan till parkmark. 
Parken utvecklas därmed intill Lindesbergs södra infart och har mycket 
stor betydelse för stadens estetiska intryck. 
För att utreda parkens framtida gestaltning behöver dialogmaterial tas 
fram. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning - parkgestaltning 150,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Skolgården riskera ligga i träda onödigt länge och påverka stadsbilden 
negativt vid södra infart. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Lekplats investeringar 
Kommunen underhåller 24 lekplatser. de senaste 15 åren har ett stort an-
tal lekplatser rivits och renoverats. Antalet barn förändras kontinuerligt 
och nya behov uppstår och inom en femårsperiod har en del lekplatser 
nått sin avskrivningstid. För att hålla takten behöver ca en och en halv 
lekplats rustas per år. 
De kommande åren behöver enskilda lekredskap bytas ut samt nya behov 
täckas t.ex. med en ny lekplats vid Sköndal. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Lekplatsinvesteringar 600,0 1 100,0 650,0 1 150,0 700,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas mer exakt efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
driftanpassningar lekplats Lövstarakan 40,0
ny lekplats Sköndal 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Lekplatserna utarmas igen i takt med utebliven reinvestering och barnens 
behov kan inte tillgodoses på en rimlig nivå. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Gällande Dp samt Dp Sjövallen under framtagning 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Utbyggnad av Frövis Strandpark. Med den planerade byggnationen "Sjö-
vallen" ökar kraven på kvalitativa grönytor för rekreation. Läget vid 
stranden och ut med strandpromenaden gör att investeringen höjer kvali-
tén för många medborgare och besökare. Parken enligt detaljplanen har 
inte blivit anlagd och målet "god bebyggd miljö" är inte uppnådd. 
Frövi Strandpark kombinerad med Frövi Strandpromenad bidrar till en 
mycket viktig samhällsutveckling och en behovsanpassning för Frövi 
samhället i sin helhet. 
Ev. flytt av byggnation till 2023 när projekteringen och kalkyl har kom-
mit längre, oklart hur marksanering ska gå till och hur LOD damm fun-
gera. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Frövi Strandpark 1 500,0
ev. marksanering 400,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

80,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0  

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

I dagsläget ger grönytan intill fritidsbåts hamnen ett övergivet intryck. 
Bibehållen kvalité minska intresset för exploateringen "Sjövallen" och 
minska en positiv samhällsutveckling av Frövi samhället. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Behoven av en utveckling av platsen är stora, särskilt om parkytan mins-
kas vid nyexploatering av Sjövallen. Parken är del av samhällets investe-
ringsbehov vid fortsatt exploatering. En omfördelning eller ompriorite-
ring inom parkinvesteringar är inte möjligt, tidshorisonten för anläggning 
av park kan dock skjutas fram i tid med risken att Sjövallens exploatering 
blir mindre attraktivt. 
 
Arne Tschentscher, Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där 
vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för 
skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar 
ska hanteras. Förbundet vill komplettera befintlig sandficka i Frövi och 
Lindesberg och har tagit fram en modell med skjutbart tak.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Sandficka inkl tak 300,0  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större 
miljöpåverkan och även så får vi höga kostnader för transporter för att 
hämta sandningsmaterial. Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak 
då snö och is från pressningar blir ett arbetsmiljöproblem vid hantering. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson  
Avdelningschef GPI 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: i enlighet med arkitekttävling 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Komplettering av Flugparken med pergola och ny "raggarmur" i enlighet 
med arkitekttävling. 
Förutom raggarmur och pergola kan Flugparken också kompletteras med 
en lekplats. Extrakostnader för en lekplats är inte beräknade. På grund av 
läge vid en huvudled rekommenderas ingen lekplats i Flugparken. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Flugparken etapp 3 1 000,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Gestaltningen enligt det vinnande förslaget fullföljs inte, kan dock kom-
pletteras senare år. 

 
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Element från pergola och eller ”raggarmur” införs i mindre utsträckning. 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
 
 



 

 
 

 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Planteringar, mindre parkanläggningar och parkmöblering behöver för-
nyas löpande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
allmäna parkinvesteringar 230,0 250,0 250,0 270,0 270,0

 
 
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

80,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte planteringar och möblering förnyas påverkas det allmänna in-
trycket av allmänplats mark negativt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Baden Grythyttan och sången är i behov av upprustning av stegar ,staket 
bänkar  och grusparkeringar samt bryggor och oljning av bryggor varje år 
som ej driftbudget klarar därför ansöker vi Reinvesteringspengar som ska 
räcka till dessa saker 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Baden Grythyttan-Sången 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Vi sänker standaren på badplatserna. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster 
genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minskas 
vårdkostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och 
från skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för 
ett hållbart resande som också påverkar människans hälsa. 
 
Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-
verkar människors inställning till kommunen i helhet. 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att 
säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-
gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, 
vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor 
utefter gångbanor. 

 
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 

 
Håkan Blaxmo 
Trafikingenjör 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: (parkmark enligt 3 detaljplaner) 

7 Drift- och Investeringsäskande 

Allé RV63 
Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att Grythyttevägen 
(RV63) förses med trädplanteringar och att tydliggöra infarter till centru-
met. 
Arbeten påbörjades under 2016, träd planterades 2017 - 2020 mellan Bas-
vägen och Kyllervägen. Under 2021 påbörjas förslagsvis trädplanteringar 
söder om Silvergruvvägen med fortsättning 2022. Betesskadade träd be-
höver ersättas. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
planteringar söder om Silvergruvvägen 250 300 300 300 350

 
 
För att sköta allén på effektivt sätt behöver marken anpassas för 
maskinskötsel. Kostnader för slaghack och trädvård tillkommer. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
beskärning och skötsel 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion.  

 
9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

10 Drift- och Investeringsäskande 

Lekplatser 
Under 2021 projekteras nästa lekplats. Lekplats investeringar fortsätter 
med projektering/nybyggnation av en lekplats vart annat år. För 2022 kan 
en renovering av lekplatsen Rönnskärsvägen vara aktuell eller en ny-
byggnation i Violparken. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

ny lekplats 550,0 70,0 550,0 70,0 600,0  
 
Nya planteringar behöver skötas och vid nya rastplatser krävs resurser för 
tillsyn och renhållning. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
drift ny lekplats 0,0 40,0 0,0 45,0 0,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
11 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte lekplatsen förnyas rivs lekredskap i takt med underkända besikt-
ningar.  

 
12 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

13 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och under-
hållsplan i Hällefors kommun 
Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller 
framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kom-
munens broar. 2022-2026 renoveringar efter besiktningar samt framtagen 
underhållsplan under 2021. 

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Upprustning av broar 1 000,0 1 500,0 2 000,0 1 000,0 1 500,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
14 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna. Vi utför reparationer efter utförda besiktningar.  
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas 

 
15 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

16 Drift- och Investeringsäskande 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där 
vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för 
skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar 
ska hanteras. Förbundet vill komplettera med en sandficka i Hällefors och 
har tagit fram en modell med skjutbart tak.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Sandficka inkl tak 300,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
17 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större 
miljöpåverkan och även så får vi höga kostnader för transporter för att 
hämta sandningsmaterial. Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak 
då snö och is från pressningar blir ett arbetsmiljöproblem vid hantering. 

 
18 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson  
Avdelningschef GPI 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

19 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar, ombyggnad och beläggningar i 
samband med va-ombyggnad i gator samt beläggning av befintliga grus-
vägar. När asfalten spricker sönder eller det bildas spårbildningar i den så 
kommer det att läggas på ett nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland 
annat mindre skadeärenden, mindre arbete med potthålslagning och 
mindre utsläpp från motorfordon som trafikerar gator och vägar eftersom 
de kan åka med en jämnare hastighet, genom byte av gruset vid va-om-
byggnad ökar vi bärigheten och den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten 5 500,0 5 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
20 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framö-
ver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig 
eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. 
Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät 
när det kommer vara eftersatt. 

21 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

22 Drift- och Investeringsäskande-Naturstig vid Knut-
höjdsmossen, Hällefors 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att utveckla en rundslinga 
Hällefors Kyrkby – Krokbornsparken - Knuthöjdsmossen. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Projektering 50,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
23 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en 
kommunalpolitisk diskussion. 

 
24 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

25 Drift- och Investeringsäskande Blomstrande Hällefors 

En motion i Hällefors kommun härom året, tar upp frågan om större bio-
logisk mångfald på kommunala gräsytor.  Forskningsresultat visar på pro-
blem med att antalet pollinerande insekter och förutsättningarna för artri-
kedom i landskapet minskar. Kommunen med sina insatser fungerar som 
ett föredöme och en inspiration för allmänheten. Grönplanen för Hällefors 
och Grythyttan föreslår åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Förbun-
det föreslår att man inventerar kommunala gräsytor och väljer ut lämpliga 
platser för insatser. En enkel handlingsplan för hur biologisk mångfald 
kan gynnas tas fram. För att genomföra åtgärder behöver sedan ytterligare 
medel sökas. För projektet kan LONA bidrag sökas. 

26 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Kartering, inventering, handlingsplan 20,0  

Nya anläggningar och ändrade skötselmetoder innebär troligen ökade 
driftkostnader, men ger stora mervärden genom mer blomning och attrak-
tivare miljöer. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

10,0 10,0 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 
 

27 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Utan åtgärder för ökad pollinering kan kommunen inte fungera som före-
bild och inspirera andra till åtgärder.  

28 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

29 Drift- och Investeringsäskande 

Grythyttan 
Fontänen på torget i Grythyttan är i behov av en renovering och behöver 
utredas. Vattenmagasinet består av en gammal täckt branddamm och 
pumpteknik behöver förnyas. 
Entré till Grythyttan via Prästgatan behöver förses med en ny välkom-
nande plantering för att locka turister. 
Enligt Grönplanen kan en utflyktsplats utvecklas vid vattentornet bl.a. för 
skolans behov. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

fontän 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entréplantering Prästgatan 150
utflyktspats vid vattentornet 50 50  
 
 Nya planteringar behöver skötas och vid nya rastplatser krävs resurser 
för tillsyn och renhållning. 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utflyktsplats vid vattentornet 30,0
Entréplantering Prästgatan 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
30 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 Pumpbrunn och teknik för fontänen behöver förnyas. Stora fontä-
nen kan haverera. 

 Om entrén inte gestaltas mer välkomnande kan detta på sikt 
minska antal besökare. 

 En utveckling av området runt vattentornet för rekreation uteblir. 
 
31 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: dp centrum under framtagande 

32 Drift- och Investeringsäskande 

Torget 
Hällefors kommun har arbetat med centrumplanen och arbetar med fram-
tagande av en ny detaljplan för centrumet. När användningen av byggna-
der blir tydligare behöver ytterområden och torget anpassas till verksam-
heterna. När detaljplanearbetet är klart behöver torget projekteras och 
medel för en ombyggnad av torget budgeteras. Omfattningen av investe-
ringen är svårt att bedöma och kommande process kommer konkretisera 
behoven och kommunens ambitionsnivå. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 150
ombyggnation torget 1000 500  
 
Skötseln behöver anpassas till nya förutsättningar. Det viser sig under 
planeringen om ett nytt torg generera ökade driftkostnader. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
33 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. Torgets gestaltning och funktionalitet är 
en viktig samhällsråga. Ett undermåligt torg är i en mindre utsträckning 
socialt hållbar.  

 
34 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

35 Drift- och Investeringsäskande 

Allé Sikforsvägen och allé Fjällbovägen 
Allén längs Sikforsvägen väster om järnvägen är i dålig kondition. Trä-
den behöver förnyas och planteringsytorna måste skyddas från bilar samt 
gestaltas enhetliga. 
Björkar i allén vid Fjällbovägen behöver ersättas och kompleteras. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
allé Sikforsvägen 200 250
allé Fjällbovägen 100 100  
 
Planteringsytor för träden behöver skötas för att säkra etableringen. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Etableringsskötsel Sikforsvägen 20,0 20,0
Etableringsskötsel Fjällbovägen 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
36 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. Om inte allén förnyas fallera intrycket 
vid Sikforsvägen ytterligare i takt med att träd behöver tas ner. Länssty-
relsen kan ställer krav på återplantering av allé. 

 
37 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken:  

38 Drift- och Investeringsäskande 

Fruktallmänning 
Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönytor och biologisk mångfald. Ett av förslagen är att plan-
tera fruktträd vid Lindholmstorpet. En motion om biologisk mångfald går 
ut på att främja växter med nektar och pollen. En fruktallmänning vid 
Lindholmstorpet eller på någon annan friyta berikar fågel- och insektsliv 
samt ger upphov till blomning och frukt som kan plockas. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
plantering av fruktträd 100

 
 
Planteringsytor för träden behöver skötas för att säkra etableringen. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
beskärning och skötsel 15,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
39 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. 

 
40 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

41 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
42 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

43 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Mats Ivarsson 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

 

 
 

1 Nora 
Mindre ledningsarbeten  

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnä-
tet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

5 000 5 000 5 000 6 000 6 000

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 101 203 405 830
SUMMA 0 101 203 405 830

 
2 Konsekvensanalys 

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt 
och vattenförsörjningen riskeras. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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Avdelningschef VA 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

 

 
 

1 Nora 
Reservvattenledning Nora-Lindesberg (Pershyttan) 

Sambyggnation av vattenledning mellan Nora och Lindesberg för att 
trygga vattenförsörjningen. Denna investeringsäskning avser anslutning 
till högreservoaren i Pershyttan.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

15 000 0 0 0 0

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 203 203 203 203
SUMMA 0 203 203 203 203

 
2 Konsekvensanalys 

Varken Nora eller Lindesberg får reservvatten. Pågående projekt. 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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Skickas till: 

Ekonomienheten 
 
 
 
  

 
 

1 Nora 
Mindre VA-anläggningar 

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en 
godkänd status. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

800 3 000 3 000 3 000 3 000

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 32 154 308 616
SUMMA 0 32 154 308 616
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. 
 

2 Konsekvensanalys 

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli ut-
dömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även vattenför-
sörjningen riskeras. Större driftstörningar kan komma att ske, med miljö-
påverkan som följd. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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Avdelningschef VA 
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Ekonomienheten 

 

 
 

1 Ljusnarsberg 
Mindre ledningsarbeten  

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnä-
tet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

5 000 5 000 5 000 6 000 6 000

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 101 203 405 830
SUMMA 0 101 203 405 830

 
2 Konsekvensanalys 

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt 
och vattenförsörjningen riskeras. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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Ekonomienheten 

 

 
 

1 Ljusnarsberg 
Huvudspilledning Kopparberg 

Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 5-9 
   
Etapp 5-9, åren 2022-2026, av projektet utbyte av befintlig huvudspil-
ledning i Kopparberg. Ledningen är i dåligt skick och behöver bytas för 
att minska omfattande och kostsamma driftstörningar. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 41 81 162 324
SUMMA 0 41 81 162 324

 
2 Konsekvensanalys 

Pågående projekt. 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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Ekonomienheten 
 
 
 
  

 
 

1 Ljusnarsberg 
Ledning Ställdalen-Högfors 

Överföringsledning för att bygga bort de mindre vattenverken i Mossgru-
van, Hörken och Ställberg vilka har problem med vattenkvalitén och även 
möjligheten till att få reservvatten. 
Ledningen möjliggör även fortsatt utbyggnad mot Basttjärns vattenverk.  
På sträckan mellan Ställberg och Hörken läggs även en spillvattenledning 
för att kunna bygga bort Hörkens utdömda reningsanläggning för spillvat-
ten.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 81 162 324 648
SUMMA 0 81 162 324 648

 
 

2 Konsekvensanalys 

Dyra åtgärder krävs på de mindre vattenverken i Ställberg, Hörken och 
Mossgruvan för att möta kommande lagkrav samt att samhällena inte kan 
förses med reservvatten. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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Ekonomienheten 
 
 
 
   

1 Ljusnarsberg 
Mindre VA-anläggningar 

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en 
godkänd status. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 122 243 486 972
SUMMA 0 122 243 486 972
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. 
 

2 Konsekvensanalys 

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli ut-
dömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även vattenför-
sörjningen riskeras. Större driftstörningar kan komma att ske, med miljö-
påverkan som följd. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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1 Ljusnarsberg 
Reservvatten 

Ledningar och nya vattenbrunnar, Sundet. Vattentäkten kommer att stärka 
upp den befintliga vattenförsörjningen till Ljusnarsberg men täkten   
kommer även kunna utgöra reservvattenkapacitet.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

3 000 3 000 0 0 0

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 61 122 122 122
SUMMA 0 61 122 122 122
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. 
 

2 Konsekvensanalys 

Sämre leveranssäkerhet av dricksvatten och ingen möjlighet till reserv-
vatten. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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1 Hällefors 
Mindre ledningsarbeten 

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnä-
tet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

4 500 4 500 4 500 5 500 5 500

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 91 182 365 749
SUMMA 0 91 182 365 749

 
2 Konsekvensanalys 

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt 
och vattenförsörjningen riskeras. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
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1 Hällefors 
Mindre VA-anläggningar 

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en 
godkänd status. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 122 243 486 972
SUMMA 0 122 243 486 972
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. 
 

2 Konsekvensanalys 

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli ut-
dömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även vattenför-
sörjningen riskeras. Större driftstörningar kan komma att ske, med miljö-
påverkan som följd. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus Orre 
Avdelningschef VA 




