
Lindesberg

Ny/re inv. Prio/DP Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Ombyggnad Kristinavägen Reinv 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinvesteringar underhåll gator och vägar Reinv 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0 0 0 0 0
Reinvesteringar underhåll gator och vägar Reinv 5 200 5 700 6 700 7 000 8 000 0 0 0 0 0
Reinvesteringar trafik och tillgänglighet Reinv 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0
Färdigställande av Kullgatan Nyinv 600 50 50 50 50 50
Reinvestering väg och gatubelysning Reinv 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 -40 -40 -40 -40 -40 
Reinvesteringar broar/vägtrummor Reinv 6 000 8 500 1 500 3 200 2 000 0 0 0 0 0
Reinvesteringar broar/vägtrummor Reinv 3 000 2 000 1 000 2 000 3 000 0 0 0 0 0
Summa 23 300 22 900 12 000 13 400 15 500 10 10 10 10 10
Summa 35 100 37 700 19 800 21 600 20 500 -40 -40 -40 -40 -40 

Park 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Flugparken Nyinv 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entré park Kristinaskolan Nyinv 1 500 500 0 0 0 0 150 150 150 150
Park Vibyn Nyinv DP 800 0 0 0 0 0 50 50 50 50
Oskarsparken Ny/Reinv 100 250
Promenadstråk Hagaberg Nyinv DP 900
Lindesjön runt Ny/Reinv 0 300 200 200 0 0 0 10 40 50
Gångstråk Bottenån Ny/Reinv 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
Utredning av bro över ravin 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byte av bro över ravin 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
300m gångstråk över gräsmatta från Åstigen 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Utredning av gångstråk och rastplats norrut 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utv Lindesby Parkmark enl. detaljplan Ny/Reinv 1/DP 0 0 0 0 0 40 70 70 70 70
Förbättringar i Lindesby trädgård 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plantering längs Torphyttevägen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gångstråk Lindesby till Lindesjön, röjning i dalen 400 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 1 400 50 0 0 0 0 20 20 20 20
Gångväg mellan Stadsskogen och kolonilotterna 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utredning och inventering för naturreservat 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lekplatser Ny/Reinv 1 100 650 1 150 700 1 200 40 40 0 0 0
Träd, planteringar och möblering Reinv 690 700 740 750 770 100 100 110 100 50
Summa 6 790 2 650 2 190 1 900 1 970 250 500 490 510 470

Idrott 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Belysning fotbollsplan Fritidsbyn Nyinv 0 500 0 0 0 0 5 5 5 5
Ny kylanläggning Råssvallen Nyinv 0 0 4 000 0 0 0 0 -10 -10 -10
Ombyggnad av servicebyggnad Fritidsbyn Nyinv 0 0 1 300 0 0 0 0 0 30 30
Ny dragning av elljusspår Fritidsbyn Nyinv 200 0 0 0 300 0 0 0 0 5
Reinvestering Idrott Reinv 680 940 740 950 1 000 0 0 0 0 0
Summa 880 940 740 950 1 300 0 5 -5 25 30

Återvinning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Ny återvinningscentral i Lindesberg Nyinv 38 000 0 0 0 0 0 1 900 1 900 1 900 1 900
Summa 38 000 0 0 0 0 0 1 900 1 900 1 900 1 900

Vatten och avlopp 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Lindesbergs RV Reinv 1 85 000 88 000 0 4 250 8 650 8 650 8 650
Mindre ledningsarbeten Reinv 1 8 000 8 000 8 000 10 200 10 200 0 240 480 720 1 026
Mindre VA-anläggningar Reinv 1 6 000 6 000 6 000 8 000 8 000 0 300 600 900 1 300
VA-förnyelse Kristinavägen Reinv 2 3 000 6 000 0 90 270 270 270
Vattentornet Hagaberg, tätskikt Reinv 10 000 0 500 500
Summa 102 000 108 000 24 000 18 200 18 200 0 4 880 10 000 11 040 11 746

Summa 170 970 134 490 38 930 34 450 36 970 260 7 295 12 395 13 485 14 156
Summa 182 770 149 290 46 730 42 650 41 970 210 7 245 12 345 13 435 14 106
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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) 2023 2024 2025 2026 2027
Beläggningsarbeten 5 200,0 5 700,0 6 700,0 7 000,0 8 000,0  
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) 

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. 

För att följa beläggningsinventeringen, behöver vi öka investeringen enligt den 
gulmarkerade raden i specifikationen redan 2023. Förutsättningen för att kunna 
växla upp beläggningstakten är att utöka med den äskade gatuingenjören.  

 
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: ………………………………………………………………. 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och under-
hållsplan i Lindesberg kommun 
Äskandet avser större reparationer, enklare reparationer, ommålningar, 
upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större 
renoveringar av kommunens broar. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Renovering broar 3 000,0 2 000,0 1 000,0 2 000,0 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 (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
5 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 
 
För att följa underhållsplanen efter brobesikningen, skulle vi öka investe-
ringen 2023 enligt den gulmarkerade raden på specifikationen. Förbundet 
har inte möjlighet att genomföra den ökningen med befintlig personal, 
och har valt att sprida ut detta över flera år. En förutsättning för att kunna 
växla upp är att utöka med den äskade gatuingenjören.  

 
6 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: ………………………………………………………………. 

7 Drift- och Investeringsäskande 

Ombyggnation av Kristinavägen samprojekt med VA-avdelningen och en 
del i dagvattenutredningen centrala Lindesberg 
 

2023 2024 2025 2026 2027
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) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
8 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. 

 
9 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 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

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

10 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) 2023 2024 2025 2026 2027
Reinvestering väg och gatubelysning 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0 2 700,0  
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) 2023 2024 2025 2026 2027
Drift och underhåll väg och gatubelysning -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
11 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. 
 

12 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Namn 
Titel 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten Lindesberg 

 

 
 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Gatuingenjör som delas mellan 4 kommuner 
Beläggningsinventeringen visar på en stor underhållsskuld i alla fyra 
kommunerna (minst 260 miljoner på 10 år) 
Om vi ska klara av att omhänderta dessa ökade investeringar på gator och 
broar behöver organisation behöver förstärkas inom planering, beställ-
ning samt kontroll och uppföljning av leverans med en gatuingenjör. 
Total kostnad 710tkr, uträknad kostnad med andel per kommun. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Gatuingenjör Lindesberg 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

En förutsättning för den utökade investeringstakten som framgår av be-
läggnings- och broinventeringarna är att en gatuingenjör kan omhänderta 
detta (klaras ej av i befintlig organisation). Om ej så blir fallet kan inve-
steringarna ej genomföras, och gator och broa blir i ännu sämre skick. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Kan ej omprioriteras inom befintlig ram. 
 

 
Namn Jan-Eric Andersson 
Titel Avdelningschef 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

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

13 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) 2023 2024 2025 2026 2027
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0  
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) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
14 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. 
  

 
15 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 



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: ny detaljplan Kristinaskolan 

16 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) 2023 2024 2025 2026 2027
Träd, planteringar och möblering 690,0 700,0 740,0 750,0 770,0

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Etableringsskötsel och ökand underhåll 100,0 100,0 110,0 100,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
17 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. 

 
18 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Arne Tschentscher 
Specialist 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ny detaljplan Kristinaskolan 

19 Drift- och Investeringsäskande 

Entré park - Kristinaskolan 
Kristinaskolan konverteras till boende. Skolgården söder om Fingerboga-
tan användas inte längre. Enligt detaljplaneförslag utvecklas skolgården 
söder om Fingerbogatan till parkmark. 
Parken utvecklas därmed intill Lindesbergs södra infart och har mycket 
stor betydelse för stadens estetiska intryck. 
Förbundet äskade för 2022 medel för dialog och framtida gestaltning av 
parken. Beroende på resultatet av processen kan investeringsbehoven va-
riera. Nedan äskade medel är ett mycket ungefärligt antagande. 
 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Ny park 1 500,0 500,0

 
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utökad drift (ungefärligt antagande) 150,0

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

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

 
21 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 
Arne Tschentscher 
Specialist 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: dp Vibyn 

22 Drift- och Investeringsäskande 

Anläggning av parkmark 
I Vibyn är aktuellt alla tomter förutom två sålda. Byggnationen kommer 
därför sätta fart och parkmarken behöver färdigställas. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
ny parkmark 800,0

 
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utökad drift (snöröjning 340m) 50,0

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

Ny inflyttade medborgare får inte tillgång till funktionell parkmark 
 
24 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 
Arne Tschentscher 
Specialist 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: kopplat till tillfälligt bygglov 

25 Drift- och Investeringsäskande 

Besöksterrass och ”orangeri” Oskarsparken 
Oskarsparken är den mest centrala och betydelsefulla parken inom riksin-
tresseområdet. Parken har saknat en gestaltande genomgång och nya be-
hov för uteserveringar har uppstått. För uteserveringen handläggs ett till-
fälligt bygglov som löper ut i en snar framtid. 
För att kunna nyttja parken för detta ändamålet behövs en gestaltning 
som varsamt foga in sig i riksintresset. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
utredning och dialog 100,0
projektering park och terrass 250,0

projektering "orangeri"/gång mellan flyglar XXX
byggnation terrass XXXX
byggnation "orangeri"/gång mellan flyglar XXXX

 
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utökad drift (ungefärligt antagande) xxx

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

Uteservering måste avetableras utan adekvat ersättning 
 
27 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 
Arne Tschentscher 
Specialist 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: detaljplan kvarteret RO mm 

28 Drift- och Investeringsäskande 

Ny gångväg förbindelse i Fellingsbro 
Fellingsbrosamhället delas av järnvägen. Denna delningen påverkar sam-
hället starkt hur grönytor och anläggningar som bad och idrottsområdet 
kan utnyttjas. För att skapa bättre förutsättningar för medborgare och sär-
skilt barn rekommenderas att utreda och projektera gångvägsförbindelsen 
under järnvägsbron vid Ässingeån. 
 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
utredning 40,0
projektering 150,0

byggnation XXXX

 
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utökad drift (ungefärligt antagande) xxx

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

All gångtrafik fortsätter över järnvägsövergången vid Bergsvägen 
 
30 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 
Arne Tschentscher 
Specialist 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

31 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. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Lekplatsinvesteringar 1 100,0 650,0 1 150,0 700,0 1 200,0

 
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
driftanpassning ny lekplats Lövstarakan 40,0
driftanpassning ny lekplats Sköndal 40,0

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

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

 
33 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 
Arne Tschentscher 
Specialist 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: kopplat detaljplaner LG_A49 och LG_A48 

34 Drift- och Investeringsäskande 

Ny promenadstråk Hagaberg 
Under 2021 renoveras lekplatsen vid Lövstarakan. I projekteringen vi-
sade det sig att tillgängligheten av intilliggande parkområde och lekplat-
sen behöver förbättras. En ny gångväg mellan skolområdet och lekplatsen 
förbättra tillgängligheten av lekplatsen och parkmark. Barnens närmiljö 
förbättras och skolor och förskolor får bättre möjligheter att nå lekplat-
sen. Gångvägen bör förses med belysning 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
ny gångväg (ca 340m) 900,0

 
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utökad drift (snöröjning 340m) xxx

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

Medborgare och barn/barngrupper hänvisas till branta villagator 
 
36 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 
Arne Tschentscher 
Specialist 
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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 

37 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 2024 när projekteringen och kalkyl har kom-
mit längre, oklart hur marksanering ska gå till och hur LOD damm fun-
gera samt vem som utreder marföroreningar och åtgärdsbehoven. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Frövi Strandpark 1 500,0
Marksanering ???

 
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
  
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
uppskattat parkdrift 80,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
38 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. 

 
39 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 // Specialist 
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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 

……………………………………………………………. 

40 Drift- och Investeringsäskande 

Lindesjön runt är en mycket populär och flitigt använd vandringsled, som 
betyder mycket för folkhälsan och besöksnäringen. Under Coronaåret såg 
vi en dubblering av antalet personer som gick 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) 2023 2024 2025 2026 2027
Vindskydd och pollare vid Näset 300,0

Brygga vid Amfieteatern 200,0

Information och skyltar 200,0

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Ökad drift 10,0 40,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

41 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Utvecklingsplanen för Lindessjön runt följs inte. 
 
 
42 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 

43 Drift- och Investeringsäskande Lindesby trädgård 

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 också rekreativa stråk 
som ansluter till Lindesjön runt och andra grönområden. De senaste årens 
exploateringar och planerade nya bostadsområden ökar kraven på gröny-
tor och rekreation. Brodalen är den stadsdel i Lindesberg som har störst 
behov av kvalitativa grönytor. En ny gestaltning av Lindesby trädgårdar 
fyller en viktig funktion i utvecklingen av stadsdelen.  
Lindesby trädgård har röjts under 2020 och 2021 som en del i kommu-
nens LONA-projekt. En rastplats har också anlagts. Under våren 2022 
planeras ett evenemang i projektet där närboende och andra intresserade 
bjuds in.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Förbättringar i Lindesby trädgård 200

Plantering längs Torphyttevägen 100

Gångstråk Lindesby till Lindesjön, inklu röjn i dalen 400

 
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 Lindesbergs kom-
mun ansvarar för och behöver föras över till drift.  
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Lindesby salamanderdammar och trädgård 40,0
Gångvägar 30,0
Röjning i dalen 40,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

44 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. 
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45 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att ompriorite-
ring av resurser i befintlig budget behöver vidtas för att kunna finanseria 
behovet.  
 
 
 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Flera detaljplaner berörs och dessutom ett utvecklings       
program för Frövi strandpromenad. 

………………………………………………………………. 

46 Drift- och Investeringsäskande Frövi strandpromenad 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit ett utvecklingsprogram för 
Frövi strandpromenad. Något beslut har ännu inte fattats, men om kom-
munen vill se en utveckling av strandpromenaden behöver pengar avsät-
tas. Denna satsning kan göras etappvis. Första året kan några enklare åt-
gärder 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.  
Våren 2021 slutfördes förbättringar vid Alanäs pumpstation.  
Sjöparken hanteras i ett separat äskande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Förbättrande åtgärder 400,0
Projektering av fortsatt investering 100,0  
 
Underhållet av Frövi strandpromenad behöver förbättras.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Förbättrat underhåll 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

47 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. 

 
48 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Ingrid Andrén 
Kommunekolog 



18 

 

 

 
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: ………………………………………………………………. 

 
49 Drift- och Investeringsäskande Rekreationsstråk Stads-

skogen-Andersvik 

Låt Lindesbergarna upptäcka naturen vid Andersvik. 
Råsvalens naturreservat är en rik ängsgranskog i sluttningen vid Ander-
svik. Reservatet bildades av staten 1965 och är ganska okänt för Lindes-
bergarna. 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 Stadsskogen. 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. 
 
Gångstråk, skyltning och kompletterande anläggningar (tex. bänkar) an-
läggs och en utvidgning av naturreservatet Råsvalen påbörjas. Det kan be-
höva göras inventeringar. Om det blir ett utvidgat naturreservat kan kom-
munen få intrångsersättning för värdet av skogen.  
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
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 
vinterväghållning från början. Här anges kostnad utan vinterväghållning. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Drift av gångstråk, skyltning och anläggningar 20,0 20,0 20,0 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

50 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. 
 
51 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 

……………………………………………………………. 

52 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.  
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. 
Till att börja med behövs utredningar av en ny bro över ravinen och 
gångstråk mot Krokvägen med anslutningar till Stadsskogen och en ny 
rastplats/brygga vid Omvägen. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Utredning av bro över ravin 50,0
300 m gångstråk över gräsmatta från Åstigen 150
Byte av bro över ravin 300  
 
Stenmjölsväg utan vinterväghållning  
Beroende på hur populär leden blir kan man lägga till vinterväghållning. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Stenmjölsväg utan vinterväghållning 10,0 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

53 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. 
 
54 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: ………………………………………………………………. 

55 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, eftersom LIBO inte längre bidrar. Med en annan markägare har vi 
förlorat kontrollen över naturreservatet. Om kommunen vill göra något 
som inte står i beslutet eller skötselplanen måste kommunen förhandla 
med markägaren. 
 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Skötselplan/expertis 100,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Munkhyttan 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

56 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. 
 

 
57 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: ………………………………………………………………. 

58 Drift- och Investeringsäskande 

Underhåll av idrottsanläggningar för att driftpengarna inte räcker till ett 
ordentligt underhåll av fastigheterna. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
RE INV IDROTT 680,0 940,0 740,0 950,0 1 000,0  

     
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

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

Vi får kapitalförstörelse om vi inte underhåller våra fastigheter. 
 
60 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Driftbudgeten räcker inte till att underhålla våra fastigheter som vi bör 
göra. 
 

 
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:  Lindesby 1:11       
…………………………………………………………. 

61 Drift- och Investeringsäskande 

Fritidsbyn behöver belysning för en fotbollsplan. 
Kylanläggningen till ishallen i guldsmedshyttan är ålderstigen och behö-
ver förnyas. 
Omklädningsrum på Fritidsbyn för löpare och skidåkare enligt ny detalj-
plan. 
Om dragning av elljusspår pga parkering vid fotbollensomklädningsrum. 
 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Belysning fotbollsplan Fritidsbyn 500,0
Ny kylanläggning Råssvallen 4 000,0

Ombyggnad av service byggnad fritidsbyn 1300
Ny dragning av elljusspår fritidsbyn 300

 
 
 

Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Belysning fotbolsspaln ökad strömförbrukning 5,0 5,0 5,0 5,0
kylanlägg mindre drifkostnad -10,0 -10,0 -10,0
servicebygg ökad driftkostnad ström/vatten 30,0 30,0
Eljusspår fritidsbyn 5,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 5,0 -5,0 25,0 30,0  

62 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Fotbollssäsongen blir längre och matcher kan inte spelas på vardagkväl-
lar. 
Ny kylanläggning till Råsshallen den gamla är slut och problem att få tag 
i reservdelar samtidigt kan vi spara energi med en ny kylanläggning. 
Servicebyggnaden med i detaljplan. 
Ny dragning av elljusspår med i detaljplan. 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel Fastighetsansvarig 
 
 




