
Protokoll 2015-05-12

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:30
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Kent Runesson (C), §§88-91
Jonas Hansen (KD)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Astrid Söderquist (C)
Diana Olsén (C) ersätter Elin Nilsson (FP)
John Hägglöf (M), §§92-98 ersätter Kent 
Runesson (C)

Pelle Widlund (M)
Kerstin Leijonborg (FL), §§88-91

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Anna Bilock, Ekonom, §92
Bea Scherp, Folkhälsostrateg, §91
Mats Turesson, T.f teknisk chef, §§93-95
Gustav Olofsson, Administrativ chef, §92

Ordförande
Wendla Thorstensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Justerare
Jette Bergström

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-05-12

Datum för anslags uppsättande 2015-05-18 Datum för anslags nedtagande 2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§88 Val av justerare
§89 Beslut om att adjungera in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande
§90 Informationspass
§91 Informationsärende - Folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun
§92 Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen
§93 Remiss - Regional cykelplan Region Örebro
§94 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark
§95 Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta södra (Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1)
§96 Rekrytering av ekonomichef

§97 Anmälan av delegationsbeslut - Återrapportering av personalbeslut februari-april 
2015

§98 Meddelanden
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 88 - Val av justerare

Ärendebeskrivning
Justering av protokoll sker på sekreterarens kontor måndag 18 maj kl 08.00

Beslut
Kommunstyrelsen utser Jette Bergström(S) till justerare och Håkan Söderman(M) till 
ersättare

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 89 - Beslut om att adjungera in Britt Åhsling(M), 
kommunfullmäktiges ordförande

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen adjungerar in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande, till 
dagens sammanträde

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att adjungera in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges 
ordförande, till dagens sammanträde

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 90 - Informationspass

Ärendebeskrivning
Information från representanterna i nämnder och bolag

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 91 - Informationsärende - Folkhälsoarbetet i Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Information från Bea Scherp, Folkhälsostrateg på Sydnärkes Folkhälsoteam

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 92 - Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen (KS 15-332)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport för perioden januari-april. Den 
innehåller en beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och prognos för 
kommunstyrelsens mål samt en uppföljning samt prognos för ekonomin.
Handlingen kommer att läggas "på bordet" på kommunstyrelsens sammanträde 12 maj

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Yrkanden

Håkan Söderman(M) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen 
senast 30 september rapportera hur man avser att arbeta för att nå de av kommunstyrelsen 
fastställda målen. Rapporten skall innehålla konsekvenser såväl personella som ekonomiska 
som man anser sig behöva för att nå fastställda målen.

Beslut
Kommunstyrelsen 

1. godkänner prognosrapport 1

2.  ger kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsen senast 30 september 
rapportera hur man avser att arbeta för att nå de av kommunstyrelsen fastställda målen. 
Rapporten skall innehålla konsekvenser såväl personella som ekonomiska som man anser sig 
behöva för att nå fastställda målen.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 93 - Remiss - Regional cykelplan Region Örebro (KS 15-251)

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har tagit fram förslag till regional cykelplan för Region Örebro län. Den 
regionala cykelplanen är en fördjupning av och underlag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Örebro län 2014-2025. Cykelplanen omfattar cykelväg längs med 
det statliga vägnätet och utgör ett underlag för utbyggnad av det regionala cykelvägnätet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Region Örebro län

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remiss - Regional cykelplan Region Örebro
 Yttrande på remiss Regional Cykelplan för Örebro Län
 Regional cykelplan
 §63 Svar på remiss - Regional cykelplan Region Örebro
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 94 - Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på 
kommunens mark (KS 15-350)

Ärendebeskrivning 
Kommunen upplåter fyra naturområden (del av Västanås 2:1, Fallhyttan 1:10, Fjugesta 1:2>1 
och del av 904 Västanås 2:1) som jakträtter. Nuvarande avtal gäller t o m 2017-06-30 med 
automatisk uppsägning. Idag saknas riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på 
kommunens mark.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande av 
jakträtter på kommunens mark att gälla från och med 2017-07-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande 
av jakträtter på kommunens mark att gälla från och med 2017-07-01.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för jakträtter
 §64 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 95 - Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta södra (Fjugesta 4:2, 5:69, 
5:2>1) (KS 15-357)

Ärendebeskrivning 
Teknik och service-avdelningen har fått uppdraget att ta fram kostnadskalkyl och plan för 
nybyggnation av infrastruktur (gator, cykelväg, belysning, VA, parkering, fiber) inom del av 
området Fjugesta södra (inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 5:69 och 5:2>1). Detta i 
syfte att skapa infrastruktur mellan Vallgatans södra ände samt från Ö Långgatan och platsen 
för byggnation av gruppbostad enligt fattat beslut, § 19 – Nybyggnation av gruppbostad i 
Lekebergs kommun (KS 14-588).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att uppföra infrastruktur Fjugesta södra 
Etapp 1 inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 5:69 och 5:2>1 från Vallgatans södra ände 
och från Ö Långgatan till platsen för det beslutade gruppboendet på Fjugesta 5:69 enligt 
bilagt underlag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att uppföra infrastruktur Fjugesta södra 
Etapp 1 inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 5:69 och 5:2>1 från Vallgatans södra ände 
och från Ö Långgatan till platsen för det beslutade gruppboendet på Fjugesta 5:69 enligt 
bilagt underlag.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta södra (Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1)
 Bilaga - Underlag kostnadskalkyl infrastruktur Fjugesta södra Etapp 1
 Bilaga - Underlag kartskiss Fjugesta södra Etapp 1 150508

13



Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 96 - Rekrytering av ekonomichef (KS 15-371)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun behöver anställa en ny ekonomichef

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av ekonomichef

Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av ekonomichef

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Rekrytering av ekonomichef
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 97 - Anmälan av delegationsbeslut - Återrapportering av 
personalbeslut februari-april 2015

Ärendebeskrivning
Återrapportering av fattade delagationsbeslut februari-april 2015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Sammanfattning över återrapporterade personalbeslut februari-april 2015
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 98 - Meddelanden

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelande till kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 FW: Val av representant till KHR Lekeberg
 Utdrag ur minnesanteckning för dialogforums sammanträde kring lokalt folkhälsoarbete 

(3/4)
 VB: Expediering av beslut (2/2)
 VB: Årsredovisning, revisionsrapport och -berättelse, Finsam Lekeberg och Örebro (2/3)
 Inspektion hos Sydnärkes överförmyndarkansli inbegripet kommunerna Askersund, 

Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg den 24 mars 2015 Dnr: 203-1701-2015
 Stöd till fiberutbyggnad
 Svar på brev till Kommunstyrelsen (2/3)
 VB: Styrelseprotokoll Holdingbolaget (2/2)
 Fwd: Nerikes Brandkår - årsredovisning 2014 (2/2)
 Beslut om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för 

vattentäkt
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Tjänsteskrivelse 2015-04-28 1 (1)

Dnr: KS 15-332

Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 för 
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport för perioden januari-
april. Den innehåller en beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och 
prognos för kommunstyrelsens mål samt en uppföljning samt prognos för ekonomin.
Handlingen kommer att läggas ”på bordet” på kommunstyrelsens sammanträde 12 
maj

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1. 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Anna Bilock
Kommundirektör Administrativ chef Ekonom
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Tjänsteskrivelse 2015-05-04 1 (3)

Dnr: KS 15-251

Tjänsteskrivelse - Remiss - Regional cykelplan Region 
Örebro

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har tagit fram förslag till regional cykelplan för Region Örebro län. 
Den regionala cykelplanen är en fördjupning av och underlag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Örebro län 2014-2025. Cykelplanen omfattar cykelväg 
längs med det statliga vägnätet och utgör ett underlag för utbyggnad av det regionala 
cykelvägnätet.

1 Bakgrund
I förslaget om regional cykelplan beskrivs översiktligt innehållet i den nationella 
planen för transportinfrastruktur 2014-2025. Där anges att cykeln är en viktig faktor 
för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. Detta dels för att cykeln inte 
orsakar några utsläpp men också som en del av lösningen på kapacitetsbrister och 
trängsel i större orter.

I länsplanen frö transportinfrastruktur i Örebro län 2014-2025 avsätts 108 miljoner 
kronor till investeringar i cykelnätet

I cykelstrategin som beskrivs i den regionala cykelplanen framhålls några viktiga 
faktorer; 1) Stråk för arbetspendling, 2) Stråk för skolpendling, 3) Åtgärder som leder 
till bättre förutsättningar att nyttja flera trafikslag, t ex cykel och kollektivtrafik ska 
prioriteras samt 4) Trafiksäkerhet.

Stråk och delsträckor som behandlas i denna cykelstrategi har identifierats 
tillsammans med kommunerna i länet samt schablonberäkningar på möjliga 
cykelvägar längs det statliga vägnätet gjorda av Vägverket 2010 och 2011. 
Inriktningen på arbetet har varit att skapa cykelförbindelser längs med det statliga 
regionala vägnätet som förbinder tätorter, arbetsplatser och skolor med 
kollektivtrafikpunkter, service, fritidsanläggningar, rekreationsområden och andra 
tätorter. Ca 50 stråk har identifierats och dessa har indelats i ca 150 delsträckor.

För att avgöra vilka delsträckor som går vidare från behov till 
åtgärdsvalsstudie/utredning och eventuellt genomförande anger kommunerna 
prioriteringar för respektive delsträcka (Hög, Medel, Låg)

Avgränsning i cykelplanen: Cykelstrategin gäller för cykelväg längs med det regionala 
statliga vägnätet, d v s statliga cykelvägar. Cykelvägar som går längs det kommunala 
vägnätet är respektive kommuns ansvar.

Vidare anges att om en väg byggs om till så kallade 2+1 vägar, så ska cykelväg längs 
den sträckan ingå i projektet.
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Tjänsteskrivelse 2015-05-04 2 (3)

Dnr: KS 15-251

För remissen aktuella handlingar
Remiss Samråd gällande regional cykelplan för Region Örebro län 2015-03-20 med 
tillhörande bilagor. (kan hämtas på: http://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-
utveckling/Rapporter-och-publikationer/Remisser/

Lekebergs kommun föreslår följande nivåer avseende prioriteringar av i kommunen 
definierade stråk och delsträckor:

Stråk 23 delsträcka 1 (Åbytorp-Fjugesta v 524, 13,5 km) = Låg

Stråk 23 delsträcka 2 (Fjugesta, v 524, Kyrkvägen, 0,8 km) = Hög

Stråk 25 delsträcka 7 (Fjugesta v 518, Vretstorpsvägen,  1,5 km) = Hög

Stråk 26 delsträcka 4 (Vintrosa-Lanna v 730-691, 1,3 km) = Hög

Stråk 26 delsträcka 5 (Lanna v 204, 0,2 km) = Hög

Stråk 26 delsträcka 6 (Lanna-Fjugesta v 204 6,2 km) = Hög

Stråk 26 delsträcka 8 (Fjugesta-Mullhyttan v 204/banvallen, 11 km) = Medel

Stråk 26 delsträcka 9 (Mullhyttan v 513, Stationsvägen - 204, 1,8 km) = Hög

Stråk 26 delsträcka 10 (Mullhyttan-Svartå v 204/banvallen, 11 km) = Låg

Stråk 26 delsträcka X (Fjugesta v 564, Letstigen,  5,3 km) = Hög

Stråk 27 delsträcka 1 (Fjugesta-Mullhyttan v 204, 9 km) = Låg

Stråk 27 delsträcka 2 (Mullhyttan-Svartå v 204, 11,5 km) = Låg

Lekebergs kommun yrkar på att sträckan längs väg 566 i Hidinge-Lanna mellan 
Sälvenkorset och korset med väg 562, tillförs cykelplanen som nytt stråk med 
prioritet Hög.

När det gäller stråk  27 delsträcka 1 så yrkar vi på extra högprioritet för avsnittet från 
Kvistbro kyrka till Gropen.   
                                  
Kommentar till prioriteringarna för stråk 23:2, 25:7, 26:5, 26:9: Lekebergs kommun 
prioriterar trafiksäkerhet för skolbarns cykelpendling, därav ser vi det som mycket 
angeläget att iordningsställa trafiksäkra cykelstråk i de beskrivna stråken och 
delsträckorna.

Lekebergs kommun framhåller även möjligheterna att välja alternativa sträckningar, 
främst längs den gamla järnvägsbanvallen mellan Lanna och Mullhyttan. Genom 
denna sträcknig som går parallellt med v.204 kan en mer trafiksäker och naturskön 
cykelväg anläggas, som jämförelse med en sträckning som går i direkt anslutning till 
204:an.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande

20

http://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Rapporter-och-publikationer/Remisser/
http://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Rapporter-och-publikationer/Remisser/


Tjänsteskrivelse 2015-05-04 3 (3)

Dnr: KS 15-251

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör T.f Teknisk chef
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2015-05-04 1 (1)

Dnr: KS 15-251

Yttrande på remiss Regional Cykelplan

Lekebergs kommun framhåller möjligheterna att välja alternativa sträckningar, 
främst längs den gamla järnvägsbanvallen mellan Lanna och Mullhyttan. Genom 
denna sträckning som går parallellt med v.204 kan en mer trafiksäker och naturskön 
cykelväg anläggas, som jämförelse med en sträckning som går i direkt anslutning till 
204:an.

Lekebergs kommun förslag till prioritering 
Lekebergs kommun föreslår följande nivåer avseende prioriteringar av i kommunen 
definierade stråk och delsträckor:

Stråk 23 delsträcka 1 (Åbytorp-Fjugesta v 524, 13,5 km) = Låg
Stråk 23 delsträcka 2 (Fjugesta, v 524 Kyrkvägen, 0,8 km) = Hög
Stråk 25 delsträcka 7 (Fjugesta v 518 Vretstorpsvägen, 1,5 km) = Hög
Stråk 26 delsträcka 4 (Vintrosa-Lanna v 730-691, 1,3 km) = Hög
Stråk 26 delsträcka 5 (Lanna v 204, 0,2 km) = Hög
Stråk 26 delsträcka 6 (Lanna-Fjugesta v 204 6,2 km) = Hög
Stråk 26 delsträcka 8 (Fjugesta-Mullhyttan v 204/banvallen, 11 km) = Medel
Stråk 26 delsträcka 9 (Mullhyttan v 513 Stationsvägen -204, 1,8 km) = Hög
Stråk 26 delsträcka 10 (Mullhyttan-Svartå v 204/banvallen, 11 km) = Låg
Stråk 26 delsträcka X (Fjugesta v 564 Letstigen, 5,3 km) = Medel
Stråk 27 delsträcka 1 (Fjugesta-Mullhyttan v 204, 9 km) = Låg
Stråk 27 delsträcka 2 (Mullhyttan-Svartå v 204, 11,5 km) = Låg

Lekebergs kommun yrkar på att sträckan längs v 566 i Hidinge-Lanna mellan 
Sälvenkorset och korset med väg 562, tillförs cykelplanen som nytt stråk med 
prioritet Hög.

När det gäller stråk 27 delsträcka 1 så yrkar Lekebergs kommun på hög prioritet för 
avsnittet mellan Gropen och Kvistbro kyrka.

Kommentar till prioriteringarna för stråk 23:2, 25:7, 26:5, 26:9: Lekebergs kommun 
prioriterar trafiksäkerhet för skolbarns cykelpendling, därav ser Lekeberg det som 
mycket angeläget att iordningsställa trafiksäkra cykelstråk i de beskrivna stråken och 
delsträckorna.

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Rapport
Datum: 2015-xx-xx

Författare: Namn Namnsson

Regional cykelplan 
för Region Örebro län

Strategier och planer för utbyggnad 
av regionalt cykelnätverk 2014-2025
Remissversion
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Sammanfattning 

Skrivs när dokumentet är färdigställt. 
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REGION ÖREBRO LÄN 

  

 4 (26) 

Syfte och mål 

Syftet med den regionala cykelstrategin är att lägga fast en strategi och prioritera utbyggnaden av 

cykelinfrastrukturen, på så sätt skapas möjlighet till en ökad cykling i Region Örebro län.  Det 

långsiktiga målet är att skapa ett sammanhängande nät av cykelvägar mellan länets 

kommunhuvudorter och större tätorter. Den regionala cykelstrategin utgör ett underlag till och 

fördjupning av länstransportplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. En del av syftet är att 

cykelstrategin ska ge styrning av vilka cykelvägsprojekt som finansieras och byggs med 

länsplanemedel. Vidare är också ett mål med cykelstrategin att skapa ett regionalt cykelnätverk som 

ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete med cykelfrågor.  

Cykeln och cykling behöver få en tydligare status som eget färdmedel i planeringen av våra framtida 

transportsystem. Genom snabbare och effektivare transporter, där cykel är ett viktigt färdmedel både 

enskilt men också som komplement till kollektivtrafik, ska arbetspendling över större avstånd 

möjliggöras. Cykelstrategin har därmed också som mål att förbättra tillgängligheten till 

arbetsplatser, vård, utbildning och service i regionen. Cykelstrategin tar sin utgångspunkt i såväl 

nationella som regionala mål rörande transporter, miljö och folkhälsa. 

Bakgrund 

De senaste åren har cykeln och dess potential som färdmedel kommit allt högre upp på den politiska 

agendan såväl nationellt som regionalt och kommunalt. Det finns ett flertal politiska satta mål som 

på något sätt berör cykling, bland annat mål om minskade CO
2 
utsläpp från transportsektorn och om 

barn och ungas möjlighet att vistas säkert i transportsystemet. Cykelns potential att ersätta främst 

personbilen är inom tätort och över kortare sträckor, det är därför viktigt att aktivt arbeta för att 

skapa möjligheter och incitament till cykling i sådana relationer.  

När regeringen gav de regionala planupprättarna uppdrag att ta fram länstransportplaner tydliggjorde 

regeringen att de såg cykelvägsutbyggnaden som ett viktigt område. I länstransportplanen finns 

medel avsatta för utbyggnad av de regionala cykelvägarna, men medlen räcker inte till alla behoven. 

Totalt räcker de avsatta medlen till ca 34 kilometer cykelväg, att jämföra med de drygt 400 kilometer 

potentiell cykelväg som finns omnämnda i länstransportplanen och som innefattar cykelvägar både 

på det nationella och regionala vägnätet En prioritering behöver göras. Tidigare har cykelvägar i 

länsplanen byggts utan någon övergripande strategi och utan någon väl framtagen metod för 

prioriteringar. Denna cykelstrategi ska vara en hjälp i regionens arbete att, tillsammans med länets 

kommuner och Trafikverket, prioritera hur fördelningen ska se ut för de medel som är avsatta till 

cykelvägar utmed statliga vägar. 

Men, varför cykla? 

Politisk vilja att satsa på cykel är nödvändigt för en positiv utveckling av cykelns förutsättningar och 

dess andelar av det totala resandet, men det måste också finnas vilja och motivation hos potentiella 

cyklister att välja bort andra färdmedel. Argument för cykeln om minskade utsläpp och mindre 
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buller är visserligen goda, men för den enskilde kanske inte alltid greppbara eller lätta att relatera 

till. Att välja cykeln måste vara attraktivt för den enskilda individen för att på allvar konkurrera med 

personbilen. 

Förutom de systemeffekter som ökat cyklande skulle ha, som minskade utsläpp, mindre buller, större 

trafiksäkerhet och mindre trängsel, har det positiva effekter på individnivå. Att välja cykel framför 

bil är dels ett smart val för privatekonomin och för hälsan.  En cykel kostar betydligt mindre i inköp, 

kräver inga drivmedel utom muskelkraft, servicekostnaderna är betydligt lägre och den dagliga 

motionen kan spara in både kostnaden för ett gymmedlemskap och tiden som läggs på motion. 

Enligt WHO behövs bara ca 30 minuters motion om dagen för att betydligt minska risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar. Det finns dessutom studier som visar att de som tar cykeln till jobbet upplever 

mindre stress, är piggare och känner sig gladare. Cykeln är därför både en besparing och en 

hälsoinvestering för individen. Dessutom är det bra för näringslivet då medarbetare som cyklar mår 

bättre och fler cyklister men minskad mängd personbilar ökar framkomligheten för gods- och 

varutransporter. En av cykelstrategins huvudprioriteringar är därför att öka möjligheten till studie- 

och arbetspendling. 

Cykeln som frihet 

För de som inte har körkort eller tillgång till egen bil kan cykeln vara ett flexibelt sätt att relativt 

snabbt förflytta sig över större avstånd än vad som är rimligt till fots. En satsning på cykling ökar 

därför tillgängligheten till service, utbildning, arbetsplatser och fritidsaktiviteter för de som inte har 

möjlighet att förflytta sig med bil. Att förbättra möjligheterna att cykla är alltså inte bara ekologiskt 

hållbart utan bidrar också till den sociala hållbarheten genom att höja förutsättningarna att jämlikt 

delta i samhället. 

Ett av de transportpolitiska målen är att möjliggöra för barn att på egen hand vistas säkert i 

transportsystemet, byggandet av cykelinfrastruktur till och från de platser som barn besöker i sin 

vardag bidrar till att uppfylla detta mål. Cykelväg till och från skolor, sporthallar, friluftsområden, 

ridskolor, lekplatser och så vidare ökar trafiksäkerheten och minskar behovet av föräldrar som 

skjutsar. Att cykla som barn lägger grunden för att fortsätta cykla som vuxen och på så sätt fortsätta 

resa billigt, hälsosamt och klimatsmart. Därför prioriteras i denna cykelstrategi att bygga säkra 

skolvägar. 

Cykelns infrastruktur 

Under lång tid har vi främst planerat för bilens framkomlighet längs våra vägar. Inne i tätorterna är 

situationen för cyklister och gående oftast något bättre än mellan tätorter och ute på landsbygden 

men ofta är bilen det prioriterade trafikslaget och cyklisterna vistas i trafiken på bilisternas villkor. 

Detta skapar en otrygg trafikmiljö och en satsning på utbyggnad av cykelns infrastruktur höjer 

trafiksäkerheten såväl för cyklister som för fotgängare och bilister.  

På mindre gator och vägar där hastigheten är låg och trafikmängderna små finns ofta förutsättningar 

för fungerande blandtrafik, behovet av separerade cykelvägar är större där hastigheterna är höga och 

trafikmängderna stora. Behovet av cykelväg kan också öka när vägar byggs om till att bli 
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mötesseparerade eftersom vägrenarna då ofta smalnas av. Trafiksäkerheten för motorfordonen höjs 

men minskar för cyklister och gående och behovet av egen infrastruktur blir påtagligt. I denna 

cykelstrategi prioriteras de förbindelser där cyklisterna är hänvisade till att färdas i blandtrafik eller 

på smala vägrenar längs med vältrafikerade vägar med höga hastigheter, inriktningen är dock att 

cykelväg ska byggas i samband med att vägar byggs om till mötesseparerade inom ramen för 

vägprojektet. 

Cykelns största potential är över korta avstånd inom eller mellan närliggande tätorter samt till 

målpunkter inom eller strax utanför tätorter. Klimatet gör att den största potentialen finns under de 

snöfria månaderna, men med prioritering av cykelvägar vid snöröjning och halkbekämpning kan 

potentialen höjas betydligt även under vintern i vissa starka stråk. På regional nivå finns potential att 

göra cykeln till ett naturligt inslag i en del av resan om ett så kallat hela-resan-perspektiv anläggs. 

Cykeln kan vara ett smidigt sätt att ta sig till och från kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter 

som sedan tar den resande över det större avståndet. På så vis har cykeln en roll i ett regionalt 

resande, då krävs dock att även cykelns infrastruktur har hög kvalitet med bland annat smidiga 

bytespunkter, skyltning, belysning, trygga korsningar och säkra cykelparkeringar. Att i det dagliga 

resandet färdas både med cykel och med kollektivtrafiken ger också såväl vardagsmotion som tid till 

avkoppling, arbete, studier eller annan aktivitet ombord på tåget eller bussen. Det prioriteras också i 

denna plan om en cykelväg ansluter till redan befintliga cykelvägar, till exempel ett kommunalt nät 

inom tätort, eftersom cyklisten då ofta får tillgång till ett mer utbrett cykelvägnät.  

Nationella planer och mål rörande cykling 

I den nationella planen för transportinfrastruktur 2014-2025 är cykeln en viktig faktor för att skapa 

ett långsiktigt hållbart transportsystem. Detta dels för att cykeln inte orsakar några utsläpp men 

också som en del av lösningen på kapacitetsbrister och trängsel i större tätorter. Under planperioden 

avsätts nationella medel för att bygga ca 40mil cykelväg längs det statliga vägnätet. Cykelns största 

potential ligger inom tätort och mellan närliggande tätorter, dessa relationer berör sällan nationella 

vägar utan oftast regionala samt kommunala vägar. Ansvaret för att bygga ut cykelvägsnätet ligger 

därför till största delen på de regionala och kommunala organen, även dessa har ansvar för att verka 

för nationellt satta mål. 

De transportpolitiska målen 

De transportpolitiska målen handlar om att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela Sverige. Målen delas in i ett 

tillgänglighets- och ett hänsynsmål. Tillgänglighetsmålet handlar om att skapa god tillgänglighet för 

alla i hela landet samt att transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara upp mot mäns 

och kvinnors olika transportbehov. Hänsynsmålet handlar dels om trafiksäkerhet men också om att 

bidra till att de nationella miljömålen uppfylls. Dessa mål preciseras sedan ytterligare, varav ett 

flertal berör cykelplaneringen. Nedan är de för cykling relevanta preciseringarna uppräknad. 

Preciseringar av tillgänglighetsmålet är: 
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- Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

- Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. 

- Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle. 

- Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. 

- Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i 

trafikmiljöer, ökar. 

- Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

 

Preciseringarna av hänsynsmålet är: 

- Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas 

med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

- Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en 

stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila 

bränslen.  

- Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet 

ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för 

möjligheterna att nå uppsatta mål. 

Regionala planer och mål rörande cykling 

I länsplanen för transportinfrastruktur i Örebro län 2014-2025 avsätts 108 miljoner kronor till 

investeringar i cykelvägnätet. Detta utgör ungefär tio procent av den totala ramen för investeringar i 

den regionala transportinfrastrukturen i länet. Länstransportplanen är ett medel för att uppnå såväl de 

nationella transportpolitiska målen men också regionala mål och visioner, bland annat de mål som 

presenteras i den regionala utvecklingsstrategin. 

Ett regionalt mål som länstransportplanen i stor utsträckning ska bidra till är målet om aktiv 

regionförstoring. Örebroregionen är beroende av pendling mellan kommuner inom länet och över 

länsgränserna. Ett delmål är att öka kollektivtrafikens andel av pendlingsresorna, ett sätt att göra 

detta är att tillgängliggöra kollektivtrafikens anläggningar genom att bygga cykelvägar till och från 

hållplatser och knutpunkter. Att ersätta bilresor med cykel bidrar till att lösa klimatfrågan, en fråga 

som i den regionala utvecklingsstrategin omnämns som en av världens viktigaste frågor. I 

Örebroregionens energi- och klimatprogram sätts mål om att öka kollektivtrafikens och cyklingens 

andel av det totala resandet samt att ha en god planering för att bygga ut cykelvägar i hela länet, mål 

som länstransportplanen och denna cykelstrategi ska bidra till att nå. 

I länstransportplanen formuleras åtta strategier, en av dessa är Bidra till socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbart transportsystem. En viktig åtgärd för att uppnå detta är att bygga ut gång- och 

cykelvägnätet i regionen då detta bidrar positivt till såväl klimat, miljö, jämställdhet som folkhälsa 

samt det transportpolitiska målet om barns möjligheter att på egen hand vistas säkert i 

transportsystemet. 
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Cykelstrategi för Region Örebro län  

I region Örebro län finns ett starkt och framgångsrikt arbete med att märka upp och marknadsföra 

cykelleder för rekreation och turism, det finns därför inte ett behov av att inkludera denna typ av 

cykling inom ramen för länstransportplanen. I cykelstrategin fokuseras därför mer på det vardagliga 

resandet till och från arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. Vi vill skapa möjligheter att 

använda cykeln på ett smidigt och säkert sätt i vardagen, därför prioriteras:  

- Stråk för arbetspendling. Det finns såväl nationella som regionala samt vissa kommunala 

mål om att öka andelen cyklister av det totala antalet resande. Att cykla leder också till ökad 

hälsa, dels genom en minskning av utsläpp och buller, men också genom att 30minuters 

aktivitet om dagen leder till minskad risk bland annat för hjärt- och kärlsjukdomar. En 

satsning på att öka andelen som cyklar till och från arbetet skulle därför bidra inte enbart till 

att uppfylla de transportpolitiska målen men också till förbättrad folkhälsa. 

- Stråk för skolpendling. Då ett av de transportpolitiska målen är att barn och unga ska kunna 

vistas säkert i transportsystemet har cykelvägar längs skolväg prioriterats. En säker cykelväg 

ökar möjligheten för barn och unga att på egen hand ta sig till och från skolan och en vana 

av att cykla som ung lägger grunden för val av cykeln som transportmedel även som vuxen. 

Säkra cykelvägar till och från fritidsaktiviteter är också viktigt för att barn och unga ska 

kunna vistas säkert i transportsystemet samt för att skapa en vana av cykling, 

- Åtgärder som leder till bättre förutsättningar att nyttja flera trafikslag, t.ex. cykel och 

kollektivtrafik, ska prioriteras. I kombination med kollektivtrafiken kan cyklingen ge stora 

klimateffekter, varför cykelvägar som leder till tågstationer och större busshållplatser bör 

prioriteras. Idag är det inte ovanligt att pendla över kommungränser och avstånd över fem 

kilometer känns kanske för många som för stort avstånd för att cykelpendla dagligen. 

Cykelvägar till och från hållplatser och kollektivtrafiknoder skulle därför öka möjligheten att 

cykla åtminstone en del av den totala sträckan. För att detta ska vara attraktivt som daglig 

resa bör dock även bytespunkterna hålla god standard med säkra cykelparkeringar, 

belysning och väderskydd. Sådana åtgärder kan också medfinansieras av 

kollektivtrafikpotten i länstransportplanen. 

- Trafiksäkerhet. Vi vill möjliggöra ett gent och trafiksäkert resande längs de större vägarna i 

regionen. Därför förespråkas separata gång- och cykelvägar längs med de vägar där 

trafikmängden är stor och/eller är mötesseparerade. Åtgärder som syftar till att trafiksäkra 

genomfartsvägar för oskyddade trafikanter i länet tätorter prioriteras också. 

Metod  

De stråk och delsträckor som behandlas i denna cykelstrategi har identifierats tillsammans med 

kommunerna i länet samt schablonberäkningar på möjliga cykelvägar längs det statliga vägnätet 

gjorda av Vägverket 2010 och 2011. Inriktningen på arbetet har varit att skapa cykelförbindelser 

längs med det statliga regionala vägnätet som förbinder tätorter, arbetsplatser och skolor med 

kollektivtrafikknutpunkter, service, fritidsanläggningar, rekreationsområden och andra tätorter. På 

detta sätt har ett femtiotal stråk där det är sannolikt att behov av cykelväg finns identifierats. Stråken 

har delats in i delsträckor för att tydliggöra att genomförandet kan ske i etapper. Totalt finns ca 150 

delsträckor och dessa utgörs vanligen av sträckan inom en tätort eller mellan två tätorter. 
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För att avgöra vilka delsträckor som går vidare från behov till åtgärdsvalsstudie/utredning och 

eventuellt genomförande har kommunerna angett om de anser att en delsträcka har Hög, Medel eller 

Låg prioritering. Hög anger att kommunen anser att sträckan är mycket viktig, Medel är en ganska 

viktig sträcka och Låg är inte en viktig sträcka för kommunen. Kommunens prioritering tillsammans 

med varför behov av cykelväg anses finnas ligger till grund för om delsträckan prioriteras för 

ÅVS/utredning och genomförande. En sträcka mellan två tätorter som prioriteras högt av 

kommunen, där arbets- och studiependling sker, mellan vilka avståndet är relativt litet och där 

resandeunderlaget är stort har således större sannolikhet att bli genomförd, pga behovet kan antas 

vara stort, än en sträcka där motsatt förhållande råder. I vissa fall är det däremot viktigt att lyfta 

blicken och se till hela stråket, om de enskilda delsträckorna får full nytta först när stråket i sin 

helhet är utbyggt. 

Utredning av en delsträcka sker normalt med metoden åtgärdsvalsstudie. Resultatet av 

åtgärdsvalsstudien ligger till grund för av genomförande av åtgärder. 

Länets kommuner ges årligen och löpande möjlighet att lämna sina synpunkter på och prioriteringar 

av de regionala cykelstråken samt lyfta nya behov. Möjlighet att ge synpunkter på/prioritera 

cykelsträckor utanför den egna kommunen finns också.  

Avgränsning 

Cykelstrategin gäller för cykelväg längs med det regionala statliga vägnätet, dvs. statliga cykelvägar. 

Cykelvägar som går längs med det kommunala vägnätet är respektive kommuns ansvar. 

Kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering av cykelvägar längs det kommunala vägnätet. 

Det är självklart bra om de kommunala projekten bidrar till att uppfylla cykelstrategin men det är 

inget krav vid ansökan om statlig medfinansiering. 

Cykelstrategin tar i första hand hänsyn till sträckor som är intressanta för arbets- och skolpendling, 

rekreation och turism kommer i andra hand. Det betyder inte att de utpekade sträckorna inte kan 

användas i sådana syften, eller att det inte alls tas hänsyn till sådana kvaliteter när det gäller 

lokalisering av prioriterade sträckor. 

Mötesseparerade vägar 

I länstransportplanen är en av prioriteringarna att bygga ut de viktigaste pendlingsstråken och vägar 

med stora trafikmängder till 100km/h. Detta innebär att dessa vägar byggs om till så kallade 2+1 

vägar. Dessa vägar är mittseparerade och har ibland också sidoräcken. En mittseparerad väg innebär 

generellt en höjning av trafiksäkerheten för biltrafiken, men ofta en försämring för de oskyddade 

trafikanterna. Detta beror på att väggrenarna ofta minskar eller försvinner helt och att hastigheterna 

höjs. En inriktning i regionens arbete med infrastruktur investeringar är därför att om en väg byggs 

om till 100km/h så ska cykelväg längs den sträckan ingå i projektet, förutsatt att det finns ett behov 

av cykelväg. Ibland finns ett parallellt vägnät med mindre trafik och lägre hastighet som är lämpligt 

att cykla på. För att detta ska anses vara en tillräcklig ersättning till en separat cykelväg så ska det 

parallella vägnätet skyltas.  
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Cykelvägar i Region Örebro län 

De cykelstråk som redovisas i kartorna nedan illustrerar de behov som vi tror finns idag, majoriteten 

av dessa stråk måste dock utredas inom en åtgärdsvalsstudie eller motsvarande. Fokus bör också 

ligga på att skapa cykelbara förbindelser mellan tätorter/målpunkter, inte exakt vilken eller vems väg 

cykelstråket går längs med. 

I figur 1 redovisas en karta med de delsträckor som identifierats. Stråken förbinder 

kommunhuvudorter i länet med tätorter och omlandet, bl.a. Kumla med Sköllersta, Örebro med 

Odensbacken och Glanshammar, Hällefors med Grythyttan, Nora med Pershyttan och Gyttorp, Laxå 

med Finnerödja och så vidare. Huvudorterna förbinds också med varandra, till exempel Karlskoga-

Degerfors, Karlskoga-Örebro, Örebro-Lindesberg och Örebro-Kumla-Hallsberg-Askersund. 

Längs de identifierade stråken finns det ibland delsträckor med befintlig cykelväg, och på vissa 

delsträckor finns det kortare bitar med cykelväg. I bilaga 1 finns mer information om varje 

delsträcka, vilket stråk den tillhör, vilken prioritet den har från kommunen m.m.   

De stråk som i figur 1 ser ut att sluta vid tätortsgräns ansluter i de flesta fall till det kommunala gc-

nätet, kvaliteten på de kommunala cykelvägarna är dock inte bedömd. De identifierade stråken kan 

vara viktiga av olika anledningar. En huvudprioritering i länet är att bygga cykelväg som underlättar 

arbetspendling och studiependling med cykel, hela vägen eller som en del av resan, en cykelväg kan 

dock vara viktig även av andra anledningar. Till exempel för att öka trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter eller för att öka tillgängligheten i regionen till service, arbete, utbildning, kollektivtrafik 

etc.. 

Figur 2 visar en inzoomning på stråket som går sträckan Örebro-Ölmbrotorp-Frövi-Vedevåg-

Lindesberg-Guldsmedshyttan-Storå-Stråssa. I denna figur syns på vilka sträckor som det finns 

cykelväg, var det saknas cykelväg och var det delvis finns cykelväg. Genom större delen av 

Lindesbergs tätort finns det cykelväg, detta framgår dock inte tydligt eftersom lite av cykelvägen 

genom tätorten ingår i delsträckan Lindesberg-Vedevåg. På delsträckan Lindesberg saknas det 

cykelväg i den norra delen och därför anges att det delvis finns cykelväg. Detta kan gälla även för 

delsträckor i andra stråk i länet. Det finns också cykelväg längs med kommunala gator på sträckan 

Örebro-Hovsta, dock inte längs den statliga vägen och därför anges att cykelväg saknas på 

delsträckan. När det blir aktuellt att prioritera stråket för utredning/genomförande får det ses över om 

de kommunala cykelvägarna räcker eller om det finns behov av cykelväg även längs med den 

statliga vägen, samt hur den statliga cykelvägen bäst kopplas till det kommunala nätet. Detta kan 

gälla även för delsträckor i andra stråk i länet. I dagsläget pågår också planläggning av cykelväg 

längs med Lindesbergs södra infart längs med väg 860. Inte heller detta framgår av kartan, först när 

en cykelväg har byggts kategoriseras den om i materialet. 
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  Figur 1: Status per delsträcka längs de identifierade regionala cykelstråken i Örebro län. 
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Figur 2: Regionalt cykelstråk sträckan Örebro-Ölmbrotorp-Frövi-Vedevåg-Lindesberg-Guldsmedshyttan-Storå-Stråssa.  

 
34



REGION ÖREBRO LÄN 

  

 13 (26) 

Utbyggnad av cykelvägar i Örebro län 

Genomförandet av cykelstrategin sker inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur 

med årliga inriktningsbeslut och löpande samverkan med Trafikverket, kommunerna och 

länstrafiken kring finansiering, tekniska lösningar och prioriteringar.  

Enligt de schablonberäkningar som funnits tillgängliga vid framtagandet av denna cykelstrategi 

kostar en kilometer cykelväg 1,8 miljoner kronor, tillkommer gör kostnader för korsningar, 

belysning etc. I förslaget till länsplan för transportinfrastruktur för åren 2014-2025 finns 108 

miljoner kronor avsatta för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det motsvarar dryga 10 procent av 

den totala planramen. Av dessa är 60 miljoner kronor avsatta för medfinansiering av kommunala 

cykelvägar, medan övriga 48 miljoner kronor ska användas utmed regionens statliga vägar. Totalt 

kommer de 48 miljonerna räcka till ca 34 kilometer ny cykelväg under kommande planperiod, att 

jämföra med de drygt 400 kilometer potentiell cykelväg som finns omnämnda i länstransportplanen 

och som innefattar cykelvägar både på det nationella och regionala vägnätet.  

Regionala cykelvägar faller under väglagen, vilken innebär att fysisk planering måste föregås av 

åtgärdsvalsstudie eller motsvarande samt att vägplan i vissa fall måste tas fram. För 

länstransportplanen tas ett årligt inriktningsbeslut om vilka brister som ska utredas och vilka 

åtgärder som ska genomföras under kommande år. Inför detta beslut bör samråd ske med det 

regionala cykelnätverket. Utbyggnadstakten bestäms av tillgängligt utrymme i länstransportplanen, 

därför är ambitionen att alltid ha en god planberedskap och en ”bank” med byggklara objekt. 

De cykelvägar som hittills identifierats och framöver kommer att föras in i listan över behov av 

cykelväg byggs antingen via länsplanemedel eller genom statlig och kommunal samfinansiering. För 

de cykelvägar som byggs med länsplanemedel gäller det sedan 2010 nya planeringssystemet för 

infrastruktur. Detta innebär att ett objekt måste utredas genom åtgärdsvalsstudie innan beslut om 

eventuell fysisk åtgärd kan fattas. Åtgärdsvalsstudier är förutsättningslösa utredningar som utgår 

från bristen och behovet utan att förutsätta nybyggnad av infrastruktur. Efter åtgärdsvalsstudien kan 

beslut tas om att gå vidare till fysisk planläggning och eventuell vägplan. Mer om 

planeringssystemet för infrastruktur går att läsa på Trafikverkets hemsida. 

Prioritering och utbyggnadstakt 

För att de tolvåriga länstransportplanerna samt den nationella planen för transportinfrastruktur ska 

vara flexibla så fattar regionstyrelsen så kallade årliga genomförandebeslut. Den tolvåriga 

planperioden delas in i tre delar; år 1-3, år 4-6 och år 7-12. I år 1-3 ligger projekt som är färdiga för 

genomförande och produktion pågår eller den fysiska planläggningen är i slutskedet. I år 4-6 finns 

pågående utredningar som efter utredning kan flyttas över till år 1-3 om utredningen resulterar i att 

någon åtgärd ska genomföras. I år 7-12 finns prioriterade brister och behov, alltså det som står på tur 

att utredas.  

De cykelstråk som identifieras i denna cykelstrategi har delats in i grupper som korresponderar med 

dessa tidsperioder. Vilka objekt som ingår i vilken tidsperiod går att läsa i bilaga 2. 
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- År 1-3. Utpekade åtgärder samt objekt som beslutats sedan tidigare (vägplan eller 

produktion pågår) och som finansieras via länsplanen.  

- År 4-6. Objekt som prioriterats för utredning eller där det pågår/har genomförts en 

åtgärdsvalsstudie/utredning och som kan bli aktuella att prioritera in i länsplanens år 1-3. 

- År 7-12. Prioriterade brister och behov som kan bli aktuella för 

åtgärdsvalsstudier/utredningar. 

Utbyggnadstakten bestäms av det ekonomiska utrymmet i länstransportplanen och hur olika åtgärder 

prioriteras i de årliga inriktningsbesluten. 

Underhåll av cykelvägar i Örebro län 

Drift och underhåll av statliga cykelvägar sköts av Trafikverket och kommunerna har ansvaret för 

drift och underhåll av de kommunala cykelvägarna i sin respektive kommun. Cykelstrategin 

behandlar därför inte drift- och underhållsfrågor. För cyklisten är dock inte väghållarskapet relevant 

utan att standarden på cykelvägen är god på hela cykelsträckan. Regionförbundet vill också bevaka 

denna fråga för att säkerställa att gjorda investeringar ger nytta under lång tid framöver. Underhåll är 

en viktig fråga som bör diskuteras vidare i cykelnätverket. Frågeställningar som det är nödvändigt 

att förhålla sig till är bland annat: 

- Vilken standard ska cykelvägarna ha? 

- Vilken standard ska driften av cykelvägen ha? 

- Finns det cykelvägar som bör prioriteras högre än bilvägar vid vinterväghållning? 

- Hur kan underhållet bidra till att göra cykelvägnätet säkrare? 

Uppföljning 

Arbetet med att genomföra den regionala cykelstrategin bör följas upp kontinuerligt genom 

framtagande av ett årligt cykelbokslut. Syftet med ett cykelbokslut är att årligen följa upp och 

utvärdera det arbete som gjorts utifrån cykelstrategin, länstransportplanen och övriga regionala 

utvecklingsmål. Cykelbokslutet sammanställs av Region Örebro län. Eftersom uppgifter över antal 

cyklister inte samlas in på jämförbara sätt i länet är det svårt att göra uppföljningar på detta. 

Cykelbokslutet kommer därför inledningsvis att fokusera på det arbete som skett för att bygga ut 

cykelvägnätet. Förhoppningen är att det i framtiden ska gå att följa upp resandeutvecklingen för 

cyklister på liknande sätt som biltrafiken mäts idag.  

Cykelbokslutet ska beskriva det arbete som skett under året med cykelfrågor, vilka nya behov har 

uppkommit, vilka utredningar har gjorts, hur har fysisk planläggning av cykelvägar sett ut och hur 

har eventuell byggnation av cykelvägar framskridit. Indikatorer som kan användas för att beskriva 

detta och som går att följa upp i dagsläget är: 

- Antal genomförda utredningar under året, fördelat på åtgärdsvalsstudier, kommunala 

utredningar/förstudier, funktionsutredningar osv. 

- Antal objekt som blivit byggklara under året (antagen vägplan, detaljplan eller dylikt). 
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- Antal kilometer byggd cykelväg under året. 

o Kostnad per byggd kilometer cykelväg under året. 

Förhoppningen är att det i framtiden också ska gå att följa upp följande indikatorer: 

o Ökning (eller minskning) av antalet sammanhängande kilometer cykelväg under 

året. 

o Ökning (eller minskning) av antalet hållplatser till vilka det finns cykelväg under 

året. 

- Antalet kilometer cykelväg som tillförts mervärde under året, fördelat på t.ex. ny belysning, 

skyltning, cykelparkering, prioritet vid snöröjning och halkbekämpning m.m. 

- Antalet kilometer cykelväg som rustats inom ramen för drift och underhåll under året, 

fördelat på beläggningsåtgärder, siktröjning, dikesrensning osv. 

- Antal kilometer byggd cykelväg som kan tänkas bidra till: 

o Arbetspendling med cykel 

o Att barn cyklar till skolan 

o Att möjliggöra att cykla till fritidsaktiviteter för både barn och vuxna 

 För att följa upp effekterna av de cykelvägar som byggs bör cykelmätningar göras innan åtgärd och 

efter åtgärd. Dessa ska då göras vid ungefär samma tidpunkt på året och vid samma tid på dagen. 

Mätningen efter åtgärd bör göras 6-12 månader efter färdigställande för att cyklister ska ha hunnit 

”hitta dit”.  
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Cykelnätverket 

Det finns en vilja i länets kommuner att arbeta med cykelfrågor och en vilja från det regionala att 

länka samman de kommunala gång- och cykelvägnäten genom att bygga cykelvägar längs med det 

regionala vägnätet. För att den viljan och det arbetet ska bli långsiktigt framgångsrikt krävs ett 

samarbete över kommun och förvaltningsgränser. Cykelnätverket kan bli arenan för detta samarbete 

och en plattform där kunskap, erfarenhet och idéer utbyts.  

Cykelnätverkets syfte är att utgöra en regional plattform för samarbete, erfarenhetsåterföring, 

informations- och kunskapsutbyte samt ett idé- och diskussionsforum för cykelfrågor. Nätverket ska 

utgöra ett stöd i kommunernas arbete med cykling och cykelinfrastruktur och förstärka detta arbete 

på regional nivå. Här kan aktuella frågor lyftas, idéer och tankar bollas, kontakter knytas och 

erfarenheter återföras. Nätverket ska bestå av tjänstemän från regionen, länets kommuner och 

Trafikverket vilka träffas 2-4 gånger årligen för diskussioner, seminarier och inspel till 

genomförandet av cykelstrategin. 
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Bilaga 1 - Samtliga delsträckor med priogrupp och 

prioritering 

Nedan listas de objekt som kvalificerat sig till de olika grupperna, detta baseras på de årliga 

inriktningsbesluten: 

ÅR 1-3: Utpekade åtgärder 

Vägnr Objekt Kommentar 

205 Karlskoga- Degerfors Vägplan pågår, byggstart 2015 

823 Örebro- Glanshammar  Vägplan pågår, planerad byggstart 2017 

860 Södra infarten Lindesberg GC-väg från Rv. 50 till kyrkogården vid Lindesbergs södra infart 

där den ansluter till kommunal GC-väg. Framtagande av 

bygghandling pågår. 

243 Karlskoga- Lerängen  Enligt förstudie 2012. Vägplan beställs 2015. Planerad byggstart 

2018. 

249 Lindesberg – Vedevåg – Frövi  

534 Hardemo – Åbytorp Kumla kommun bedömer att potentialen för cykeltrafik på 

sträckan är måttlig, och föreslår att stråket får ”medel” (2) prioritet 

istället. 

 

 
ÅR 4-6: Utredning pågår 

Vägnr Objekt Kommentar 

641 Ralavägen- Sannahed  2,5 km. Ingår i ÅVS-paket. 

63 Kopparberg ut till RC Enbart fräsning och målning, bred väg. Ingår i ÅVS-paket. 

51 Norra Bro- Almbro/Gällersta  Samordning vägplan för 100-väg Almbro – Kvarntorp. 

Ingår i ÅVS-paket. 

63/244 Grythyttan- Hällefors Ingår i ÅVS-paket. 

590 Åmmeberg- Askersund Ingår i ÅVS-paket. 

529 Hallsberg-Östansjö Ingår i ÅVS-paket. 

572 Röfors – Laxå Ingår i ÅVS-paket. 

207 Ekeby- Almby- Odensbacken Delsträckor finns sedan innan. Prioriterad brist i årligt 

genomförande beslut inför 2015, med förslag att starta 
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ÅVS under 2015. GC-väg utreds som del i en ÅVS för hela 

stråket väg 207 Örebro-Odensbacken. 

 
 
ÅR 7-12: Prioriterade brister och behov 
Nedan redovisas alla de stråk/delsträckor som identifierats som regionala cykelstråk, vilka poäng 

delsträckorna fått i poängsättningssystemet samt om kommunen anser att det är en prioriterad 

sträcka.  

Prioritetet från kommunen ges som Hög, Medel eller Låg där: 

Hög = Mycket viktigt stråk för kommunen 

Medel = Ganska viktigt stråk för kommunen 

Låg = Inte ett viktigt stråk för kommunen 

För vissa sträckor berörs två kommuner, då anges vilken prioritet båda kommunerna anser att stråket 

har. Exempel: Sträckan Örebro – Ekeby/Almby som berör både Örebro och Kumla kommuner där 

prioritet anges som Medel/Medel. Prioritet till höger om snedstreck är prioritet från den kommun 

som står höger om snedstreck i ’KOMMUN’-spalten. I vissa fall har en kommun angett att en 

sträcka är till exempel låg till medel prioriterad, detta anges då som Låg-Medel eller Medel-Hög. 

Om delsträckan ingår i någon av priogrupperna ovan markeras detta i kommentars-kolumnen. 

Delsträckor med grön text har befintlig cykelväg, bakgrundsfärg blå eller vit används för att 

tydliggöra grupperingen i stråk. 

 

Kommun Sträcka Stråk 

Del

- 

strä

cka 

Vägnr 

Läng

d 

(km) 

PRIORI

TET 

FRÅN 

KOMM

UNEN 

KOMMENTAR 

Örebro Örebro - Ekeby-Almby 1 1 207 
 

Befintlig 

Stråket Örebro - 

Odensbacken 

ingår i ÅVS 

som färdigställs 

under 2015 

Örebro Ekeby-Almby 1 2 679 1,2 Hög 

(Prio 2) Stråket 

Örebro - 

Odensbacken 

ingår i ÅVS 

som färdigställs 

under 2015 

Örebro 
Ekeby-Almby - Stora 

Mellösa 
1 3 679-207 11 Hög 

(Prio 2) Stråket 

Örebro - 

Odensbacken 

ingår i ÅVS 

som färdigställs 

under 2015 

40



REGION ÖREBRO LÄN 

  

 19 (26) 

Örebro Stora Mellösa 1 4 207 0,8 Hög 

(Prio 2) Stråket 

Örebro - 

Odensbacken 

ingår i ÅVS 

som färdigställs 

under 2015 

Örebro 
Stora Mellösa - 

Odensbacken 
1 5 207 4,8 Hög 

(Prio 2) Stråket 

Örebro - 

Odensbacken 

ingår i ÅVS 

som färdigställs 

under 2015 

Örebro Odensbacken 1 6 207 2,4 Hög 

(Prio 2) Stråket 

Örebro - 

Odensbacken 

ingår i ÅVS 

som färdigställs 

under 2015 

Örebro Stora Mellösa 2 1 668 0,5 Hög 
 

Örebro Odensbacken 3 1 667 0,5 Hög 

Inte hela 667? I 

så fall medel 

Helgesta, 

Segersjö – 

ingen 

anslutning? 

Örebro Örebro - N Bro 4 1 675 
 

Befintlig 
 

Örebro N Bro 4 2 675 1,3 Hög 
 

Örebro N Bro - Almbro 4 3 675 2,7 Medel  

(Prio 2) Ingår i 

ÅVS-paket med 

sju cykelvägar 

Örebro/Kumla Almbro - Ekeby 4 4 51-642 3,5 
Medel/M

edel   

Kumla Ekeby 4 5 642 1 
 

Anses oklart 

vilken 

delsträcka som 

avses. 

Kumla 
Ekeby - Kvarntorp 

(rondellen) 
4 6 642-51 2,1 Låg  

 

Hallsberg Sköllersta - Pålsboda 4 7 51 6,5 Låg 
 

Kumla Kumla - Ekeby 5 1 647 8  Medel 

Kommunen har 

planer på att 

bygga VA-

ledning i genare 

sträckning, kan 

vara lämplig för 

cykelväg 

Kumla/Hallsberg Ekeby - Sköllersta 5 2 672 4,6 Låg/Låg 

Båda 

kommunderna 

anser låg 

Hallsberg Sköllersta 5 3 673 1 Låg 
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Kumla 
Kumla - Kvarntorp 

(rondellen) 
6 1 52 5,6 Låg 

 

Kumla/Hallsberg Kvarntorp - Sköllersta 6 2 52 2,3 Låg/Låg 
 

Hallsberg Sköllersta 6 3 52 2 Låg 
 

Hallsberg/Örebro Sköllersta - Askersby 6 4 52 8,8 
Låg/Med

el 

Hallsberg: Låg 

Örebro 

kommun: 

Medel 

service 

sköllersta? 

Örebro Askersby - Odensbacken 6 5 52 2,5 Medel 
Service – högre 

prio? 

Örebro Odensbacken - Hampetorp 6 6 52 8 Låg  

Barnen kommer 

främst 

söderifrån, låg 

prio? Osäkert 

idag, men 

potential för 

cykling? 

Örebro Hampetorp 6 7 52 1,5 Medel  
 

Örebro/Sörmland Hampetorp - Läppe 6 8 52 7 Låg  

Barnen kommer 

främst 

söderifrån, låg 

prio? 

Hallsberg Pålsboda 7 1 51 1,9 Låg 
 

Hallsberg Pålsboda - Hallsberg 7 2 633 7,7 Låg 
 

Hallsberg Hallsberg 7 3 
  

Befintlig 
 

Hallsberg Hallsberg - Östansjö 7 4 529 3,4 Hög 

(Prio 2) Ingår i 

ÅVS-paket med 

sju cykelvägar 

Hallsberg Östansjö 7 5 529 2,4 Hög 
 

Hallsberg Östansjö - Vretstorp 7 6 529-517 6,1  Medel 
 

Hallsberg Vretstorp 7 7 517 
 

Befintlig 
 

Hallsberg Pålsboda 8 1 649 1,3 Låg 
 

Örebro Örebro - Marieberg 9 1 690 4 Hög  
 

Örebro Marieberg - Mosås 9 2 690 3,5 Hög  
 

Örebro/Kumla Mosås - Kumla 9 3 690 6,5 
Hög/ 

Hög   
 

Kumla Åbytorp  10 1 534 1,7 Befintlig 
 

Kumla Åbytorp - Kumla 10 2 534 1,6 Befintlig 
 

Kumla Kumla 10 3 534 2,6 Befintlig 
 

Kumla Kumla - Hällabrottet 10 4 534 2,7 25 

Tabellen anger 

2,7 km sträcka, 

dock är nästan 

hela den 

angivna 
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sträckan redan 

utbyggd till 

cykelväg av bra 

standard. Ev 

menas den 

östligaste delen 

(genom 

Hällabrottet) 

där cykelväg 

saknas, men där 

skiftar vägen 

benämning till 

Lv644. 

Kumla Hällabrottet 10 5 644 1,9 Hög 
 

Kumla Kumla - S Via 11 
 

640 2,6 Hög 

En etapp på 2,6 

km anges. 

Befintlig 

cykelväg med 

god standard är 

utbyggd i åtm 

1,5 km av 

sträckan. 

Kvarvarande 

del anser Kumla 

kommun vara 

av ”Hög” (1) 

prioritet. 

Kumla 52 - Hällabrottet 12 1 637 1,8 Låg 
 

Kumla Hällabrottet 12 2 637 3,1 Medel  
 

Kumla Hällabrottet - 633 12 3 637 1,4 Låg 
 

Kumla Kumla 13 1 641 
 

Befintlig 
 

Kumla Kumla - Sannahed 13 2 641 1,7 Hög 
 

Kumla/Hallsberg Sannahed -Ralavägen 13 3 641 0,8 Hög/Hög 

(Prio 2) Ingår i 

ÅVS-paket med 

sju cykelvägar 

Hallsberg Ralavägen - Hallsberg 13 4 641 
  

Befintlig?! 

Hallsberg Hallsberg  13 5 641 1 
 

Prioritering ej 

angiven av 

kommunen 

Kumla Kumla 14 1 529 1,6 Hög 

Kumla kommun 

vill dock 

betrakta 

cykelfrågan 

längs sträckan i 

ett större 

sammanhang 

där Lv529 

omarbetas till 

stadsgata med 

lägre 
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framkomlighet 

och ökad 

integrering i 

Kumla tätort. 

Kumla/Hallsberg Kumla - Hallsberg 14 2 529 4,2 Hög/Hög  
 

Kumla Åbytorp  15 
 

628 0,7 Låg 
 

Hallsberg/Askersu

nd 
Hallsberg - Åsbro 16 1 627 6,6 Låg/ Hallsberg: Låg 

Askersund Åsbro 16 2 608 1,2 
  

Askersund 
Åsbro - Skyllberg 

(Rönneshyttevägen) 
17 1 50 7,5 

  

Askersund Skyllberg -Askersund 17 2 50 8 
  

Askersund Askersund - Åmmeberg 18 1 590-586 5,4 
 

(Prio 2) Ingår i 

ÅVS-paket med 

sju cykelvägar 

Askersund Åmmeberg 18 2 586 3,1 
  

Askersund/Hallsbe

rg 
20 - Knottebokorsningen 19 

 
50 6,5 

  

Laxå 
Sandstubbetorp - Åvik 

(505/511) 
20 

 
20 2,6 

  

Laxå Laxå - Röfors 21 
 

205 4 
 

(Prio 2) Ingår i 

ÅVS-paket med 

sju cykelvägar 

Laxå Laxå - Finnerödja 22 1 20 11 
  

Kumla/Lekeberg Åbytorp - Fjugesta 23 1 534 13,5 Låg 
 

Lekeberg Fjugesta (Kyrkvägen) 23 2 524 0,8 
  

Kumla Hardemo - 20 24 
 

532 5,5 Medel 

(Prio 1) 

Utpekad åtgärd 

sträckan 

Hardemo-

Åbytorp 

Kumla kommun 

bedömer att 

potentialen för 

cykeltrafik på 

sträckan är 

måttlig,  

Lekeberg Fjugesta 25 7 518 1,5 
  

Örebro Latorp 26 1 730 
 

Befintlig 
 

Örebro Latorp - Vintrosa 26 2 730 
 

Befintlig 
 

Örebro Vintrosa 26 3 730 1 Hög 
 

Örebro/Lekeberg Vintrosa - Lanna 26 4 730-691 1,3 Hög  
 

Lekeberg Lanna 26 5 204 0,2  
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Lekeberg Lanna - Fjugesta 26 6 204 6,2  
 

Lekeberg Fjugesta - Mullhyttan 26 8 "204" 11  
 

Lekeberg Mullhyttan  26 9 513-204 1,8  
 

Lekeberg/Degerfor

s 
Mullhyttan - Svartå 26 10 "204" 11  

 

Degerfors Svartå 26 11 204 
 

Befintlig 
 

Lekeberg Fjugesta 26 
 

564 5,3  
 

Lekeberg Fjugesta-Mullhyttan 27 1 204 9  
 

Lekeberg/Degerfor

s 
Mullhyttan - Svartå 27 2 204 11,5  

 

Degerfors Svartå 28 
 

205 
 

Befintlig 
 

Karlskoga 
Karlskoga (kommunal 

sträcka) 
29 1 555 1,6 

  

Karlskoga 
Karlskoga - 

Dammängsvägen 
29 2 555 

 
Befintlig 

 

Karlskoga/Degerfo

rs 

Dammängsvägen - 

Duvedalen 
29 3 555 2,5  

 

Degerfors Degerfors 29 3 555 0,7  
 

Degerfors Duvedalen - Degerfors 29 4 555 3,5  
 

Karlskoga 
Karlskoga (kommunal 

sträcka?) 
30 1 205 

 
Befintlig 

 

Karlskoga/Degerfo

rs 
Karlskoga - Degerfors 30 2 205 5,7  

(Prio 1) 

Vägplan 

fastställd, 

byggstart 2015 

Degerfors Degerfors 30 5 205 0,7  
 

Degerfors 
Degerfors (kommunal 

sträcka) 
31 

 
549 2,8  

 

Örebro Örebro - Vintrosa 32 1 691 14,6 
Hög-

Medel  

Långt avstånd, 

skolskjuts men 

potentiell 

pendling och 

rekreation 

Örebro/Lekeberg Vintrosa - Lekhyttan 32 2 730/691 7 Låg/ 
Örebro 

kommun: Låg 

Lekeberg/Karlskog

a 
Lekhyttan - Karlskoga 32 3 18 20  

 

Karlskoga 
Karlskoga (kommunal 

sträcka?) 
32 4 18 1,5  

 

Karlskoga 
Karlskoga - Lerängen 

(722) 
33 1 243 1,68  

(Prio 1) 

Vägplan 

beställs 2015. 

Planeras 

byggstart 2018. 

Karlskoga Ås 34 3 763 0,7  
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Karlskoga Karlskoga- Gälleråsen 34 
 

205 3,85  
 

Örebro Örebro - Latorp 35 1 733 9,3 
Hög-

Medel  

Långt avstånd, 

skolskjuts men 

potentiell 

pendling och 

rekreation 

Örebro Latorp - Garphyttan 35 2 733 3,5  Medel  
 

Örebro Örebro - Latorp 36 1 Banvall 
 

Befintlig 
Saknas liten bit 

in mot stan? 

Örebro Latorp - Garphyttan 36 2 "733" 
 

Befintlig 
 

Nora Nora (Hitorpsvägen) 37 
 

765 2  
 

Nora Nora 38 1 762 1,2  
 

Nora Nora-Gyttorp 39 
 

244 
 

Befintlig 
 

Nora Gyttorp 40 3 244-243 
 

Befintlig 
 

Nora Nora-Pershyttan 41 
 

744 1 
  

Nora Nora 42 1 763 
 

Befintlig 
 

Nora Nora - Ås 43 2 763 
 

Befintlig 
 

Nora Ås - Striberg 43 4 763 2,5  
 

Nora Striberg 43 5 763 0,3  
 

Hällefors Grythyttan  44 1 718 1,8 
  

Hällefors Grythyttan - Hällefors 44 2 244-63 6 Hög 

(Prio 2) Ingår i 

ÅVS-paket med 

sju cykelvägar 

Hällefors Hällefors 44 3 785 3,1 
  

Örebro Örebro - Hovsta 45 1 50 
 

Hög 

Binda ihop 

kommunala 

cykelvägar. 

Behövs ny eller 

räcker det som 

finns längs 

kommunala 

vägar? 

Örebro Hovsta - Ölmbrotorp 45 2 830 4,5  Medel 
 

Örebro Ölmbrotorp 45 3 830 1,6 Hög 
 

Örebro Ölmbrotorp - Ervalla 45 4 830 4,8 Låg 
 

Örebro/Lindesberg Ervalla - Frövi 45 5 831 6,5 

Hög-

Medel/H

ög 

Örebro 

kommun: 

Hög/medel 

Få skolskjutsar, 

men service + 

station i Frövi 

Lindesberg Frövi 45 6 831 1 Hög 
(Prio 1) 

Utpekad åtgärd 

Lindesberg Frövi - Vedevåg 45 7 831-249 7 Hög 
(Prio 1) 

Utpekad åtgärd 

Lindesberg Vedevåg 45 8 249 2,3 Hög 
(Prio 1) 

Utpekad åtgärd 
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Lindesberg Vedevåg - Lindesberg 45 9 
249-

845/860 
5 Hög 

(Prio 1) 

Framtagande av 

bygghandling 

för "södra 

infarten 

Lindesberg" 

pågår, byggstart 

2015 

Lindesberg Lindesberg  45 10 
 

2,3 Hög 
 

Lindesberg 
Lindesberg - 

Guldsmedshyttan/Storå 
45 11 50 10,3  Medel 

 

Lindesberg Guldsmedshyttan/Storå 45 12 50 7  Medel 
 

Lindesberg Storå 45 13 871 
 

Befintlig 
 

Lindesberg Storå - Stråssa 45 14 871 3,1  Medel 
 

Örebro Ervalla 46 
 

831 0,9 Hög 
 

Lindesberg Frövi 47 
 

842 1,6 Hög 
 

Ljusnarsberg Kopparberg 48 1 799-792 2,9 
Medel - 

Låg  

Ljusnarsberg Kopparberg - Ställdalen 48 2 792 4,3  Medel 
 

Ljusnarsberg Ställdalen 48 3 792 1,9 
Medel - 

Låg  

Ljusnarsberg Kopparberg 49 1 63 
 

Befintlig 
 

Ljusnarsberg 
Kopparberg(kyrkbackensk

olan)-bryggeriet 
49 1 63 0,4 Hög 

 

Ljusnarsberg Kopparberg C- RC 49 3 63 0,4 Hög 

(Prio 2) Ingår i 

ÅVS-paket med 

sju cykelvägar 

Ljusnarsberg Kopparberg C- Bångbro 49 
 

233 1,18 Hög 
 

Lindesberg Frövi (831) - Fellingsbro 50 1 249 13,4 
Hög-

Medel  

Lindesberg Fellingsbro - Arboga 50 3 249 12,9 
Medel-

Låg  

Lindesberg Fellingsbro 50 
 

249 2,7 
Hög-

Medel  

Lindesberg Fellingsbro 51 2 815.01 
 

Befintlig 
 

Lindesberg Fellingsbro 52 
 

815 0,6 
Hög-

Medel  

Örebro Örebro -Glanshammar 53 1 823 11,1 Hög 

(Prio 1) 

Vägplan pågår, 

byggstart 2017 

Örebro Glanshammar 53 2 823 1,2 Medel  

Högre? Knyta 

ihop ända bort 

till IP 

Örebro 20 - länsgräns 53 3 823 8,3 Medel  

Finns delvis ö 

om 

Glanshammar 

men borde 

knytas ihop 
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Askersund Askersund - länsgräns 54 
 

50 24,5  

Ev. en del som 

byggs i 

samband med 

ombyggnad 

Nykyrka - 

Brattebro 

backe. Ej 

indelad i 

delsträckor. 
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Protokoll 2015-05-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:00
Plats
Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Kjell Edlund (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Mats Turesson, T.f Teknisk chef
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Gustav Olofsson, Administrativ chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-05-04

Datum för anslags uppsättande 2015-05-05 Datum för anslags nedtagande 2015-05-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 63 - Svar på remiss - Regional cykelplan Region Örebro (KS 15-
251)

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har tagit fram förslag till regional cykelplan för Region Örebro län. Den 
regionala cykelplanen är en fördjupning av och underlag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Örebro län 2014-2025. Cykelplanen omfattar cykelväg längs med 
det statliga vägnätet och utgör ett underlag för utbyggnad av det regionala cykelvägnätet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remiss - Regional cykelplan Region Örebro
 Yttrande på remiss Regional Cykelplan för Örebro Län
 Regional cykelplan
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Dnr: KS 15-350

Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på 
kommunens mark

Ärendebeskrivning
Kommunen upplåter fyra naturområden (del av Västanås 2:1, Fallhyttan 1:10, 
Fjugesta 1:2>1 och del av 904 Västanås 2:1) som jakträtter. Nuvarande avtal gäller t o 
m 2017-06-30 med automatisk uppsägning. Idag saknas riktlinjer avseende förnyande 
av jakträttsavtal på kommunens mark.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande 
av jakträtter på kommunens mark att gälla från och med 2017-07-01.

LEKEBERGS KOMMUN

Eva Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör T.f Teknisk chef
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Protokoll 2015-05-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:00
Plats
Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Kjell Edlund (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Mats Turesson, T.f Teknisk chef
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Gustav Olofsson, Administrativ chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-05-04

Datum för anslags uppsättande 2015-05-05 Datum för anslags nedtagande 2015-05-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson

254



Protokoll 2015-05-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 64 - Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på 
kommunens mark (KS 15-350)

Ärendebeskrivning 
Kommunen upplåter fyra naturområden (del av Västanås 2:1, Fallhyttan 1:10, Fjugesta 1:2>1 
och del av 904 Västanås 2:1) som jakträtter. Nuvarande avtal gäller t o m 2017-06-30 med 
automatisk uppsägning. Idag saknas riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på 
kommunens mark.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande av 
jakträtter på kommunens mark att gälla från och med 2017-07-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande av 
jakträtter på kommunens mark att gälla från och med 2017-07-01.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för jakträtter

355



Tjänsteskrivelse 2015-05-06 1 (2)

Dnr: KS 15-357

Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta södra (Fjugesta 4:2, 
5:69, 5:2>1)

Ärendebeskrivning
Teknik och service-avdelningen har fått uppdraget att ta fram kostnadskalkyl och 
plan för nybyggnation av infrastruktur (gator, cykelväg, belysning, VA, parkering, 
fiber) inom del av området Fjugesta södra (inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 
5:69 och 5:2>1). Detta i syfte att skapa infrastruktur mellan Vallgatans södra ände 
samt från Ö Långgatan och platsen för byggnation av gruppbostad enligt fattat 
beslut, § 19 – Nybyggnation av gruppbostad i Lekebergs kommun (KS 14-588). 

1 Bakgrund
Beslut har sedan tidigare fattats om nybyggnation av gruppboende i Lekebergs 
kommun (§ 19 KS 14-588). Sedan dess har arbete pågått med planering för 
infrastruktur inom hela området benämnt Fjugesta södra. Arbete med att upprätta 
detaljplan för hela området pågår.

Det har beslutats om förhandsbesked för nybyggnation av gruppboendet (KS 15-129).

I syfte att möjliggöra byggstart för redan beslutad byggnation har ett delunderlag 
arbetats fram för infrastrukturförsörjning till det tidigare beslutade gruppboendet.

En del av förutsättningarna är att skapa en väl planerad infrastruktur för hela 
området Fjugesta södra, d v s att även planera för fortsatt utveckling av området i 
enlighet vad som framgår av gällande ÖP och FÖP Fjugesta.

2 Analys

2.1 Övergripande konsekvenser
Då beslut (KS 14-588) avseende gruppboende tidigare är fattat är uppförande av ny 
infrastruktur en förutsättning för att boendet ska kunna byggas i det planerade 
området. Se bilaga ”Underlag kartskiss Fjugesta södra Etapp 1”.

Uppförande av beslutat gruppboende och föreslagen infrastruktur kräver inte att 
detaljplan upprättas innan byggstart.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för nödvändig infrastruktur kalkyleras till 4 510 000 kr i investering. Se 
bilaga ”Underlag kostnadskalkyl Fjugesta södra Etapp 1”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att uppföra infrastruktur Fjugesta 
södra Etapp 1 inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 5:69 och 5:2>1 från Vallgatans 
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Dnr: KS 15-357

södra ände och från Ö Långgatan till platsen för det beslutade gruppboendet på 
Fjugesta 5:69 enligt bilagt underlag.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro

Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360

716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Bilaga - Underlag kostnadskalkyl infrastruktur Fjugesta 
södra Etapp 1
Kostnadsberäkningar, utifrån schablonbelopp, för preliminär kostnadsbudget 
avseende infrastrukturen i anslutning till tidigare beslutat nybyggnation av 
gruppboende för LSS inom fastigheterna Fjugesta 5:69, 2:4 och 5:2>1.

Etapp 1: LSS – boende – 10 LGH

Gata 8 m bredd: .........................2 000 000 kr

Gata 6 m bredd:............................515 000 kr

15 parkeringsplatser: ....................105 000 kr

Cykelväg:.......................................360 000 kr

VA: ....................................................250 000

Belysning:......................................980 000 kr

Kommunfiber:...............................300 000 kr

SUMMA ...................................4 510 000 kr

Investeringsutgiften för Etapp 1 LSS: 4 510 000 kr. Vilket innebär en kapitalkostnad 
om 249 tkr första året vid en avskrivningstid på 33 år.

33 års avskr. Amortering Ränta 2,5 % Summa

4 510 000 kr 136 667 kr 112 750 kr 249 417 kr

4 373 333 kr 136 667 kr 109 333 kr 246 000 kr

4 236 667 kr 136 667 kr 105 917 kr 242 583 kr

4 100 000 kr 136 667 kr 102 500 kr 239 167 kr

3 963 333 kr 136 667 kr 99 083 kr 235 750 kr

3 826 667 kr 136 667 kr 95 667 kr 232 333 kr

3 690 000 kr 136 667 kr 92 250 kr 228 917 kr

3 553 333 kr 136 667 kr 88 833 kr 225 500 kr

3 416 667 kr 136 667 kr 85 417 kr 222 083 kr

3 280 000 kr 136 667 kr 82 000 kr 218 667 kr

3 143 333 kr 136 667 kr 78 583 kr 215 250 kr

 3 006 667 kr 136 667 kr 75 167 kr 211 833 kr

2 870 000 kr 136 667 kr 71 750 kr 208 417 kr

2 733 333 kr 136 667 kr 68 333 kr 205 000 kr

2 596 667 kr 136 667 kr 64 917 kr 201 583 kr

2 460 000 kr 136 667 kr 61 500 kr 198 167 kr

2 323 333 kr 136 667 kr 58 083 kr 194 750 kr

2 186 667 kr 136 667 kr 54 667 kr 191 333 kr

2 050 000 kr 136 667 kr 51 250 kr 187 917 kr

1 913 333 kr 136 667 kr 47 833 kr 184 500 kr

1 776 667 kr 136 667 kr 44 417 kr 181 083 kr

1 640 000 kr 136 667 kr 41 000 kr 177 667 kr

1 503 333 kr 136 667 kr 37 583 kr 174 250 kr

1 366 667 kr 136 667 kr 34 167 kr 170 833 kr

1 230 000 kr 136 667 kr 30 750 kr 167 417 kr
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Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro

Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360

716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

1 093 333 kr 136 667 kr 27 333 kr 164 000 kr

956 667 kr 136 667 kr 23 917 kr 160 583 kr

820 000 kr 136 667 kr 20 500 kr 157 167 kr

683 333 kr 136 667 kr 17 083 kr 153 750 kr

546 667 kr 136 667 kr 13 667 kr 150 333 kr

410 000 kr 136 667 kr 10 250 kr 146 917 kr

273 333 kr 136 667 kr 6 833 kr 143 500 kr

136 667 kr 136 667 kr 3 417 kr 140 083 kr

Teknik och serviceavdelningen

Mats Turesson       Ingemar Wennlöf
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Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro

Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360

716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00
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Dnr: KS 15-371

Rekrytering av ekonomichef

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun behöver anställa en ny ekonomichef

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av ekonomichef

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Magnus Stensson
Kommundirektör Handläggare
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Till Kommunala Handikapprådet  
Lekebergs Kommun

Uppgifter om våra valda representanter till Handikapprådet i Lekebergs kommun 
under mandatperioden 2015 -2018. 

Utdrag ur: Protokoll  från HRF Hörselskadades förening i Lekebergs styrelsemöte  torsdagen 
den 22 januari 2015 på Oxelgården i Fjugesta. 

Deltagare: Kåre Sundberg, Monica Lindahl, Valter Lindahl, Ewa Larsson, Börje Nilsson, 
Birgitta Helgesson och Ulla Kristina Fintling. 

§ 5. Val av representant till KHR.
Som ordinarie representant till KHR valdes Monica Lindahl. 
Som ersättare valdes Valter Lindahl.

Kontaktuppgifter:  
Ordinarie - Monica Lindahl  Egnahemsgatan 23  716 31 Fjugesta tel: 0585-40324 
e-post:  lindahl.monica@telia.com
Ersättare - Valter Lindahl  Egnahemsgatan 23  716 31 Fjugesta  tel 0585-40324
e-post:  valter.lindahl@telia.com

Ewa Larsson 
Ordförande HRF Lekeberg
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Dialogforum södra länsdelen 

Minnesanteckningar 2015-02-25 
 

Plats: Hallsberg 

Lokal: Kommunhuset, konferensrum hörnet, plan 2 

Tid: Onsdag 25 februari kl. 09.00-12.00 

Närvarande 
Siv Ahlstrand (S) Askersunds kommun  
Siw Lunander(S) Hallsbergs kommun  
Anette Schön (KD) Laxå kommun  
Håkan Söderman (M) Lekebergs kommun  
Gunnel Kask (S) Kumla kommun  
 
Adjungerade 
Bea Scherp, folkhälsoteamet 
Lisen Tang Kempe, folkhälsoteamet 
Lisbet Omberg, Region Örebro län

Frånvarande 
Kerstin Svärd (C) Askersunds kommun sup.  
Lennart Pettersson (M) Hallsbergs kommun 
sup.  
Anna-Liisa Törmänen(S) Laxå kommun  
Michael Andersson (S) Lekebergs kommun 
sup.  
Christina Örnebjär (FP) Kumla kommun sup. 
Peter Zetterman Örebro läns bildningsförbund  
Lena Hammar Örebro läns idrottsförbund  

 

Dialogforums framtid 
Dialogforum beslutade att ordförandeskapet ska rotera i Sydnärkes kommuner med ett år i taget, 

kommande års ordförande är vice ordförande. Under 2015 är Lekebergs representant Håkan 

Söderman ordförande och Kumlas representant Gunnel Kask vice ordförande. Kommande år 

roteras ordförandeskapet enligt: Kumla, Hallsberg, Laxå, Askersund. 

Ordförande är sammankallande tillsammans med folkhälsoteamet. Folkhälsoteamet är även 

sekreterare för mötena.  

Ledamöter väljs av respektive kommun. Både ordinarie och ersättare får delta vid möten, 

hemkommun avgör arvodering. För Kumlas del bereds frågan om ledmöter till dialogforum på nästa 

FSB, beslutas sedan av KS. Alla kommuner meddelar folkhälsoteamet om eventuella förändringar i 

representation i dialogforum.  

Dialogforum förespråkar att kommunstyrelserna inför kriteriet att ordinarie och ersättare i 

dialogforum även ska ingå i lokal folkhälsogruppering, det vill säga även vara ledamot i 

folkhälsoutskott, folkhälsoråd eller motsvarande för att säkerställa folkhälsokompetens och 

kontinuitet i beslut kring folkhälsofrågor.  
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Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro 
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360 
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00   
    

 

Svar på brev till Kommunstyrelsen  
 
Stöd till fiberutbyggnad 
 

Vi har mottagit ert brev om önskan att få medel för att samförlägga nergrävande av 
kanalisationen i samband med att Fortum gräver ner elkabel mellan Tryggeboda och 
Gryt.  

Vi har fört diskussioner med Länsstyrelsen som ansvar för fördelning av statliga me-
del för fibersatsningar på landsbygden och har fått svaret att det inte är möjligt att få 
del av dessa medel för denna satsning.  

De direktiv vi har att följa kräver att det måste finnas möjlighet att fibersätta kanali-
sationen, vilket inte är möjligt i dagsläget eftersom det skulle innebära ytterligare 
grävningar till Fallhyttan för att ansluta till telestation.  

Lekebergs kommun har i årets budget inga avsatta medel till fiberutbyggnad och kan 
därför inte skjuta till några kommunala medel till denna samförläggning. Med hänvis-
ning till ovanstånden så kan vi i dagsläget inte tillföra några medel till den önskade 
samförläggningen.  
 
 
Hälsningar 
 
 
Wendla Thorstensson  
Kommunstyrelses ordförande 
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2013
Årsredovisning 

Nerikes Brandkår
Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro samverkar om gemensam räddningstjänst 
och olycksförebyggande arbete.
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Förvaltningsberättelse

Stort blev plötsligt smått
För det mesta kan vi med stor träffsäkerhet förutspå antalet utryckningar inför kommande år, och så blev 
det även 2014. Under året inträffade 2 450 bränder, olyckshändelser och felaktiga automatiska brandlarm, 
vilket är nästan enligt budget och glädjande nog en liten minskning gentemot tidigare år.

Utöver de förutspådda utryckningarna 
händer det ofta även något oväntat var-
je år, och 2014 var inget undantag. Dels 
drabbades vi av flera, och en del större, 
skogbränder inom det egna området, och 
givetvis berördes även vi av den stora 
skogsbranden i Västmanland. 

Det började då en större skogsbrand in-
träffade norr om Lindesberg redan i slu-
tet på april, vilket är lite anmärkningsvärt. 
Därefter inträffade fler skogsbränder än 
vanligt under juli och augusti på grund 
av varm och torr väderlek. Den största 
skogsbranden drabbade Gusselby i Lin-
desbergs kommun, där sammanlagt 25 
av förbundets 27 brandstationer deltog 
vid det omfattande släckningsarbetet. 
Vid den händelsen kunde vi se uppenbara 
fördelar med att driva verksamheten i 
ett kommunalförbund. Dels kan vi på ett 
enkelt sätt sätta in flera enheter i ett ti-
digt skede, och likaså har vi förmågan att 
verka över tid då fler egna resurser finns 
att tillgå. 

Flera av förbundets styrkor har också 
gjort en betydande insats vid den stora 

skogbranden i Sala kommun där 13 800 
hektar produktiv skogsmark eldhärjades, 
och som engagerade de flesta räddnings-
tjänster i Sverige. I jämförelse med detta 
har våra egna ”stora” skogsbränder plöts-
ligt blivit små, då vår största skogsbrand 
under senare år motsvarade knappt en 
procent av Västmanlandsbranden. 

En omfattande olycksutredning angående 
skogsbranden har genomförts åt de drab-
bade kommunerna Västerås, Sala och Av-
esta. Ungefär 50 åtgärdsförlag har lagts 
fram, och flera av punkterna berör nästan 
alla räddningstjänster i Sverige, inbegri-
pet Nerikes Brandkår. Även staten behö-
ver lösa en del av dessa frågor. 

Rakel
Under året slutfördes arbetet med att in-
stallera rakelapparater i våra utrycknings-
fordon, brandpersonalen har försetts 
med nya bärbara rakelapparater och även 
ledningscentralen har utrustats med den 
nya radiotekniken. Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera att det nya radiosyste-
met fungerar mycket bra, och att radio-

täckningen är bättre än det gamla syste-
met. Utöver anskaffningskostnader för 
radioapparaterna innebär övergången till 
ny teknik även en ökad driftkostnad med 
1 miljon kronor per år.

Första spadtaget
Den 20 oktober 2014 togs det första 
spadtaget till en ny efterlängtad brand-
station för Lindesbergs tätort. Innan år 
2015 är slut kommer personalen nu att 
få tillgång till en modern och ändamåls-
enlig brandstation med en yta på cirka 2 
000 kvm. För kommuninvånarna betyder 
stationens nya läge att hjälpen kommer 
snabbare, eftersom de flesta deltids-
brandmännen både arbetar och bor i 
närheten, och kan vara fort på plats. Det 
blir även möjlighet till fler vägval, så att 
inte alla utryckningar behöver gå genom 
centrum, via Kristinavägen. 

Med den nya brandstationen finns också 
en tanke att etablera en flitigt besökt mö-
tesplats för medborgare som vill få infor-
mation och utbildning om olycksförebyg-
gande verksamhet.  

Torsdagen 31 juli startade den i särklass största skogsbranden 
som Sverige upplevt i modern tid.
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Utökad IVPA-verksamhet
Sedan 2012 har en försöksverksamhet 
pågått där Nerikes Brandkår rycker ut och 
hjälper Region Örebro län med IVPA-verk-
samhet (i väntan på ambulans). Syftet är 
att främst åstadkomma en snabb defibril-
lering av hjärtstopp. 

Försöket har nu utvärderats, och under 
det första halvåret 2014 skrevs ett nytt 
avtal som säger att IVPA-verksamheten 
ska utökas till stationerna; Vintrosa, Garp-
hyttan, Finnerödja, Vretstorp, Hjortkvarn, 
Guldsmedshyttan, Frövi och Vinön. Sedan 
tidigare finns denna verksamhet vid Byr-
sta, Askersund, Laxå, Nora, Fjugesta, Fel-
lingsbro, Pålsboda och Odensbacken. 

Nerikes Brandkår har bekostat inköp av 
hjärtstartare och utbildar all personal. 
Vid larm ersätter Region Örebro län Neri-
kes Brandkår med 995 kr/uppdrag, vilket 
motsvarar halva kostnaden för de tre per-
soner som rycker ut vid dessa larm. 

Under 2014 genomfördes 155 IVPA-upp-
drag. Av dessa var ca 65 så kallade hjärt-
stoppslarm. 

Anlagda bränder i skolor
Varje år inträffar i genomsnitt 12 brand-
tillbud vid olika skolor inom Nerikes 
Brandkårs insatsområde, och den största 
skolbranden under året skedde på för-
sommaren då en gymnastiksal eldhärja-
des. Allra vanligast är att tillbuden startar 
under skoltid, och oftast är det skolans 
elever, eller före detta elever, som är gär-
ningspersonerna. Som en förebyggande 
åtgärd, och även vid akuta problem, er-
bjuder Nerikes Brandkår den kostnadsfria 
utbildningen ”Upp i rök” till alla högsta-
dieelever i medlemskommunerna. Under 
2014 genomfördes 81 utbildningar för 
sammanlagt 2 133 elever där syftet var 
att diskutera konsekvenserna av anlagda 
bränder och ungdomarnas eget beteen-
de och handlande.

Framtiden
En av de viktigaste frågorna för Svensk 
räddningstjänst är att reformera utbild-
ningsystemet för all brandpersonal. Det 
är också angeläget att brandpersonalen 

får tillgång till utbildning med geografisk 
närhet. Idag tillhandahåller Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
en skola i Skåne och en i Norrland. Trots 
att vissa kurser läggs ut i landet är detta 
ingen bra modell. I framtiden vore det 
önskvärt att all deltidspersonal kunde få 
sin kompetensutbildning inom regionen 
eller inom den egna kåren. 

Ytterligare en framtidsfråga är att se över 
befälsutbildningen, eftersom behovet av 
kompetens kan variera beroende på var 
man tjänstgör och vilken riskbild som fö-
religger. 

Verksamheten vid SOS Alarm har utretts 
under de senaste åren. Däremot har inte 
frågan huruvida SOS Alarm ska vara orga-
niserad som en myndighet eller som ett 
bolag fått någon lösning. Oavsett resultat 
bör det i framtiden finnas en larmorgani-
sation som har en obruten larmkedja där 
all samverkan ska underlättas. 

4

Vi vill tacka alla medarbetare och samverkande organisationer  
för ert engagemang och fina arbete under året.

Fr.v. Per-Ove Staberyd, Brandchef, Ameer Sachet, ordförande, Magnus Andersson, 1:e vice ordförande 
och Lars Elamsson 2:e vice ordförande
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Vision, verksamhetsidé och mål
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och 
Nora samverkar om gemensam räddningstjänst. Förbundet bildades 1 januari 1998, då Örebro, Kumla, Hallsberg och 
Lekeberg gick samman. Den 1 januari 2001 blev Laxå en del i kommunalförbundet, 1 januari 2002 kom Askersund med, 
och vi välkomnade våra nyaste medlemskommuner Nora och Lindesberg 1 januari 2010.

Verksamhets- 
idén är inte unik 
för enbart vårt 
förbund utan är en 
följd av lagstiftningen 
inom området. 

Vi betonar att samverkan är ett viktigt medel för 
att nå framgång, och menar då all samverkan 
med såväl ägarkommuner som andra organisa-
tioner såsom  Polis, Ambulans, andra förbund, 
företag och enskilda.

Verksamhetsidé
Tillsammans  

skapar vi trygghet

Visionen Ett olycksfritt  
samhälle är vår yttersta 
målsättning, satt med ett 

mycket långsiktigt perspektiv.

Under 2014 genomfördes 2 450 
insatser, vilket är en minskning med 

28 insatser jämfört med 2013.

Trots många händelser kan vi ändå konstatera 
att konsekvenserna av främst bränder och tra-
fikolyckor minskar. Men det finns mycket kvar 
att göra för att få antalet händelser på  
en bättre nivå.

Vision
Ett olycksfritt 

samhälle

Storövningen Katarina utspelade sig på Örebro flygplats och genomfördes i sam-
verkan mellan blåljusorganisationerna, Länstyrelsen, frivilliggrupper m.fl.
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Övergripande mål
Verksamheten bedrivs effektivt och miljömedvetet i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov.

Detta mål är sannolikt en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika 
frågor om man förfogar över en större volym verksamhet. Här är samverkan och utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att 
tänka nytt har gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten.

Vi ska underlätta för medborgarna att själva ta ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor.

Information och tillsyn är två viktiga instrument för att underlätta för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta kan ses vid 
exempelvis inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i startföremål eller utför hjärtlungräddning innan räddnings-
personal är på plats. 

Konsekvenserna av olyckor minskar i och med att vi identifierar och analyserar risker i vår omvärld, och tar lärdom av inträffade 
händelser.

Sker regelmässigt efter varje uppdrag. Däremot finns ett behov av att utveckla rutiner och sprida kunskaper vidare i organisationen 
på ett bättre sätt. Varje år analyseras utryckningsstatistiken i ett mycket omfattande dokument. Inom insatsområdet finns i stort sätt 
alla typer av risker frånsett djuphamn och kärnteknisk anläggning. Det är få räddningstjänstorganisationer som har en bredare rädd-
ningstjänsttopografi än Nerikes Brandkår.

Vi erbjuder snabb och uthållig hjälp med hög kompetens och med stöd av modern teknik.

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 27 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås inom 
högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet runt för att 
täcka hjälpbehoven på bästa sätt. 

Att medarbetare inom Nerikes Brandkår känner yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete. 

Genom samverkan, ökat ansvarstagande, information, kommunikation och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna 
sig stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår.

Den 20 oktober 2014 togs det första spadtaget för 
en efterlängtad ny brandstation i Lindesberg.

Våra värdeord
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Nerikes Brandkårs insatsområde

Heltid
1 Räddningschef i beredskap (RCB)
1 Insatsledare (IL)
1 Inre befäl (IB)

Örebro  10 pers 
Byrsta  5 pers

Deltid 
Lindesberg 6 pers Garphyttan  4 pers
Askersund  5 pers Odensbacken  4 pers
Byrsta  5 pers Pålsboda  4 pers
Fellingsbro  5 pers Vintrosa 4 pers
Fjugesta 5 pers Finnerödja  3 pers
Frövi  5 pers Vretstorp   3 pers
Guldsmedshyttan  5 pers  Hjortkvarn  3 pers
Laxå 5 pers  
Nora 5 pers

 
Räddningsvärn - frivillig personal
Ramsberg Nyhyttan
Vedevåg Rockhammar
Glanshammar Vinön
Hasselfors Mariedamm
Hammar Olshammar
Odensbacken

Gammal yrkessymbol - nya värden
Nerikes Brandkårs varumärke består av fågel Fenix, som varit brandmännens skydds-
helgon, samt yrkessymboler i form av strålrör och yxa. 

Den åttauddiga stjärnan är internationell för brand- och polispersonal i olika länder och 
stod från början för; Kunskap, Lojalitet, Mod, Omtanke, Skicklighet, Takt, Uppmärksam-
het, och Uthållighet. Ledningsgruppen vid Nerikes Brandkår, har tillsammans med den 
heltidsanställda utryckningspersonalen arbetat fram de nya värdeorden; Ansvar, Enga-
gemang, Ordning, Respekt, Omtanke, Trygghet, Handling och Kvalitet.

Personal i beredskap

Inom insatsområdet finns 27 brandstationer med minst 89 personer i beredskap. I och med att även frivillig personal 
finns att tillgå förfogar organisationen över 130 personer dygnet runt. Dessutom kan extrahjälp erhållas av kommuner 
som gränsar till Nerikes Brandkår. 
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Organisation 
2014-12-31

Antal grundtjänster        444
Utryckningsstyrkor heltid 88
Örebro 52
Byrsta 28
Inre befäl och Insatsledare 8

Övrig dagtidspersonal 33
Räddning 14
Olycksförebyggande 10
Administration + brandchef 6
Krisberedskap 3

Utryckningsstyrkor deltid 216
Askersund 15
Byrsta 15
Fellingsbro 15
Finnerödja 9
Fjugesta 15
Frövi 20
Garphyttan 12
Guldsmedshyttan 15
Hjortkvarn 9
Laxå 15
Lindesberg 16
Nora 15
Odensbacken 12
Pålsboda 12
Vintrosa 12
Vretstorp 9

Räddningsvärn 107
Glanshammar 12
Hasselfors 12
Hammar 10
Mariedamm 10
Nyhyttan 10
Odensbacken 3
Olshammar 10
Ramsberg 10
Rockhammar 10
Vedevåg 10
Vinön 10

Revisionen 2014-12-31
Ordförande
Jan Rohlén (c) Örebro

Vice ordförande
Anders Johansson (s) Kumla

Ledamöter
Bo Björn (m) Lindesberg
Vakant Askersund
Björn Hagberg (opol) Nora
Birgitta Hultin (s) Lekeberg
Lars Billström (s) Hallsberg
Owe Östberg (fp) Laxå

Direktionen 2014-12-31

Ordförande
Ameer Sachet (s) Örebro

1:e vice ordförande
Magnus Andersson (s) Hallsberg

2:e vice ordförande
Lars Elamson (m) Örebro

Ledamöter
Magnus Lagergren (kd) Örebro
Göran Karlsson (s) Lindesberg
Björn Eriksson (s) Kumla
Roland Karlsson (s) Laxå 
Helena Vilhemsson (c) Nora
Inger Larsson (s) Askersund
Peter Sahlqvist (c) Lekeberg

Ersättare
Gunnar Oest (mp) Örebro
Britta Bjelle (fp) Örebro
Lars Johansson (c) Örebro
Jonas Kleber (c) Lindesberg
Lennart Pettersson (m) Hallsberg
Anna Otterström (fp) Kumla
Richard Nygren (m) Laxå
Solveig Oscarsson (s) Nora
Håkan Dieker (m) Askersund
Lennart M Pettersson (s) Lekeberg

8

Direktion
Revision

Brandchef

Per-Ove Staberyd

Administrativ service

Elisabeth Östlund

Räddningsverksamhet

Anders Larsson

Personal

Anders Larsson
Teknik & underhåll

Magnus Bern

Internutbildning

Per Lindgren

Operativ planering

Morgan Johansson

Olycksförebyggande verksamhet

Ulf Smedberg

Externutbildning

Mattias Ermanbrix
Södra distriktet

Mattias Heimdahl
Norra distriktet

Ulf Smedberg

Krisberedskap
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Räddningsverksamhet
Räddningsavdelningen ansvarar för all utryckningsverksamhet inom Nerikes Brandkår och samordnar per-
sonalhantering, operativ planering, internutbildning samt teknik och underhåll.

Året som gått
Personal
Under 2014 har sex stycken brandperso-
nal gått i pension, och samtliga tjänster 
har återbesatts. Troligtvis kommer ingen 
att välja att gå i pension under 2015, men 
däremot ser 2016-2018 ut att innebära 
stora personalomsättningar med upp 
till 20 möjliga pensionsavgångar. Det är 
givetvis svårt att förutspå exakta siffror 
men vi förbereder oss för den sannolikt 
stora omsättningen genom att redan nu 
rekrytera framtida befäl.

På deltidskårerna har personalomsätt-
ningen varit relativ låg (ca 8%). Tyvärr är 
det svårt att rekrytera nya deltidsbrand-
män på vissa orter, vilket oftast hänger 
ihop med att arbetsmarknaden på orten 
sviktar.

Nerikes Brandkår har en tydlig ambition 
att öka mångfalden inom räddningstjäns-
ten. Tyvärr är det väldigt få sökande kvin-
nor, samt män med en annan kulturell 
bakgrund, som är kvalificerade att söka 
utlysta tjänster, men vi hoppas på de re-
kryteringar som är på gång.

Internutbildning
Avdelningen för intern utbildning kan 
se tillbaka på ett intensivt år. Två prepa-
randutbildningar har genomförts, med 
väldigt gott betyg från deltagarna. En tre-
dagars utbildning för värnpersonal, kör-
utbildningar i Grängesberg, större sam-
verkansövning på Örebro flygplats med 
polis, militär, sjukvård är fler exempel på 
vad som har ägt rum under året. Parallellt 
har den löpande övningsverksamheten 
för 400 brandpersonal organiserats, och 
mycket tid har även lagts på att slutföra 
en målplan med planerade övningar 
inom varje område. 

Våra heltidsbrandmän med befäl har varit 
iväg på uppskattade och nyttiga heldags-
övningar på övningsfältet i Skövde. 
Internutbildningen har även planerat för 
de nya kraven på utbildning för motorså-
gar inför 2015.

Station 2014 2013

Heltid
Byrsta 390 406

Örebro 1 370 1 365

Summa 1 760 1 771

Deltid
Askersund 118 107

Fjugesta 56 61

Byrsta 17 21

Laxå 127 79

Lindesberg 167 188

Nora 101 96

Operativ planering
Den operativa avdelningen har under året 
fått släppa mycket arbetstid till utredning-
en av skogsbranden i Västmanland, där 
både Anna Henningsson och Ulf Jakobsen 
varit engagerade. 

Nya släckmetoder, såsom skärsläckare, 
införs mer och mer vilket underlättar och 
ibland ersätter rökdykningen. 

I slutet av året har en ny radiolösning in-
stallerats för Inre befäl vilket underlättar 
sambandet i Rakel.

Olycksmässigt dominerar den stora skogs-
branden i Västmanland även vårt arbete. 
För övrigt har de riktigt stora olyckorna 
uteblivit under 2014, även om det har va-
rit många larm.

Teknik och underhåll
Vår satsning på ”säker hytt” på förbun-
dets nya släckbilar har rönt stort intresse 
runt om i Sverige, och många räddnings-
tjänster m.fl. har tagit del av våra idéer. 
En tankbil och en släckbil har köpts in för 
placering på Byrsta brandstation. Under 
2015 ska ett höjdfordon bytas ut vilket 
har planerats under 2014. 

Satsningen på en heltidsanställd meka-
niker i Örebro har inneburit en väsentlig 
förbättring av fordonsunderhållet.

Antal utryckningar per station

Station 2014 2013

Frövi 79 114

Fellingsbro 119 138

Guldsmedshyttan 45 55

Odensbacken 54 54

Vintrosa 35 50

Garphyttan 36 30

Pålsboda 25 32

Finnerödja 40 26

Vretstorp 25 26

Hjortkvarn 21 17

Summa 1 065 1 094

Räddningsvärn
Glanshammar 32 46

Hammar 7 12

Hasselfors 8 8

Mariedamm 8 3

Olshammar 5 5

Vinön 1 1

Nyhyttan 6 3

Ramsberg 9 11

Rockhammar 7 6

Vedevåg 9 20

Summa 92 115

Totalt 2 917 2 980

Framtid
Vi ser verkligen fram emot invigningen 
av den nya brandstationen i Lindesberg 
som kommer att stå färdig hösten 2015. 
Den innebär snabbare hjälp till Lindes-
bergarna och en bättre arbetsplats för vår 
personal.

Omvärlden ställer ständigt nya krav på vår 
verksamhet, vilket gör att vi behöver se 
över våra tjänster och även rekrytera nya 
kompetenser och yrkesgrupper. Vi måste 
också bemöta problemen med att rekry-
tera nya deltidsbrandmän för att upprätt-
hålla beredskapen. 
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Utrustning och fordon ska vårdas så att en hög tillgänglighet upprätthålls.

Mål Utfall 2014-12-31

Samtliga brandstationer och fordon ska märkas med Nerikes Brandkår 
och ny Rakel-beteckning.

Målet uppfyllt.

Ny teknik för radiosamband införs under 2014. Målet delvis uppfyllt. Rakel installerat och klart. Återstår att under 
2015 byta ut rökdykarradio och tillbehör för detta.

För att minska risken för kontaminering bör möjligheterna att rengöra 
materiel förbättras.

Målet uppfyllt. Tvättmaskin och torktumlare installerade i Byrsta. 
Utrustning inköpt till Örebro och lokal färdigställs våren 2015. Lindes-
bergs nya brandstation med tvättanläggning klar hösten 2015.

Logistiken för omhändertagandet av kontaminerad materiel ska för-
bättras på stationerna Byrsta och Örebro.

Målet uppfyllt. Under 2015 kommer vi att övergå till ej personliga 
larmställ vilket förenklar och förbättrar logistiken för smutsiga larm-
ställ.

Räddningsinsatserna ska planeras så att effektiva insatser kan genomföras.

Utveckla larmrutiner tillsammans med SOS Alarm så att förlarm erhålls 
inom 1 minut och ordinarie larm inom högst 2 minuter.

Målet ej uppfyllt. Decembermätningen visar att tiderna börjar bli 
bättre och kvalitetsarbete och uppföljning fortgår.

Årligen utföra insatsplanering och övning på två av våra sevesoanlägg-
ningar av högre graden.

Målet ej uppfyllt. Planering inför 2015 har påbörjats.

Stödet för Inre befäl ska utvecklas och anpassas till Rakel. Målet ej uppfyllt. Utrustningen kommer att installeras till fullo och 
personalen ska utbildas i början av 2015.

Utveckla utalamering via Rakelnätet och i Rakelterminaler. Målet uppfyllt. Fungerar tillfredställande.

Vi ska utreda och ta tillvara på erfarenheter från inträffade händelser.

Utvärdera upprättad statistik för utryckningsverksamheten och föreslå 
åtgärder för att minska olyckorna och dess konsekvenser.

Målet uppfyllt. Samverkan kring ”nödstopp” vid bränder inom skolan 
har etablerats och använts vid flera tillfällen under året.

Utreda samtliga dödsolyckor. Målet delvis uppfyllt. I samverkan med trafikverket har flertalet 
dödsolyckor utretts. Utredningarna efter branden i Vintrosa Kyrka 
och skogsbranden i Västmanland har tagit stora utredningsresurser i 
anspråk.

Implementera föreslagna åtgärder från olycksutredningar. Målet uppfyllt. Erfarenheterna från branden i Vintrosa Kyrka och 
en drunkningsolycka i Sottern har tagits tillvara. Bland annat har ny 
utrustning införskaffats och insatsplanering på kyrkor kommer att 
genomföras.

Identifiera och analysera risker i vår omvärld samt ta lärdom av inträffade händelser.

Genomföra olycksundersökningar vid alla dödsolyckor samt vid större 
eller speciella händelser.

Målet delvis uppfyllt. Alla utredare börjar komma igång och utbild-
ningsdag gällande samverkan är genomförd. Branden i Vintrosa kyrka 
har utretts samt skogsbranden i Västmanland på uppdrag av rädd-
ningscheferna i de drabbade kommunerna. 

Måluppfyllelse 

Här övar styrkan mopedolycka - endast ett exem-
pel från ett intensivt övningsår.

Förbundets nya svävare anländer 
till örebrostationen.

10
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Olycksförebyggande verksamhet
Olycksförebyggande avdelningen arbetar i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och 
organisationer för att genom tillsyn, information och utbildning förebygga risker i samhället. Dess-
utom svarar avdelningen för frågor angående sotningsverksamheten.

Myndighetsutövning
Året som gått
Tillsyn
Under 2014 har 440 tillsynsbesök ge-
nomförts. Vid 380 av dessa påträffades 
brister i brandskyddet, vilket visar att till-
syn alltjämt behövs och att vi gör tillsyn i 
enlighet med lagens intention att tillsyn 
ska vara behovsanpassad. Det har skri-
vits 21 förelägganden under året, vilket 
är något fler än tidigare år. 

Tillsynspersonalen har under året fått 
kompetensutveckling i bland annat för-
valtningslagstiftning, för att möta de krav 
som ställs på oss vid myndighetsutövning.

Sotning
Sotning och brandskyddskontroll har un-
der året följt planeringen i stort. 

Brandskador och eldstadsrelaterade olyc-
kor har under året främst berört loka-
leldstäder av typ braskaminer och spisar. 
Orsakerna har ofta varit brukande- eller 
handhavandefel. Information om risker 
med eldning och erfarenheter från eld-
stadsrelaterade skador har skett vid flera 
tillfällen under året.

Utbildning för egensotare har skett under 
ledning av Brandskyddsföreningen Öre-
bro län, och under året har 73 personer 
beviljats tillstånd. För närvarande har 384 
personer tillåtelse att själva sköta sin sot-
ning. Av dessa 384 är det 40 stycken som 
anlitar annan sotare än den som Nerikes 
Brandkår anvisar.

Framtiden 
Tillsynsförrättarens kompetens 
Med anledning av de konflikter som 
pågår runt om i världen får våra kommun-
er ta emot många flyktingar. För att möta 
inflyttningen krävs ett gott och nära sam-
marbete med flera olika myndigheter och 
organisationer för att de boenden som 
flyktingarna anvisas ska ha ett accepta-
belt brandskydd. 

I takt med att byggnaderna eller anlägg-
ningarna blir mer och mer analytiskt di-
mensionerade krävs högre kompetens av 
tillsynsförättaren för att denne ska kunna 
bedöma om § 2 i LSO uppfylls. För att göra 
tillsynsprocessen rättssäker krävs det att 
förelägganden skrivs i större omfattning 
än tidigare, samt att de så kallade ”mju-
kisprotokollen” försvinner. För att uppnå 
detta krävs en ständig kompetenshöjning 
av personalen inom flera områden. 

Sotning och brandskyddskontroll 
På flera platser runt om i Sverige ställer 
nuvarande lagstiftning till problem för 
kommunerna. Den fråga som orsakar 
mest bekymmer är möjligheten att sota 
själv eller att anlita någon annan sotare än 
den kommunen anvisar. I vissa kommun-
er har så många ansökningar för egensot-
ning lämnats in att befintlig organisation 
inte har kunnat hantera dem. Sveriges 
kommuner och landsting har uppvaktat 
departementet i denna fråga för att få 
till en lagändring. Även Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap ställer sig 
bakom behovet av en lagöversyn. 

Nya frister för brandskyddskontroll har 
trätt i kraft från och med 2015-01-01. Det 

innebär att fristerna går från 2, 4 och 8 
år till 3 och 6 år. Övergångstiden vid ge-
nomförandet av ändring blir relativt lång 
för att ge möjlighet att skapa balans i 
arbetsvolymen mellan olika år. Ändrin-
gen innebär också att vi behöver se över 
fristerna för sotning så att samordnings- 
möjligheter skapas mellan sotning och 
brandskyddskontroll.

11

Extern verksamhet

Året som gått 

Räddningsgymnasiet (RMS)
I Örebro kommun är RMS ett samarbete 
med Risbergska gymnasiet, där räddnings- 
profil går att välja på natur- och sam-
hällsvetenskapliga programmet, samt på 
barn och fritidsprogrammet.  

På stationen i Byrsta är räddningsprofilen 
inom omvårdnadsprogrammet ett samar-
bete med Alléskolan i Hallsberg. Eleverna 
utbildas ca 2,5 tim/v på Nerikes Brandkår 
i operativt arbete, säkerhet och skydd för 
människa, miljö och egendom, samver-

kan, ledarskap, psykologi och räddnings-
medicin.

Den årligen återkommande PRAO-verk-
samheten är för elever i år 8 är uppskat-
tad, och instruktörer under PRAO-veckan 
är elever från RMS år 3. 

En handfull elever från RMS, som går ut 
år 3 erbjuds varje år sommarjobb som 
ledare på våra populära sommarläger. 
Veckolägren med brandinriktade teman 
har genomförts i Örebro, Kumla, Leke-
berg och Hallsberg för barn i mellansta-
dieåldern.

Brandinspektör Emma anställdes under 
2014 och jobbar med tillsyn i våra södra 
medlemskommuner.
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Måluppfyllelse 

Nerikes Brandkår ska verka för att medborgarna inom medlemskommunerna er-
håller ett likvärdigt skydd mot olyckor, genom förebyggande verksamhet

Mål Utfall 2014-12-31

Utföra 450 tillsyner enligt LSO och LBE. Målet nästan uppfyllt. 440 tillsyner utförda.

Handlägga tillståndsärenden enligt LBE. 105 ärenden behandlade.

Medverka i samhällsplaneringen. 56 ärenden behandlade.

Vara byggnadsnämnderna behjälpliga. 186 ärenden behandlade.

Delta i kommunernas risk- och säkerhetsar-
bete.

Målet uppfyllt. Har deltagit i ett flertal olika 
arbetsgrupper och projekt.

Skador på människor, egendom och miljö till följd av brand ska minimeras.

Utföra 450 tillsyner enligt LSO och LBE. Målet nästan uppfyllt. 440 tillsyner utförda.

Informera 25 000 hushåll om hur de förebyg-
ger brand.

Målet uppfyllt (ej säkerställt genom mätning). 
Omfattande kursverksamhet, öppet hus samt 
info vid sotning och brandskyddskontroll.

Antalet besök på hemsidan ska uppgå till  
15 000/år.

Målet uppfyllt. 31 648 unika besök under 
2014.

Förbränningsanordningar och rökkanaler för eldning av fasta bränslen ska vara fria 
från beläggningar som kan orsaka brand samt vara fria från brandtekniska brister 
som kan orsaka brandspridning.

Utföra sotning på 55 000 sotningspliktiga 
objekt enligt fastställd frist.

Målet uppfyllt.

Utföra brandskyddskontroll på 55 000 objekt 
enl. fastställd frist, ca 12 000 objekt/år.

Målet uppfyllt.

Handlägga ansökningar från privatpersoner 
som själva vill utföra sotning. 

Målet uppfyllt. 73 ärenden behandlade.

Underlätta för allmänheten att själva kunna förebygga och minska effekterna av 
oönskade händelser, genom utbildning.

Grundläggande brandkunskap,  
150 kurstillfällen.

Målet ej uppfyllt. 65 kurstillfällen under året

Grundläggande brandkunskap vård/omsorg, 
10 kurstillfällen.

Målet uppfyllt. 47 kurstillfällen under året.

Heta arbeten, 30 kurstillfällen. Målet uppfyllt. 50 kursstillfällen under året. 

Intern brandskyddskontrollant, 
10 kurstillfällen.

Målet uppfyllt. 12 kurstillfällen jämt förde-
lade höst/vår.

Anläggningsskötare  - automatiskt brandlarm, 
2 kurstillfällen.

Målet uppfyllt. 5 kurstillfällen under året. 

Övriga kurser (HLR, utrymningsövning etc.), 
130 tillfällen.

Målet ej uppfyllt. 70 kurstillfällen. Märker 
ökat intresse för HLR och utbildning av hjärt-
startare D-HLR. 

Information till bostads- och hyresgästfören-
ingar vid 20 tillfällen. 

Målet uppfyllt. 

12

Upp i rök
Upp i rök är en kostnadsfri utbildning 
för högstadieelever, med syftet att min-
ska antalet anlagda bränder i skolorna. 
Utbildningen ersätter det tidigare kon-
ceptet Anlagd brand, och finansieras av 
Brandskyddsföreningen Sverige.                                                                                                                                 

Året har tyvärr präglats av en hel del an-
lagda bränder på skolor i Örebro, men 
problem har även funnits i fler kommun-
er. Nerikes Brandkår har i och med det 
satsat extra mycket på det förebyggande 
arbetet och satt in extra resurser där be-
hoven varit som störst. Sammanställnin-
gen visar att vi har genomfört 81 kurser 
och utbildat totalt 2 133 elever.

Avtalskunder
Utbildning med Orica, Atlas Copco, Krimi-
nalvården, Akzo Nobel, Korsnäs Frövi och 
Zinkgruvan Mining m.fl. löper på som 
avtalat.

Nytt fyrårigt avtal har skrivits med Öre-
bro kommun för att löpande utbilda  
grundskolepersonalen i framförallt grund- 
läggande brandkunskap och hjärt-lung 
-räddning. 

Strategiska mål
• Öka medborgarnas kunskaper om 

risken för olyckor och att förebygga 
dessa.

• Den enskilde ska kunna ta sitt ansvar 
i enlighet med lagen om skydd mot 
olyckor.

• Barn och ungdomar ska vara med-
vetna om konsekvenserna av anlagda 
bränder.

• Erbjuda en gymnasial fördjupningsut-
bildning inom områdena räddning, 
miljö och säkerhet.

Framtiden
Räddningsgymnasiet har idag två klasser 
i varje årskurs i både Örebro och Byrsta, 
vilket innebär att vi har drygt 80 elever 
inom verksamheten. Idag är elevantalet 
något högre än vad som förväntas fr.o.m. 
ht-15. Detta beror på att utbildningen på 
brandkåren, som varit obligatorisk för 
eleverna på omvårdnadsprogrammet 
i framtiden kommer att vara ett tillval.                                                                                                                                  
RMS Risbergska har dock genomfört en 
del strukturella förändringar som med-
fört att elevunderlag för kommande ter-

miner minskat drastiskt. I nuläget är det 
oklart om underlaget för en ny årskull på 
räddningsprofilen är genomförbart.

Då skolbränderna är ett stort samhälls- 
problem har vi fortsatt mycket hög 
målsättning för att minska dem genom att 

jobba förebyggande med Upp i rök-pro-
jektet. 

Under 2015 kommer vi göra en extra in-
sats för att förebygga bränder i hemmet, 
i synnerhet i de områden där brand-
kunskapen är bristfällig. 
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Torsdagen 31 juli kl 13:19 kommer larmsamtal in till 
SOS Alarm som visar sig bli uppstarten till den i sär-
klass största skogsbrand som Sverige upplevt i mo-
dern tid. Bristfällig lägesbild och stora svårigheter i 
samordningen av resurser bidrar till att branden un-
der de första dygnen utvecklas på ett sätt man inte 
tidigare sett i Sverige. Trots den mycket besvärliga 
insatsen har räddningspersonal, alla samverkande 
organisationer och frivilliga som på olika sätt delta-
git, visat ett enastående engagemang. 

Detta är ett utdrag ur olycksutredningen gällande skogsbran-
den i Västmanland. Utredningen är utförd av Anna Hennings-
son och Ulf Jacobsen från Nerikes Brandkår på uppdrag av 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Räddningstjänsten 
Sala-Heby och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Den 
finns att läsa i sin helhet på Mälardalens Brand- och Räddnings-
förbunds hemsida.
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Administrativ service handlägger ärenden rörande förbundets ekonomi, personal, information och 
kansli. Vi arbetar med post- och diariehantering, telefonväxel samt service vid studiebesök och kurser. 
Vi säljer motsvarande 0,25 tjänst till Brandskyddsföreningen Örebro län och dess dotterbolag avseende 
administration, bokföring, fakturering och kursadministration.

Administrativ service

Året som gått
Vi strävar hela tiden efter att utveckla och modernisera vårt 
arbetssätt inom administrativ service, och 2014 är inget un-
dantag. Under året har vi bland annat:

• Bytt fakturahanteringssystemet.
• Fortsatt utvecklingen av vårt intranät och vår hemsida mot 

en mer användarvänlig struktur.
• Uppdaterat inköpspolicyn med nya tröskelvärden.
• Reviderat delegationsordningen.

Såväl direktionen som revisionen har haft sex sammanträden 
under året, och det har även hållits ett medlemsmöte där res-
pektive kommuns styrelseordförande var representerade.

Framtiden
Arbetet med att finna lämpliga värdepapper för att investera 
pensionskapital och tillfällig överskottslikviditet fortsätter.

Det finns ett behov av fördjupad kunskap om upphandlingsför-
farande och om lagen om offentlig upphandling. Behovet kan 
förhoppningsvis tillgodoses under 2015.

Ett nytt pensionsavtal som kallas AKAP-KL har införts. Bestäm-
melserna gällande den särskilda avtalspensionen inom rädd-
ningstjänsten återstår att reglera. Vår berörda personal har 
fått utbildning i det nya pensionsavtalet, så långt det är klart. 
När avtalet är helt klart är det rimligt att erbjuda information 
till personalen. 

Internkontroll
Direktionen för Nerikes Brandkår har antagit en policy för arbetet med internkontrollen inom för-
bundet. Årligen upprättas en plan för de granskningsinsatser som ska genomföras under året, och 
resultatet av dessa återrapporteras löpande till direktionen.

• Under 2014 har vi granskat lönehanteringen och matchat 
personalregistret mot en månads löneutbetalning för att 
kontrollera om några eventuella felaktigheter förekommer 
som ytterst kan leda till förmögenhetsskada för Nerikes 
Brandkår. Exempel på det kan vara att en person erhåller 
lön utan att vara registrerad i personalsystemet. Vid jäm-
förelse mellan utbetalningslistan från löneprogrammet och 
rapporter över anställd personal, hittades inga felaktigheter.

• Vi har kontrollerat stickprov på fakturor och kvitton avse-
ende intern och extern representation, för att fastställa om 
Nerikes Brandkårs reglemente och lagstiftning följs. Repre-
sentationsområdet är hårt reglerat i lagstiftningen. Vi fann 
att reglementet Policy för representation, intern och extern 
behöver revideras vad gäller t.ex. belopp. Dessutom visar 
resultaten från stickprovsgranskningen att det finns behov 
av instruktioner för intern och extern representation samt 
kursverksamhet.

• Vi har gått igenom avtal och tagit stickprov på inköp och 
materiella investeringar och funnit att inköpspolicyn tilläm-
pas tillfredsställande. Granskningen visade att det finns be-
hov av att genomföra upphandlingar och avtalsskrivningar 
på flera områden.

• Vi har följt upp beviljad övertid, fyllnadstid och särskild 
timpenning och funnit att vi låg på samma nivå 2014 som 
2013. Detta trots ett ökat antal sjukskrivningar 2014. Sjuk-
skrivningarna genererade inkallningar på övertid.

• Presidiet har granskat kundfaktureringen för att fastställa 
att rutiner följs och att fakturering sker till rätt pris. Ett antal 
kundfakturaunderlag valdes slumpmässigt och granskades. 
Resultatet av granskningen visade att debitering skett en-
ligt beslutade avgifter samt att rutinerna för fakturering är 
goda. En notering beträffande fakturerat pris visade inget 
anmärkningsvärt.

14
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Personalen - vår största tillgång
Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den eko-
nomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv.  Direktionen 
för Nerikes Brandkår har fastställt ett flertal olika policydokument, bland annat policy för kam-
ratstöd, drogpolicy, policy mot kränkande särbehandling, rehabiliteringspolicy och jämställdhets-
plan. Dessa program ska vara levande dokument och kända av alla i organisationen.

Pensionsförvaltning
Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och 
med 2006-01-01. Avtalet innebär att 
brandmän inom räddningstjänsten, som 
uppfyller kravet på 30 års anställning med 
minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt 
att avgå med särskild avtalspension vid 58 
års ålder. Pensionsförmånen kallas SAP-R. 

Den faktiska pensionsåldern i Nerikes 
Brandkår ligger runt 60 år. Den åldern 
används som beräkningstidpunkt i KPA:s 
pensionsberäkningar för de anställda 
som har möjlighet att uppnå villkoret för 
SAP-R. 

Personalen är försäkrad
För hel- och deltidspersonalen har Neri-
kes Brandkår tecknat försäkringar som 
gäller vid arbetsskada, sjukdom, dödsfall 
och arbetsbrist p.g.a. omställningsarbete.

För brandvärnen har vi tecknat en olycks-
fallsförsäkring som träder i kraft när det 

statliga personskadeskyddet inte gäller, 
t.ex. vid restvärdesarbete och bevak-
ningsuppdrag. Försäkringarna gäller med 
vissa villkor.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg inom Neri-
kes Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan 
variera mellan åren. 

Kostnader för inkallning blir ofta följden i 
samband med korttidssjukskrivningar. Vid 
längre sjukskrivningar omplaneras perso-
nal i möjligaste mån för att undvika inkall-
ning och därmed övertidskostnader.

Anpassning/rehabilitering
Som arbetsgivare ansvarar vi enligt ar-
betsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom vår 
verksamhet. 

Ju längre en anställd är borta från arbets-
livet desto svårare är det att komma till-

baka. Därför fångas längre sjukskrivningar 
upp i ett tidigt skede för att så snabbt som 
möjligt komma igång med rehabiliterings-
arbetet. 

Det kan t.ex. handla om successiv åter-
gång till arbetet genom deltidssjukskriv-
ning eller anpassning av arbetstider. Det 
kan också handla om att anpassa arbets-
uppgifter tillfälligt eller för en längre tid.

Företagshälsovård
Nerikes Brandkår har under året anlitat 
Capio Läkargruppen AB och Räddnings-
hälsan AB för förbundets företagshälso-
vård. 

Dessutom finns ett hängavtal med Capio 
Läkargruppen AB som möjliggör att en 
anställd kan erbjudas snabbare behand-
ling än inom den offentliga sjukvården. På 
detta sätt kan sjukfrånvarotiden förkortas 
och den anställde kommer fortare tillbaka 
i tjänst. 

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna 
verksamheten och för att kunna möta 
omvärldens krav, är det viktigt att hela 
personalen utbildas kontinuerligt.

Nerikes Brandkår ser till att personalen 
har nödvändig kompetens genom att all 
personal har dokumenterad lagstadgad 
kompetensutbildning. Kompetensutbild-
ningarna tillhandahålls av MSB. 

För att ytterligare höja kompetensen 
genomförs årligen olika typer av vidare-
utbildningar inom såväl räddnings- som 
olycksförebyggande verksamhet.

Genom den löpande övningsverksamhe-
ten tryggar vi att personalen bibehåller 
sin kompetens.

Nerikes Brandkår tillhandahåller C-kör-
kortsutbildning för värn- och deltidsper-
sonal vid behov.

Vad skulle vi göra utan våra deltidsbrandmän och värnpersonal? Indra från 
Lindesberg ser tillsammans med sina kolleger till att kommuninvånarna får 
snabb och proffesionell hjälp.
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Personaldata 2014 2013

Personal per december

Total personal 474 465

varav heltidsanställda 127 124

varav deltidsanställda 242 240

varav värn (ej anställda) 105 101

varav kvinnor 31 29

varav män 443 436

varav kvinnor (%) 7 6

varav män (%) 93 94

Förtroendevalda (ledam/ers i direktion/revision) 28 28

Personalomsättning (%)
Heltid 5 5

Deltid 6 7

Personaldata 2014 2013

Pensionsavgångar
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 31 28

varav i utryckningsstyrka heltid 17 16

Sjukfrånvaro  (% ) * 

Total sjukfrånvaro 4 3

Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total 
sjukfrånvaro 60 61

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3 4

Sjukfrånvaro 30-49 år 3 2

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 5 5

Sjukfrånvaro kvinnor 8 4

Sjukfrånvaro män 3 3

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.

Tillsammans skapar vi trygghet

Tre fullspäckade utbildningsdagar väntar all ny värn-
personal på Nerikes Brandkår. 

Nerikes Brandkår har sex terrängfordon strategiskt 
utplacerade i  förbundet.

I verkstaden på stationen i Örebro servas och repareras 
förbundets samtliga fordon.

På våra populära sommarläger blandas allvar och lek 
under ledning av elever från Räddningsgymnasiet.

16
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Ekonomisk översikt

Den samhällsekonomiska utvecklingen
Sverige är ett litet exportberoende land som har haft en fortsatt svag ekonomisk utveckling under 2014. Krisen i Ukraina med på-
följande handelssanktioner med Ryssland, svagare tillväxt i Kina och tillväxtekonomierna samt minskad handel med Tyskland har 
lett till minskad svensk export. USA har i alla fall haft skaplig tillväxt och minskad arbetslöshet. Den låga svenska inflationen pres-
sade riksbanken till att sänka styrräntan till 0 procent 2014 och den kommer förmodligen att utvecklas svagt de närmaste åren.

Den svenska tillväxten har dämpats markant. Trots det fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka, vilket inne-
bär att produktiviteten utvecklas mycket svagt. Skatteunderlaget kommer att klara sig bra främst tack vare ökningen av antalet 
arbetade timmar. Prisutvecklingen är mycket svag och konsumentprisindex har varit så gott som oförändrat sedan 2011. Utveck-
lingen på arbetsmarknaden är splittrad. Antalet personer i arbetskraften har ökat, men efterfrågan på arbetskraft har inneburit 
att arbetslösheten har stannat vid åtta procent.

(Källa: Budgetförutsättningar för åren 2014-2018, Sveriges kommuner och landsting, dec 2014).

Årets resultat
Resultatet för 2014 är positivt med 1 746 tkr (-1 297). Budge-
terat resultat var 438 tkr (323). 

Det positiva resultatet beror främst på att vinster har realise-
rats vid omplacering av värdepapper. I samband med somma-
rens brand i Västmanland hjälpte Nerikes Brandkår till med så-
väl räddningstjänst som utredningsarbete. Förbundet har fått 
ersättning för utfört arbete, förstörd materiel samt framtida 
ökat slitage på vår utrustning. 

Nedan redovisas delposterna som ingår i årets resultat.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetsintäkterna har ökat med 1,6 mnkr jämfört med 
förra året, om man bortser från återbetalningen av Fora-pre-
mier på 1,9 mnkr det året. Verksamhetsintäkterna är 1,3 mnkr 
högre än budget. Orsaken är främst att vi fått ersättning med 2 
mnkr från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och 
Länsstyrelsen i Västmanland för räddningstjänst samt utred-
ningsarbete gällande den omfattande Västmanlandsbranden 
under sommaren. Ersättningen från MSB är tilltagen för att 
även täcka förbundets kostnader för nyanskaffning av materiel 
samt framtida kostnader p.g.a. det ökade slitaget.

Intäkterna för krisberedskapsarbetet i sex medlemskommu-
ner har ökat eftersom det 2014 omfattade ett helt år mot 10 
månader 2013. Det innebär ingen ökning av nettointäkterna 
eftersom de motsvaras av kostnader på samma nivå.

Verksamhetskostnader/avskrivningar
Verksamhetskostnaderna summerar till 150 mnkr (147), vilket 
är 0,6 mnkr högre än budget. Driftskostnaderna blev 1 mnkr 
högre än budget, vilket främst avser Rakel, programvaror och 
kommunikationsteknik jämte ökade materielkostnader. Kost-
naden för deltidspersonalen ökade med 0,8 mnkr, vilket främst 
förklaras av bekämpandet av Västmanlandsbranden och andra 
stora bränder inom Nerikes Brandkårs område. Å andra sidan 
blev pensionskostnaden och löneskatten 0,7 mnkr lägre än 
budget. Se vidare under pensionskostnader samt medlemsbi-
drag. 

Skulden för semester och komp minskade med 100 tkr mot 
2013. Under året gynnades förbundet av nedsatta arbetsgivar-
avgifter med 1,2 mnkr (1,0).

Avskrivningarna uppgår till 5,8 mnkr (5,2), vilket är 0,2 mnkr 
lägre än budget. 

Medlemsbidrag
Intäkten för medlemsbidrag är minskad med 1 581 tkr, enligt 
överenskommelsen som träffats med medlemskommunerna 
fr.o.m. 2014 beträffande avräkning av faktiska pensionskost-
nader mot budgeterade pensionskostnader. Beloppet har 
återbetalats till medlemskommunerna efter varje kommuns 
andel i förbundet.

Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna blev 1,2 mnkr högre än budget, efter 
omplacering av värdepapper. Försäljningen beror på omplace-
ring av pensionsmedel och var inte budgeterad, utan skedde 
efter att budgeten fastställts för 2014.

De finansiella kostnaderna avseende lån från Nora och Lindes-
bergs kommuner, ligger helt i nivå med budget. Däremot blev 
räntekostnaden på pensionsskulden 974 tkr lägre än budge-
terat. Lågt ränteläge, låg inflation och sänkt kalkylränta i pen-
sionsskuldsberäkningen 2013 är faktorer som har påverkat 
räntekostnaden 2014. 

Kortfristiga placeringar har skrivits ned med 208 tkr, efter vär-
dering enligt lägsta värdets princip.

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. 
Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring 
av pensionsskulden. I tabellen Pensionskostnader framgår de 
två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar 
sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos per 2014-
12-31. 

Totalt sett blev pensionskostnaden 716 tkr lägre än budget. I 
utfallet av den redovisade löneskatten nedan ingår också lö-
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Driftsredovisning (tkr) Utfall 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall 
2014 - 2013 Budget 2014 Avvikelse utfall 

2014 - budget

Ledning, direktion, revision inkl PO-pålägg 2 209 1 694 515 2 309 -100

Löner heltid inkl PO-pålägg 66 015 64 391 1 624 66 151 -136

Löner deltid och värn inkl PO-pålägg 35 799 33 864 1 935 34 965 834

Hyror och lokalvård 20 507 20 725 -218 20 799 -292

Övriga driftskostnader 19 488 17 556 1 932 18 534 954

Årets avsättning till pensioner inkl löneskatt 5 909 8 653 -2 744 6 600 -691

Avskrivningar 5 787 5 201 586 5 951 -164

Summa verksamhet 155 714 152 084 3 630 155 309 405

Finansiella kostnader 1 217 5 814 -4 597 1 988 -771

Summa kostnader 156 931 157 898 -967 157 297 -366
Automatiska brandlarm 3 828 3 953 -125 4 050 -222

Avtal 4 828 4 346 482 4 301 527

Externutbildning 1 442 1 475 -33 1 600 -158

Myndighetsutövning 1 952 1 592 360 1 960 -8

Krisberedskap 1 723 1 494 229 1 805 -82

Övriga intäkter 2 196 3 358 -1 162 980 1 216

Summa intäkter 15 969 16 218 -249 14 696 1 273

Medlemsbidrag 141 258 140 038 1 220 142 839 -1 581

Finansiella intäkter 1 450 345 1 105 200 1 250

Totala intäkter 158 677 156 601 2 076 157 735 942

Årets resultat 1 746 -1 297 3 043 438 1 308

Pensionskostnader (tkr) Utfall 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall 
2014 - 2013 Budget 2014 Avvikelse utfall 

2014 - budget

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg) 3 565 3 438 127 * *

Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP) 1 311 3 124 -1 813 2 928 -1 617

Pensionsutbetalningar under året 3 371 2 739 632 2 053 1 318

Finansiell kostnad pensionsskuld 722 5 415 -4 693 1 696 -974

Löneskatt 2 176 3 570 -1 394 1 619 557

Summa 11 145 18 286 -7 141 8 296 -716

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.

neskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i 
PO-pålägget. Den delen av löneskatten uppgår till 865 tkr. 

Fr.o.m. 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade 
pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 
december samma år med medlemskommunerna. Den budge-

terade pensionskostnaden var 8 296 tkr och utfallet uppgår till 
((1 311 + 3 371 + 722) x 1,2426) = 6 715 tkr. Mellanskillnaden 
uppgår till 1 581 tkr, är lägre än budget och innebär en återbe-
talning till medlemskommunerna. Se vidare under medlems-
bidrag.

Den ordinarie verksamhetens resultat
Årets resultat uppgår till 1 746 tkr, medan budgeterat resultat var 438 tkr. Bortser man från den obudgeterade vinsten vid omplace-
ring av värdepapper på 1,2 mnkr hamnar resultatet på 546 tkr. 

Att beräkna resultatet för den ordinarie verksamheten är svårt eftersom det inte med säkerhet går att skilja samtliga kostnader för 
normal materielanskaffning från den som orsakats av Västmanlandsbranden. Sannolikt har vi erhållit en högre ersättning från MSB 
avseende Västmanlandsbranden än vad vi har haft kostnader för avseende materielanskaffning. Det kan vara rimligt att anta att den 
ordinarie verksamheten har uppnått ett nollresultat.
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Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 
2014-12-31 Budget 2014 Budget 2013 

(kvarvarande)
Budget 2012 
(kvarvarande) Avvikelse 

Materiella investeringar
Stora fordon 6 145 5 825 320

Mindre fordon 1 403 1 900 -497

Räddningsmateriel 186 800 -614

Övningsmodul 0 1 000 -1 000

Städmaskin 0 100 -100

Tvättmaskiner 221 500 -279

Slangtvätt 0 1 000 -1 000

Idrottsmaskiner 179 0 179

Svävare och släp 1 476 0 1 000 476

Rakelteknik 1 720 0 500 1 200 20

Kommunikationssystem T80 261 0 261

Andningsskydd 154 0 154

Mast Vintrosa brandstation 46 0 46

Genomförs senare år 2 379

Summa materiella investeringar 11 791 11 125 1 500 1 200 345
Pågående investeringar, budget 2014 261

Summa 12 052
Finansiella investeringar 0
Summa totala investeringar 12 052

Balanskravsutredning (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Medlemsbidrag 141 258 140 038 137 293 134 600 131 961

1 %  av medlemsbidrag 1 413 1 400 1 373 1 346 1 320

Årets resultat 1 746 -1 297 744 7 1 960
Avgår:  Realisationsvinster -309 -464 -1 049 -587 0

Årets resultat före balanskravsjusteringar 1 437 -1 761 -305 -580 1 960
Medel till RUR -24 neg neg neg -640

Medel från RUR (max 80%) 0 0 0 0 0

Synnerliga skäl, ändrad RIPS-ränta 0 5 100 0 3 821 0

Årets balanskravsresultat 1 413 3 339 -305 3 241 1 320
Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -305 0 0 0

Summa 1 413 3 034 -305 3 241 1 320
Balanskravsresultat att reglera 0 0 -305 0 0
Maximal reservering till RUR 24 0 0 0 640

Balanskravsresultat/resultatutjämningsreserv
Direktionen antog 2013-10-24 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Samtidigt reser-
verades 640 tkr som ingående balans i en resultatutjämningsreserv (RUR), inom det egna kapitalet. En balanskravsutredning per 
2014-12-31 visar att det är möjligt att avsätta 24 tkr till en RUR 2014. 

Investeringsredovisning
Rakel-investeringen planerades till 2012 och 2013, men fördröjdes och är genomförd under 2014. En slangtvätt var planerad att 
anskaffas 2013, men genomförs sannolikt 2015. Anskaffning av en svävare planerades till 2013, men genomfördes 2014. Anskaffning 
av övningsmodul, städmaskin samt tvättmaskiner var planerade till 2014, men genomförs 2015 eller senare. Anskaffningen 2014 av 
idrottsmaskiner var ej budgeterad, men anskaffningsutgiften översteg ett basbelopp och aktiverades därför. Direktionen har tidigare 
informerats om samtliga nämnda förändringar. Ett särskilt beslut togs 2014 om flytt av anskaffning av övningsmodulen till 2015.
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Finansiella mål
I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk 
hushållning som att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Direk-
tionen har beslutat om fyra finansiella målsättningar:

1. Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och strä-
var efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona. 

Mål: 
Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget, 
redovisas i procent i förvaltningsberättelsen med 1-2 jämfö-
relseår.

Utfall:

Verksamhetens nettokostnad i för-
hållande till medlemsbidraget (%) 2014 2013

Verksamhetens nettokostnader (tkr) -139 745 -135 866
Medlemsbidrag (tkr) 141 258 140 038

98,9 97,0

Målet är uppfyllt.

2. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i ett 
kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett 
längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kom-
mande generationer får betala för denna överkonsumtion. 

Mål: 
Förmögenheten ska inte urholkas; årlig avkastning på finansiella 
tillgångar ska överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan + 
0,5 % i enligt kommunalförbundets finanspolicy.

Utfall:

Avkastning på finansiella tillgångar 
och inflation (%) 2014 2013

Årets avkastning real och oreal.(tkr) 137 404
Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5 (%) 1,4 2,6
Avkastning under året (%) 0,3 1,1

Målet är inte uppfyllt. För att undvika att avkastning blir dubbelt 
redovisad har årets avkastning justerats för tidigare års ackumulerade 
orealiserade vinster.  Jämförelseårets siffror har räknats om och visar 
att målet inte uppnåtts då heller. Under vintern 2013/2014 började 
arbetet med att placera om andelar i räntefonder till värdepapper 
som kan ge högre avkastning (andra räntefonder samt strukturerade 
produkter). Under 2014 har totalt 29 mnkr omplacerats. Löptiden 
för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fem år. De första 
åren drabbas strukturerade produkter av kostnader för kurtage och 
förvaltningsavgifter, därför är avkastningen negativ. 

3. Självfinansiering

Mål: 
Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100%, 
d.v.s. finansieras med egna medel. Självfinansieringsgraden 
mäts som den löpande verksamhetens kassaflöden i relation 
till totalt kapitalbehov, redovisas i procent.

Investeringarnas självfinansierings-
grad (%) 2014 2013

Den löpande verksamh. kassaflöden (tkr) 13 920 8 868
Totalt kapitalbehov, (tkr) 1) 9 684 8 280
Självfinansieringsgrad, invest (%) 144 107
1) Exkl investeringsbudget tillhörande året före.

Målet är uppfyllt.

4. Storleken på det egna kapitalet.

Mål: 
Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största 
medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser, 
enligt lagen om skydd mot olyckor.

Utfall: 
Enligt reglerna i lag (2003:788) om skydd mot olyckor uppgick 
självrisken för Örebro kommun, som är förbundets största 
medlemskommun, till 5,1 mnkr. Nerikes Brandkårs egna kapital 
uppgår till 12,9 mnkr. 

Målet är uppfyllt.

Pensionsskuld och pensionsförpliktelser
Förbundet ansvarar för intjänade pensioner fr.o.m. 1998, för-
bundsmedlemmarna dessförinnan. Personal i utryckningsstyrka 
har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder och då betalar 
arbetsgivaren 73,5% av lönen fram till 65 års ålder. 

Tidigare utnyttjade merparten av medarbetarna möjligheten 
att avgå vid 58 års ålder, men fr.o.m. 2003 har tendensen varit 
att avvakta med pensionering. Snittåldern för pension ligger 
numera på ca 60 år. Fr.o.m. 2009 höjdes därför pensionsåldern 
i pensionsberäkningarna till 60 år. 

Nerikes Brandkår har inga pensionsförpliktelser till förtroen-
devalda.

Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen. 
Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten medan resten är 
placerat pensionskapital, enligt nedan.

Pensionsförpliktelser (tkr) 2014 2013

 Avsättningar, pensioner 70 050 67 524

 Totala förpliktelser 70 050 67 524

Pensionsförvaltning (tkr) 2014 2013

Finansiella placeringar, bokförda värden:

  Korta räntefonder 25 600 34 727
  Strukturerade produkter 15 189 3 099
  Ränteplacering 0 3 000

Totalt placerat pensionskapital 40 789 40 826

Återlåning i verksamheten 29 261 26 698

Utfall:
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Placerade medel (tkr) Anskaffnings-
datum

Förfallo-
datum

Anskaffnings-
värde

Marknadsvärde 
2014-12-31

Kapitalskyddat 
belopp

Nordea Likviditetsinvest, kort räntef 2010-05-11 Inget 3 616 3 792 -

Nordea Institutionell kortränta, utdelade 2014-10-09 Inget 5 124 5 058 -

Lannebo Corporate Bond (pension) 2014-09-11 Inget 12 051 12 028 -

AIO Europeiska småbolag 5 2013-12-18 2019-01-07 3 099 3 139 3 000

AIO  VAL Carnegie Corporate Bond       2014-04-25 2019-04-16 6 054 5 962 6 000

AIO GB Penser Bank    2014-05-22 2019-06-11 3 027 2 904 3 000

Lannebo Corporate bond, (invest) 2014-06-09 Inget 5 017 5 007 -

AIO Europa vs USA      2014-06-19 2019-06-19 3 009 2 899 3 000

Värdereglering kortfristiga placeringar -208

Summa 40 789 40 789 15 000
AIO = Aktieindexobligation

Medelsförvaltningens utveckling  (tkr) 2014-12-31 2013-12-31 Förändring

Aktuell Likviditet 15 492 12 353 3 139
Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar 15 492 12 353 3 139

Placeringsportföljen, värdepapper

Kortfristiga placeringar (pensionsmedel) 25 600 37 727 -12 127
Kortfristiga räntefonder 25 808 34 727 -8 919

Fastränteplaceringar 0 3 000 -3 000

Värdereglering kortfristiga placeringar -208 0 -208

Placerade pensionsmedel 15 189 3 099 12 090
- strukturerade produkter 15 189 3 099 12 090

Summa placeringsportföljen 40 789 40 826 -37

Summa likvida medel och placeringar 56 281 53 179 3 102

Placeringsportföljen avkastning och mål
Genomsnittlig löptid, AO (år) 4 5 -1

Lägsta avkastning AO (tkr), avser kurtage -189 -9 -180

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper 0 22 -22

Avkastn.mål pensioner SLR + 0,5 % (%) 1,4 2,6 -1,2

Årets avkastning real och oreal., (tkr)  *) 137 404 -267

Avkastning under året (%) *) 0,3 1,1 -0,8

*) Årets avkastning dividerat med genosnittligt värde för strukturerade produkter

Andel placerade medel av pensionsskuld (%) 58 60 -2
Placerade i kortfristig räntefond (%) 37 56 -19

Placerade i strukturerade produkter (%) 21 4 17

Placerade medel
Efter en tids diskussion kring kapitalförvaltningen i Nerikes Brandkår, bestämdes det 2013 att kommunalförbundet ska fortsätta att 
placera pensionskapitalet. Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som 
står under Finansinspektionens tillsyn. 

Under 2014 har totalt 29 mnkr omplacerats. Pensionskapitalet är nu placerat dels i kortfristiga räntefonder och dels i strukturerade 
produkter med 100 procent kapitalskydd. Löptiden för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fem år. De första åren drabbas 
strukturerade produkter av kostnader för kurtage och förvaltningsavgifter, därför är avkastningen negativ. Allt kapital är klassificerat 
som kortfristiga placeringar. Värdering enligt lägsta värdets princip innebär att en nedskrivning har gjorts med 208 tkr. Det bokförda 
värdet uppgår därefter till 40 789 tkr.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Vi strävar efter en effektiv och miljömedveten resursanvändning. Nedan redovisas utförda förbättringar inom vår 
organisation.

 Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt  Målet är inte uppfyllt

Resursmål

Mål för god ekonomisk hushållning Mått och resultat

Förbättrad arbetsmiljö Projektet Friska brandmän syftar till att 
förbättra arbetsmiljön, bl.a. genom att 
larmkläderna tvättas direkt efter situatio-
ner som inneburit kontakt med rök eller 
farliga ämnen.  

Under 2014 har tvättmedelskostnaden 
ökat med 60% jämfört med 2011-2013, 
vilket antyder att personalen tar ansvar 
för sin arbetsmiljö i enlighet med projek-
tets intention.

Operativ planering

Mål för god ekonomisk hushållning Målsättning Mätning 
2013-12-31

Mätning
2014-12-31 Måluppfyllelse

Förlarm ska erhållas inom 1 min Inom 60 sek 70 sek (median) 72 sek (median) 
Andel förlarm Öka antalet 71% 72% 
Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - 
huvudlarm Inom 120 sek 130 sek (median) 127 sek (median) 
Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - 
förstalarm Inom 120 sek 73 sek (median) 92 sek (median) 
Kommentar: SOS-centralen i Örebro har anställt mycket ny personal vilket återspeglas i resultaten. Det förs en dialog med 
personalen om hur tiderna kan förbättras.

Övningsverksamhet

Mål för god ekonomisk hushållning Målsättning Mätning
2013-12-31

Mätning
2014-12-31 Måluppfyllelse

Minska slitaget på ordinarie larmställ genom att 
bygga upp en garderob med övningslarmställ. 50 st 0 50 st 
Förändrad kostnad för skyddskläder, jämfört med 
föregående år

Minska 
kostnaden 847 tkr 808 tkr 

Kommentar: Målet är nytt för 2014 och detta är första gången redovisning sker. Kostnaden för nyanskaffning av larmställ 
förväntas minska på lång sikt. En liten minskning kan noteras.
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Resultaträkning (tkr) Not 2014 2013
Budget 

2014
Avvikelse utfall 

mot budget 2014

Verksamhetens intäkter 1 15 969 16 218 14 696 1 273
Verksamhetens kostnader 1 -149 927 -146 883 -149 358 -569
Av- och nedskrivningar 1,5 -5 787 -5 201 -5 951 164
Verksamhetens nettokostnader 1 -139 745 -135 866 -140 613 868
Medlemsbidrag 4 141 258 140 038 142 839 -1 581
Finansiella intäkter 2 1 450 345 200 1 250
Finansiella kostnader 3 -495 -399 -292 -203
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt 3 -722 -5 415 -1 696 974

Årets resultat 14 1 746 -1 297 438 1 308

Balansräkning (tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar 112 779 103 878
Anläggningstillgångar 45 625 41 266
Materiella anläggningstillgångar 5 45 625 41 266

Omsättningstillgångar 67 154 62 612
Fordringar 6 10 873 9 433

Kortfristiga placeringar 7 40 789 40 826

Kassa och bank 8 15 492 12 353

Eget kapital, avsättningar och skulder 112 779 103 878
Eget kapital 9 12 909 11 163

-därav årets resultat 1 746 -1 297

Avsättningar 10 70 050 67 524
Skulder 29 820 25 191
Långfristiga skulder 11 1 930 2 910

Kortfristiga skulder 12 27 890 22 281

Ansvarsförbindelser 0 0
Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys (tkr) Not 2014 2013

Den löpande verksamheten
Årets resultat 1 746 -1 297
Justering för av- och nedskrivningar 1,5 5 787 5 201
Justeringar för rörelsekapitalets förändring 13 2 255 9 925
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 9 788 13 829
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 440 -2 894
Ökning/minskning kortfristiga skulder 5 609 -2 067
Medel från den löpande verksamheten 13 957 8 868

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 5 -10 184 -9 480

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 310 470

Resultat av finansiella anläggningstillgångar 0 215

Medel från investeringsverksamheten -9 874 -8 795

Finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga skulder 12 -981 -1 022

Medel från finanasieringsverksamheten -981 -1 022

Årets kassaflöde 7,8 3 102 -949
Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar 7,8 53 179 54 128

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar 7,8 56 281 53 179

Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys
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Stora fordon 20 år

Mindre lastfordon 10 år

Båtar 10 år

Mindre fordon 7 år

Hydrauliska räddingsverktyg 7 år

Maskiner och inventarier 5 år

Kommunikationsutrustning 3 år

Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen 
är att den ska ge en rättvisande bild av 
kommunalförbundets finansiella ställning. 
Kommunalförbundet följer de grundläg-
gande redovisningsprinciper som framgår 
av den kommunala redovisningslagen och 
god redovisningssed. 

Grundläggande  redovis-
ningsprinciper
Intäkter överstigande 20 tkr exklusive 
moms som influtit efter årsskiftet, men 
som avser redovisningsåret har bokförts 
som tillgång och tillgodoförts resultatet 
år 2014.

Leverantörsfakturor överstigande 20 tkr 
exklusive moms som inkommit efter års-
skiftet, men som avser redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastat resultatet 
år 2014.

Lönerna för den deltidsanställda per-
sonalen samt värnen har periodiserats. 
Intjänade och ej uttagna semester- och 
övertidsersättningar har redovisats som 
interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella påslag i samband med löne-
redovisningen.

De påslag som använts är följande:
 
Kommunalt avtalsområde 38,46%

Övriga 31,42%

Redovisningsprinciper

Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för särskild avtalspension, 
förmånsbestämd ålderspension, efterle-
vandepension samt finansiell kostnad, har 

redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten för denna del.

Ränteuppräkningen har redovisats som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen har avsatts maximalt och 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten. 

Pensionsutbetalningar har minskat pen-
sionsskulden.

I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern 
i pensionsberäkningen från 59 år till 60 
år då det visat sig att den genomsnittliga 
faktiska pensionsåldern överstiger 60 år. 
Det medförde att kommunalförbundets 
avsättningar till framtida pensioner sänktes 
2009 och avsättning inklusive löneskatt 
minskade. Återföringen redovisas i en 
balansfond inom det egna kapitalet.

Fordringar äldre än ett år betraktas som 
osäkra och har bokföringsmässigt avskri-
vits.

Materiella anläggningstill-
gångar
Anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffningsvärdet 
minskat med årliga avskrivningar. Med 
anläggningstillgångar avses objekt med 
en ekonomisk livslängd om minst tre år 
och med en total utgift på ett prisbasbe-
lopp exklusive moms.

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgång-
arna upptagna till anskaffningsvärdet 
minskat med investeringsbidrag, avskriv-
ningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs 
av planenligt efter tillgångarnas nyttjan-
deperiod. Avskrivningarna påbörjas när 
anläggningarna tas i bruk. Fr.o.m. 2013 
används de avskrivningstider som Rådet 
för kommunal redovisning rekommende-
rar, vilket innebär följande ekonomiska 
avskrivningstider:

Nedskrivningar av till-
gångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har 
ett lägre värde än vad som kvarstår efter 
planenliga avskrivningar, ska tillgången 
skrivas ned till det lägre värdet om värde-
nedgången kan antas vara bestående. 

Kortfristiga placeringar har värderats till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen. 

En nedskrivning ska återföras om det inte 
längre finns skäl för den.

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontopla-
nen Kommun-Bas 13.
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Not 1     Verksamhetens nettokostnader (tkr) 2014 2013

Verksamhetens intäkter
Automatiska brandlarm 3 828 3 953

Avtal 4 828 4 673

Externutbildning 1 442 1 475

Myndighetsutövning 1 952 1 596

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 348 464

Krisberedskap 1 723 1 494

Övriga intäkter 1 848 631

Jämförelsestörande post

Återbetalning av sjukförsäkringspremier 2005 och 2006 0 1 932

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen 15 969 16 218

Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster -4 382 -4 192

Arvoden och löner till arbetstagare -75 114 -72 643

Personalomkostnader -27 651 -26 680

Pensionskostnader inkl. löneskatt -5 978 -8 653

Personalsociala kostnader -1 853 -1 888

Lokaler -20 927 -21 105

Materiel -10 867 -9 714

Rakel -1 205 -92

Övriga kostnader -1 950 -1 916

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -149 927 -146 883

Avskrivningar -5 787 -5 201

Summa avskrivningar och nedskrivningar -5 787 -5 201

Verksamhetens nettokostnader -139 745 -135 866

Not 2     Finansiella intäkter (tkr) 2014 2013

Utdelning andelar 123 0

Ränta banktillgodohavanden 70 129

Resultat från värdepapper 1 257 216

Summa 1 450 345

Not 3     Finansiella kostnader (tkr) 2014 2013

Räntekostnader förbundsmedlemmar -287 -399

varav; Lindesberg -253 -342

           Nora -34 -57

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt -722 -1 344

Övrigt 0 0

Nedskrivning värdepappersportfölj, kortfristiga placeringar -208 0

Jämförelsestörande post

Resultateffekt t.f.a. sänkt diskonteringsränta i pensionsskulsberäkningen, exkl. löneskatt 0 -4 071

Summa -1 217 -5 814

Noter
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Not 4     Kommunbidrag (tkr) Förbundsmedlem Ägarandel (%) 2014 2013
Örebro 50,2 70 911 70 299

Lindesberg 14,8 20 906 20 726

Kumla 11,6 16 386 16 244

Hallsberg 7,7 10 877 10 783

Laxå 4,6 6 498 6 442

Nora 4,2 5 933 5 882

Askersund 3,7 5 227 5 181

Lekeberg 3,2 4 520 4 481

Summa 100 141 258 140 038

Not 5     Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 115 681 106 405

Årets investeringar 9 923 7 613

Pågående investeringar 261 1 867

Årets försäljningar/utrangeringar -614 -204

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 125 251 115 681

Ingående av- och nedskrivningar -74 415 -69 418

Årets avskrivningar -5 787 -5 201

Årets försäljningar/utrangeringar 576 204

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -79 626 -74 415

Planenligt restvärde 45 625 41 266

Spec. per inventarieslag, bokförda värden
Fordon och övriga transportmedel 39 009 33 745

Räddningstjänstmateriel 4 912 4 272

Reservkraftsaggregat 598 734

Övriga inventarier inkl. datorer 845 648

Pågående investering 261 1 867

Bokfört värde 45 625 41 266

Not 6     Kortfristiga fordringar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Kundfordringar 5 433 4 259

Interimsfordringar 2 531 2 733

Moms 956 472

Fordringar hos leverantörer (afa/Fora, KPA) 1 944 1 957

Övrigt 9 12

Summa 10 873 9 433
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Not 9     Eget kapital (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Ingående eget kapital 11 163 12 460

varav Resultatutjämningsreserv 640 0

varav Balansfond 09 * 5 490 5 490

Årets resultat 1 746 -1 297

Omföres till resultatutjämningsreserv från eget kapital 0 -640

Resultatutjämningsreserv, avsätts för åren 2010-2012 0 640

Summa 12 909 11 163

* 2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod 
efter att beräknad pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. 
Syftet med balansfonden är att kunna reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not 10     Avsättningar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Pensionsavsättningar 56 374 54 341

  varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP) 8 165 7 417

  varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R) 48 184 46 897

  varav PA-KL pensioner 24 27

Löneskatt på pensionsavsättningar 13 676 13 183

Summa 70 050 67 524

Not 11     Långfristiga skulder (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Lindesberg, avser överförda fordon 1 894 2 668

Nora, avser överförda fordon 36 242

Summa 1 930 2 910

Not 8     Kassa och bank (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Nordea 15 483 5 345

Nordea deposit (löpande bet.) 0 7 000

Nordea depå 9 8

Summa 15 492 12 353

Not 7     Kortfristiga placeringar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Nordea Likviditetsinvest, kort räntefond (pension) 3 615 29 726

Nordea fastränteplacering (likviditet) 0 3 000

Nordea Institutionella, kort räntefond (pension) 5 124 5 001

Lannebo Corporate Bond (pension) 12 052 0

Strukturinvest, AIO Eu småbolag (pension) 3 099 3 099

AIO VAL Carnegie Corporate Bond (pension) 6 054 0

AIO Storbritannien Penser (pension) 3 027 0

Lannebo Corporate Bond (likviditet) 5 017 0
AIO Europa vs USA, Strukturinvest (pension) 3 009 0

Värdereglering kortfristiga placeringar, portfölj -208 0

Summa 40 789 40 826
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Not 13     Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Förändring avsatta pensioner 2 033 8 538

Löneskatt pensionsavsättningar 493 2 072

Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar -310 -685

Övrigt 39 0

Summa 2 255 9 925

Not 12     Kortfristiga skulder (tkr)   2014-12-31 2013-12-31

Kortfristig del av långfristiga skulder 981 1 022

Kotfristig skuld till medlemskommuner 1 150 0

Leverantörsskulder 9 599 4 773

Personalens källskatt 1 988 1 917

Övriga kortfristiga skulder 0 11

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift 2 985 2 910

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 5 374 5 481

Löneskatteskuld 178 54

Upplupen arbetsgivaravgift, december 1 962 1 884

Avgiftsbestämd ålderspension 3 565 3 438

Övriga interimskulder 108 791

Summa 27 890 22 281

Not 14     Årets resultat (tkr) - analys 2014 2013 Förändr. (tkr) Kommentar

Verksamhetens intäkter 15 969 16 218 -249

  - varav obefogade automatiska larm 3 609 3 716 -107 Något lägre nivå 2014.

  - varav avtal 6 551 6 167 384 Tillkommit avtal 2014.

  - varav ersättning Västmanlandsbranden 1 969 0 1 969
Räddningstjänst och utredning Väst-
manlandsbranden. 

  - varav återbetalning sjukförsäkringspremier 0 1 932 -1 932 AFA/Fora 2007 och 2008.

Verksamhetens kostnader -149 927 -146 883 -3 044

  - varav personalkostnader exkl pensionskostnader -102 765 -99 323 -3 442 Ökad kostnad för skogsbränder.

  - varav pensionskostnad -5 978 -8 653 -2 675 Sänkt RIPS-ränta 2013. 

  - varav lokalhyra och fastighetskostnader -20 927 -21 105 178

Avskrivningar -5 787 -5 201 -586
Investeringar 2013 och 2014  tagna i 
bruk 2014. 

Verksamhetens nettokostnader -139 745 -135 866 -3 879

Medlemsbidrag 141 258 140 038 1 220
Återbetalt medlemsbidrag p.g.a. 
lägre pensionskostnad.

Finansiella intäkter 1 450 345 1 105
Omplacering pensionskapital, realise-
rade vinster.

Finansiella kostnader -495 -399 -96

Ränta på lån från Nora och Lindes-
berg resp. nedskrivning värdepapper 
(2014).

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt -722 -5 415 4 693
Enligt KPAs prognos. 2013 högre kost-
nad p.g.a. sänkt diskonteringsränta.

Årets resultat 1 746 -1 297 3 043

Noter

28
145



Fem år i sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010

Antal invånare i förbundet 236 260 233 949 231 965 230 138 228 683

Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%) 99 97 98 96 98

Nettokostnad/invånare (kr) 591 581 581 562 564

Medlemsbidrag/invånare (kr) 598 599 592 585 577

Externa intäkter (tkr) 15 969 16 218 16 430 14 078 12 985

Finansnetto (tkr) 233 -5 469 -1 859 -5 169 -998

Årets resultat (tkr) 1 746 -1 297 744 7 1 960

Nettoinvesteringar (tkr) 4 397 4 279 -1 673 4 263 13 904

Tillgångar (tkr) 112 779 103 878 97 654 92 275 82 616

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr) 71 980 70 434 60 847 55 327 49 227

Eget kapital (tkr) 12 909 11 163 12 460 11 716 11 709

Soliditet (%) 11 11 13 13 14

Likviditet (tkr) 15 492 12 353 18 599 16 926 28 784

Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%) 241 281 249 196 178

Långfristig låneskuld (tkr) 1 930 2 910 3 933 5 468 7 227

Avsatt till pensioner (tkr) 70 050 67 524 56 914 49 859 42 000

Antal anställda - ej semestervikarier 462 465 464 465 463

Antal insatser - totalt(st) 2 450 2 478 2 537 2 579 2 546

Nettokostnad/insats (kr) 57 039 54 829 53 090 50 184 50 669

Antal förstärkningslarm (st) 478 471 406 414 525

Andel förstärkningslarm av total (%) 20 19 16 16 21

Antal automatlarm (st) 823 842 862 915 949

Andel automatlarm av total (%) 34 34 34 35 37

Antal utförda, resp. planerade tillsyner (st) 450/440 440/550 548/400 553/550 603/600

Andel utförda tillsyner av planerade (%) 102 80 137 101 101

Fem år i sammandrag
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Kommunalförbundet Nerikes Brandkår
Revisorerna

Kommunfullmäktige i 
Örebro kommun  Kumla kommun   Laxå kommun   Lindesbergs kommun
Hallsbergs kommun  Lekebergs kommun  Askersunds kommun  Nora kommun

Revisionsberättelse för år 2014
Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2014.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets re-
visionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan”Revisorernas redogörelse”och 
därtill fogade bilagor nr 2-5. I revisorernas redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och admininistration.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfreds-
ställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi bedömer att det i förbundets budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016 samt årsredovisning 2014 angetts verksamhetsmål 
och riktlinjer som är kopplade till begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Man har beskrivit sju verksamhetsmål, men ett av målen 
har inte åsatts något mätetal varför det är svårt att objektivt bedöma om måluppfyllelse uppnåtts. Enligt beskrivning i årsredovis-
ningen framgår att två av dessa verksamhetsmål, kopplade till begreppet ”god ekonomisk hushållning”, inte uppfyllts. Dessa är rela-
terade till ”Operativ planering” och avser larmtider. Då detta främst är förhållanden som påverkas av SOS Alarm bör det övervägas 
om dessa mål fortsättningsvis är lämpliga för bedömning av om verksamheten bedrivits med ”god ekonomisk hushållning”. Av de 
fyra finansiella målen som kopplats till begreppet ”god ekonomisk hushållning” har tre uppfyllts medan målet om avkastning på 
finansiella placeringar inte uppfyllts. Det nuvarande finansiella läget med mycket låga räntenivåer gör det svårt att erhålla högre 
avkastning utan att samtidigt öka risken. Vi rekommenderar att alla fastställda mål ska åsättas mätetal för att en objektiv utvärdering 
ska kunna göras avseende måluppfyllelse samt att övervägande sker om målen för larmtider är relevanta i samband med Nerikes 
Brandkårs verksamhetsuppföljning. 

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2013 godkänns.

Örebro 2015-03-09

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse och De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-5) 

Ove Österberg

Birgitta HultinBjörn Hagberg Anders Johansson

Lars Billström Bo BjörnJan Rohlén

Revisionsberättelse
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Kontaktuppgifter

info@nerikesbrandkar.se    I     www.nerikesbrandkar.se

Postadress Besöksadress Telefon Fax

Box 336 00 Nastagatan 10A 019-20 86 50 019-20 86 55 

31
148



149



150



151



152



153



154


	3e9a0b0d-5b09-44de-aae3-898a295de79e.docx
	Kommunstyrelsen

	0bcd1144-6b06-4e44-b863-f01a493c4a7b.docx
	Ärendelista

	60088600-f5ee-4b95-adc5-d8a5c928ea8b.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	63e53176-1822-4356-a0e7-5d3e22cd2f55.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	110cabe1-ce42-4c0a-b86e-860d8bd52caa.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	67988444-f63b-4247-aaa9-224fa86f67a9.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	6728ff29-3376-4c93-a272-1cd9a49b35ca.docx
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag

	6bff4f5e-25fe-460c-b69f-1f953e9ff758.docx
	Förslag till beslut
	Beslut
	Expedieras till
	Beslutsunderlag

	9540547d-e85e-4634-bd93-b2ced175ccb3.docx
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag

	5c53c76f-5c59-4a86-8b51-52dc9dfefe59.docx
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag

	5d30014e-a67e-40fe-bbf9-b1ced46edb82.docx
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag

	b4834a66-7fc6-4e07-99c8-f038abbd59d0.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad
	Beslutsunderlag

	5f799ba6-0415-4886-b651-a7b752f57178.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad
	Beslutsunderlag

	35672d26-6451-41c6-be59-358c4096a694.docx
	Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	242b8297-0bbb-4b99-ae1f-0e528f08861c.docx
	Tjänsteskrivelse - Remiss - Regional cykelplan Region Örebro
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	Förslag till beslut

	aee05a77-2a3e-4975-ac7b-012c968f1336.docx
	Yttrande på remiss Regional Cykelplan
	Lekebergs kommun förslag till prioritering


	957fc5a1-8ea3-498c-80d6-d8dd6909f6cf.pdf
	c56df251-9478-4616-bf4b-b496f7dbd7c8.pdf
	4fb770fb-4426-405a-a612-f710f5bdd53e.docx
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag


	10c8454d-6b53-432a-b791-cccab5a84e9e.docx
	Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	3f57f345-108c-4347-8d45-7059bcc3c184.pdf
	49b29364-8f8d-4221-b540-4338d7d05e3d.docx
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag


	5dc403b7-ad19-4c34-8f3e-ec8055319d2c.docx
	Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta södra (Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1)
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Övergripande konsekvenser
	2.2 Ekonomiska konsekvenser


	a871947b-02e5-49dd-85f2-b7a485636f90.docx
	Bilaga - Underlag kostnadskalkyl infrastruktur Fjugesta södra Etapp 1

	165f7313-a540-48a4-b43d-6e92cd609dfc.pdf
	18d332d3-9415-4df3-bc35-a406ba1206b0.docx
	Rekrytering av ekonomichef
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	b410a5b3-4652-4350-b5c9-11045cbb978b.pdf
	c5793eb4-6a36-4095-8dcd-1283b9d9ad40.doc
	a8985bd9-e97d-4223-8507-e69a6f007d45.pdf
	abbbdca3-08ea-4a53-afd9-29829ea523f8.PDF
	0848e960-c4da-4bf9-b905-a395d1140327.pdf
	e6e15c9a-6eb2-4527-939f-9b4d8782b8d1.pdf
	04708def-0345-4a3d-9cae-5cecb201efac.pdf
	a6a281dc-dd9d-4ac7-b893-1a175a8eac3b.pdf
	137735b5-9d44-4627-ab21-9b8143165ae9.pdf
	4392591b-156f-4258-bbfe-25fa0e57dcca.pdf
	bd2c1a4f-c134-4ce2-ac58-2321cd212e61.pdf

