
 

 

Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

   Datum: 2021-06-03 

 

 

 

Utbyggnad av brandstation i Byrsta 
 

 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta  

att informationen läggs till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

En arbetsgrupp har tidigare informerat direktionen om att det föreligger ett behov att komplettera 

Byrsta brandstation med kompletterande lokaler för övningsverksamheten. Detta beror på att ett 

större övningshus har etablerats och färdigställts för brandpersonalens övningsverksamhet samt att 

det också föreligger ett behov att förbättra arbetsmiljön för personalen då dessa hanterar smutsig 

och kontaminerad utrustning efter övningsverksamheten och större bränder. Behov av lokaler avser 

således grovlektionssal, omklädningsrum för kvinnlig och manlig personal, duschutrymmen/bastu, 

samt rökskyddsverkstad med tvättanläggning och utrymmen för luftfyllning av lufttuber.  

 

Frågan är ställd till Kumla Fastighets AB som äger Byrsta brandstation; hur kan brandkårens behov av 

lokaler tillgodoses samt också vad det tillkommer i ökad hyra. Eftersom hyresavtalet snart är 

utgånget (20 år) har fastighetsbolaget lämnat förslag till nytt hyresavtal där förslaget bygger på att 

Nerikes Brandkår hyr hela brandstation - där även Region Örebro län hyr lokaler för garagering av två 

ambulanser samt också förläggning av 4 personal – samt utbyggd av brandstationen enligt ovan. 

 

Det nya hyresavtalet - med 512 kvm utbyggnad - är ca 650 000 kr dyrare än tidigare hyresavtal. I det 

nya hyresavtalet ingår väme, el, vatten mm som tidigare debiterades i efterhand efter faktisk 

förbrukning.   

 

Utöver detta måste Nerikes Brandkår anskaffa verksamhetsanknutna inventarier i form av 

luftkompressor och tvätt- och torkmaskiner för rökskyddsverkstaden samt inventarier till 

lektionssalen. Kostnaden för detta kan tas fram till direktionens nästkommande möte i september.  

 

 

 



 

 

Samråd angående ökad hyra kommer också att tas upp i möte med medlemskommunernas 

ekonomichefsgrupp.  

 

Med beaktande av byggtid kan den nya hyran preliminärt omfatta 1 eller två kvartal under 2022.  

 

Förhoppningsvis kan beslut angående denna fråga tas på nästkommande möte med direktionen 

 

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Helena Luthman  

Brandchef    Ekonomichef 


