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1. Sammanfattning 
En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna har tillgång till 
ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån 
verksamheternas aktuella behov är av central betydelse för kommunens ekonomi. 
Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en långsiktig planering och ett 
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser. 
 
Programområdet Social välfärds lokal-och bostadsförsörjningsplan beskriver 
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig över åtta 
år, där de första fyra åren har en investeringsplan med driftkostnadskonsekvenser och de 
sista fyra åren beskriver en mer översiktlig behovsbild. Varje år ska programnämnden, 
som en del av sin budget- och verksamhetsplanering, fastställa en lokal- och 
bostadsförsörjningsplan.  
 
Platsprognosen för vård- och omsorgsplatser baseras på resultatet från underlaget för 
kostnad per brukare (KPB). Prognosen visar att det finns ett behov av att bygga ut 
antalet platser på vård- och omsorgsboenden. 
 
Behovet av nya platser i grupp- och servicebostäder är fortfarande omfattande. För att 
kunna verkställa nya beslut och erbjuda personer med extern placering boende i 
hemkommunen, samt kunna flytta verksamheter som idag finns i lokaler som inte är 
ändamålsenliga, behöver minst tre nya grupp/servicebostäder byggas per år.  
 
För att säkra tryggheten på vård- och omsorgsboenden och grupp- och servicebostäder 
pågår inom programområdet en omfattande utbyggnad av brandskyddsåtgärder. Det är 
ett omfattande arbete som enligt den ursprungliga planeringen skulle varit färdiga, men 
omständigheter så som dyra offerter och resursbrist gör att arbetet tar längre tid än 
önskat. 
 
Inom socialnämndens ram finns det framförallt behov av nya lokaler för befintliga 
verksamheter som av olika orsaker har lokaler idag som inte är ändamålsenliga eller som 
ska renoveras eller förändras. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Örebro kommun har sedan ett antal år tillbaka en stark befolkningstillväxt. En 
konsekvens av det är att kommunens verksamheter växer och att behovet av 
verksamhetslokaler och särskilda bostäder ökar. Kommunens kostnader för 
verksamhetslokaler motsvarar en stor del av kommunens budget. Det är av största vikt 
att resurserna, finanser så väl som lokaler, används så pass effektivt som möjligt. 
 
Kommunens verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler som kan anpassas 
utifrån aktuella behov. Ny- och ombyggnationer är vanligtvis långa och tidskrävande 
processer, där evakueringslokaler ofta är en nödvändighet. Framförhållning och god 
dialog är ledord som möjliggör att processerna kan fortgå som önskvärt. 
 
Programområde Social välfärd disponerar lokaler, boenden och bostäder som ägs av ett 
trettiotal olika fastighetsägare. Lokalförsörjningsenheten står som hyresgäst gentemot 
fastighetsägarna och hyr i sin tur ut verksamhetslokaler till förvaltningarna och 
lägenheter till personer med beslut om plats på vård- och omsorgsboende, i bostad med 
särskild service eller boende med särskilt stöd.  
 
Vid årsskiftet 2022-2023 ska både nämndstruktur och förvaltningsorganisation förändras. 
Bland annat kommer programnämnderna att försvinna, samt driftnämnderna förändras, 
vilket leder till att nästa års Lokal- och bostadsförsörjningsplan kommer att struktureras 
på annat sätt, exakt hur det kommer att se ut är inte klart i dagsläget.  

 
 

2.1. Syfte 

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att: 
 

• verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler 

• att lokaler förvaltas kostnadseffektivt 

• lokalplanering utvecklas utifrån verksamheternas aktuella och framtida behov 

 
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att lägga grunden för en långsiktig, strategisk 
planering och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser. Programnämnden 
ska varje år, som en del av sin budget- och verksamhetsplanering, fastställa en 
lokalförsörjningsplan som innehåller ett fyraårigt perspektiv. Denna ligger sedan till 
grund vid framtagandet för investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa 
kort- och långsiktiga behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter, 
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I planen 
beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.  
 

2.2. Förutsättningar för lokalförsörjningsarbetet 

Kommunens lokalförsörjningsplan baseras på 4+4 år som prognosperiod. Planen ska 
innehålla en detaljerad behovsanalys för de fyra första åren och en framåtblick de 
nästkommande fyra åren.  
 
Baserat på verksamhetens behovsanalys ska lokalförsörjningsplanen beakta lämpliga 
lokallösningar för att tillgodose behovet. Planen är ett underlag för att lyfta behov av 
ekonomiska medel inför investeringsplan/investeringsprogram och ligger till grund för 
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prioritering av ärenden som görs kommunövergripande och som är vägledande i det 
fortsatta arbetet med lokalärenden. 
 

 Samverkan mellan verksamhetsförvaltningar och 

lokalförsörjningsenheten 
Behovsanalysen från respektive förvaltning arbetas fram av förvaltningarna med stöd 
från lokalplanerare, ekonomer och statistiker. Det krävs en viss omfattning på 
behovsanalysen och identifierade behov behöver beskrivas i en viss utsträckning för att 
lokallösningar ska kunna beaktas. En kontinuerlig dialog under året mellan 
verksamhetsförvaltning och lokalförsörjningsenheten samt andra funktioner är en viktig 
förutsättning. Behovet baseras på analyser av befolkningsprognoser, stadsplanering, 
verksamhetsutveckling och politiska beslut samt inriktningar och syftar till att säkerställa 
möjligheten för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag.  
 

 Samverkan inom och mellan förvaltningar och fastighetsägare 
Lokalförsörjningsenheten samarbetar med flera olika verksamheter inom kommunen 
som Stadsbyggnadskontoret inom Mark och exploatering, Stadsmiljö och översiktlig 
planering, Detaljplanering, Bygglov, Miljökontoret samt de kommunala 
fastighetsbolagen. Det är viktigt att eventuella behov tidigt kan belysas för att redan i 
planeringsskedet kunna möjliggöra för dessa, exempelvis genom förändrad 
detaljplanering eller samplanering med fastighetsbolagen utifrån deras underhållsplaner. 
Förvaltningarnas behovsunderlag och lokalförsörjningsplanen utgör ett stöd i detta 
arbete. Ett nära samarbete finns också mellan lokalförsörjningsenheten och de 
kommunala fastighetsbolagen. 
 
Lokalförsörjningsenheten arbetar utifrån Riktlinjer för Lokalförsörjning som finns beslutade 
kring lokalförsörjningsprocessen, se avsnitt 2.3. I riktlinjerna framgår en mötesstruktur 
finns framtagen för att säkerställa en väl fungerande dialog med förvaltningar, 
programområden, ekonomiavdelning och fastighetsbolag. 
 

 Ekonomiska förutsättningar 
De senaste åren har inte befolkningsökningen utvecklats i samma takt som 
nybyggnationen gett möjlighet till, och det är viktigt framåt att hitta en balans mellan 
dessa två. Det är fortsatt viktigt att lyfta när den ekonomiska konsekvensen av en 
investering kommer att uppstå och vilket/vilka år som kompensation behöver tilldelas. 
Detta innebär att den ekonomiska kompensation inte ska begäras det året som 
byggnationen startar utan det året som inflytt sker. Om byggnationen ska ske av mark 
och exploatering så behöver fastighetsägaren informeras om vilket ekonomiskt utrymme 
som behövs avsättas och under vilken period.  

 
 Fastighetsägarens ansvar 

Lokalförsörjningsplanen innehåller inte underhållsbehov då detta ansvar generellt ligger 
på fastighetsägaren och hanteras via fastighetsägarens underhållsplaner. I de fall då 
verksamheten och fastighetsbolaget ser en fördel i att i samband med underhåll 
genomföra verksamhetsanpassningar så ska dessa tas upp som behov i 
lokalförsörjningsplanen då detta genererar en ökad hyreskostnad. 
 
I vissa fall ligger även underhållsansvaret på hyresgästen och behovet ska då tas upp i 
lokalförsörjningsplanen för att säkerställa att behovet prioriteras och att 
investeringsmedel finns för genomförande, alternativt om det beslutas att det är mest 
lämpligt att försöka omförhandla hyresavtalet så att underhållet istället läggs på 
fastighetsägaren. 
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2.3. Lokalförsörjningsprocessen 

 
Riktlinjer för lokalförsörjning beslutades av kommundirektören i december 2019. (KS 
1549/2019). Lokalförsörjningschef är dokumentansvarig på tjänstemannanivå.  
Syftet med riktlinjerna är att sammanfatta och förtydliga lokalförsörjningsprocessen i 
Örebro kommun. I dokumentet redovisas regelverk, roller och mötesstruktur för 
kommunens lokalbehov som i sin helhet ska säkerställa en resurs- och kostnadseffektiv 
lokalanvändning. 
 

”Lokalförsörjningsprocessen är uppdragstyrd och allt arbete som 
utförs i processen har sin grund i lokalförsörjningsplanen och 
prioriteringen i investeringsprogrammet av ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler.”  
Riktlinjer för lokalförsörjning KS 1549/2019 s. 5 

 
 

 Lokalförsörjningsprocessen från behov till förvaltning  
Processen beskriver hur lokalbehov hanteras i olika faser; behov, genomförande och 
förvaltning, se bilaga 1. I varje fas ingår olika arbetsmoment eller delprocesser för att 
säkra upp arbetsflödet i processen. Färgskalorna förtydligar huvudansvaret för respektive 
del i processen. Processen beskriver inte beslutspunkter eller dokumenthantering utan 
beskriver ett flöde från behov till förvaltning.   
 

Översiktsplan  
Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. 
Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.  

 
Befolkningsprognos  
Kommunen får årligen nya befolkningsprognoser för nästkommande tioårsperiod 
baserad på kommunens byggplaner. 

 
Behovsanalys  
Verksamheten analyserar framtida behov utifrån nuläge och befolkningsprognosen. Det 
är viktigt att beakta, vad, när hur och konsekvensbeskriva sitt behov.  
 
LFP- lokalförsörjningsplan  
Kommunens lokalförsörjningsplan baseras på 4+4 år som prognosperiod. En detaljerad 
behovsanalys för de fyra första åren och en framåtblick de nästkommande fyra åren. En 
lokalförsörjningsplan ska beskriva behovet och beakta lämpliga lokallösningar för att 
tillgodose behovet. Planen är ett underlag för att lyfta behov av ekonomiska medel inför 
investeringsplan/investeringsprogram.  
 
Investeringsplan 
Syftet med en investeringsplan är att lyfta investeringsbehov inom nämnden i ett 
gemensamt dokument. Investeringsplanen för programområdet lyfter lokalbehov från 
lokalförsörjningsplanen samt behov av övriga resurser1 samt hur dessa ska finansieras; 
inom egen ram, m h a riktade medel eller via intäkter. Investeringsplan tas fram för fyra 
år i plan samt fyra år i utsikt. 
 
Investeringsprogram 
Det kommungemensamma dokumentet som samlar hela kommunens investeringsbehov 
kallas investeringsprogrammet och är underlag till beslut om ÖSB: Övergripande 

 
1 Resurser som inte tas med i lokalförsörjningsplanen t ex personal, inventarier eller annat som 

inte definieras som lokal.  
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strategier och budget. 
 

Projektdirektiv  
Lokalbehovet behöver i vissa fall definieras med fler detaljer än vad som beskrivits i 
lokalförsörjningsplanen innan förstudiearbetet kan påbörjas. En verksamhetsbeskrivning 
eller ett funktionsprogram är en grund innan förstudiearbetet kan påbörjas.  
 
Förstudie  
Förstudiearbetet syftar till att ge lokalförslag på behovet och beakta tid och ekonomi för 
ett genomförande.    
 
Detaljplanearbete  
I vissa fall krävs en ny detaljplan för att ett lokalbehov ska kunna tillgodoses. 
Detaljplanearbetet kan i vissa fall pågå parallellt med projektering/upphandling av lokal. 
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och 
vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är 
lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt 
och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.   
 
Projektering/upphandling lokal  
Projektering och bygglov kan hanteras parallellt med utbyggnad av infrastruktur eller 
detaljplanearbete beroende på projektets art och omfattning.   
 
Produktion  
Efter startbesked kan byggproduktionen påbörjas.   
 
Inflytt  
Efter slutbesked kan lokalerna tas i bruk och verksamheten kan flytta in.  

  
 Princip för lokallösningar  

I dagsläget finns ingen fastställd strategi i kommunen för att vägleda i vilken ordning 
olika lokallösningar ska prioriteras för att tillgodose verksamheternas behov.   
Stora delar av lokalförsörjningsenheten arbetar dock generellt enligt en fyrastegsprincip. 
Principen innebär att steg 1 ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg (2, 3 
eller 4) ska utredas.  
 

1. Omvärdera: Behovet ska omvärderas i syfte att fastställa att det inte finns andra 
lösningar än just fysiska lokaler för att tillgodose behovet. Verksamheten kan 
exempelvis omvärdera nuvarande arbetssätt och organisation för att tänka till 
kring organisatoriska lösningar för att tillgodose ett behov.   
  

2. Effektivisera: Verksamhetens befintliga lokaler eller annan vakans i 
lokalbeståndet ska utredas för att eventuell omdisponera och optimera.   
  

3. Bygga om: Om- eller tillbyggnad av befintliga lokaler ska utredas för att 
tillgodose behovet. I utredningen bör även hänsyn tas till andra vakanta lokaler i 
staden som inte finns i kommunkoncernens lokalbestånd.   

  
4. Bygga nytt: Att bygga nytt är det sista alternativet för att tillgodose ett behov. 

Att tillgodose ett behov genom princip 1, 2 eller 3 är att förorda av både 
klimatskäl och ur ekonomiskt perspektiv.  
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Figur 1 Princip för lokallösningar, LFE. 
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3. Befolkningsprognos  
 
Nationellt 
Den demografiska utvecklingen är av stor betydelse för hur behoven av kommunal 
verksamhet kommer att förändras i framtiden. De närmaste åren väntas folkmängden 
öka med drygt en procent per år. Det är historiskt sett en hög nivå. År 2050 kommer vi 
passera 12 miljoner invånare i Sverige, enligt befolkningsprognosen som SCB har tagit 
fram. 

Idag finns drygt en halv miljon som är 80 år eller äldre i Sverige, i mitten av 2040-talet 
beräknas de vara över en miljon. 

 
Örebro kommun 
Örebro kommun är en tillväxtkommun och den 31 december 2021 bodde det 
156 987 personer i kommunen. Under 2021 var befolkningsökningen relativt sett, 
fortsatt mycket låg, till stor del på grund av effekterna av Corona pandemin. 
Invandringen var mycket låg och ett ökat antal studenter och barnfamiljer flyttade från 
kommunen.  
 
Befolkningsutvecklingen under perioden 2022–2031 bedöms vara drygt 17 000 personer, 
vilket ger en befolkningsökning med ca1 700 personer per år.   
 
De kommande åren medför en större demografisk förändring, framför allt bland de äldre 
åldersgrupperna. Antalet 65 - 79 år kommer vara nästan oförändrad fram till 2030 men 
den äldre gruppen 80+ år tros öka kraftigt. Från ungefär 7 800 personer år 2022, till 8 800 

personer år 2024 och drygt 11 000 personer år 2031. Då gruppen 80 år och äldre är den 
grupp som behöver mest vård och omsorg kommer belastningen på kommunens 
verksamheter att öka under prognosperioden.   
 
Prognosen tar inte hänsyn till kriget i Ukraina. Det är väldigt svårt att veta hur 
utvecklingen Ukraina kommer att påverka befolkningsutvecklingen och prognosen 
gjordes precis när kriget bröt ut. 
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4. Lagstiftning  
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) reglerar kommunens ansvar för 
översiktsplanering. Alla kommuner ska ha en översiktsplan för hela kommunen som 
förnyas vart fjärde år. Översiktsplanen ska leda mot ett miljömässigt, socialt, ekonomiskt 
och kulturellt hållbart samhälle. Örebro kommun antog en ny översiktsplan 2018. 
 
Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter avser arbetsgivares organisation av 
arbetsanpassning och tillvägagångssätt, för att vid behov anpassa arbetsmiljön för 
enskilda arbetstagare. Föreskrifterna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför 
arbete för arbetsgivares räkning, när det finns behov av arbetsanpassning, trots de 
åtgärder som vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet. 
 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2002:104) 
I lagen framgår att alla kommuner ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunfullmäktige ska 
anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. 
 
Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 
Enligt lagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver om inte ansvaret ligger hos en 
annan huvudman.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) och 
Socialtjänstlagen reglerar kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild 
service och boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning. Bostad med särskild service finns som gruppbostad och 
servicebostad. 
 
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) innebär att privatpersoner får möjlighet 
att själva välja bland godkända utförare i ett system där kommunen är en av flera 
utförare. Målet är att öka människors egenmakt och rätt att själv få välja servicetjänster 
och omvårdnadstjänster inom hemvården, mattjänst samt för daglig verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) innebär att personer som har beviljats uppehållstillstånd som 
flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen 
(2005:716) är nyanlända och ska erbjudas hjälp med bosättning.  
 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Från den 1 januari 2018 gäller lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Syftet med lagen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten 
vård på sjukhus och vård och omsorg i hemmet ska hållas så korta som möjligt och 
onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas. Lagen ställer högre krav på 
kommunerna att kunna ta emot och ge adekvata insatser till personer som bedömts 
utskrivningsklara. För att hålla ledtiderna nere krävs att kommunen har tillräckligt antal 
platser i särskilda boendeformer och korttidsvård för att möta dessa behov. 
 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. enskildas skyldigheter 
Enligt 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i 
skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand 
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  
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5. Ekonomi  
 

 

5.1. Driftskostnad 

Det är först i samband med tecknade av ett projektavtal som en definitiv hyra finns klar. 
Innan dess finns endast bedömda kostnader och dessa kan avvika från vad som slutgiltigt 
blir den fastställda hyreskostnaden. Kostnadsläget är mer osäkert än vanligt på grund av 
rådande världsläge.  
 
Bedömd hyreskostnad är en tidig uppskattning som baseras på investeringens storlek. 
Den bedömda hyreskonsekvensen uppgår till cirka 8 procent av investeringsutgiften. Vid 
ombyggnation kan hyreskonsekvensen överstiga 8 procent då anpassningskostnaderna 
genererar en högre hyreskostnad på grund av kortare avskrivningstider.  
 
Investeringsutgiften per objekt bestäms tillsammans med respektive fastighetsägare och 
är en viktig del för kommunens upplåning. För Social välfärds inhyrda lokaler finns flera 
fastighetsägare, både kommunala bolag - exempelvis ÖBO Örebro Omsorgsfastigheter - 
och privata fastighetsägare, vilket gör att en enhetlig bedömningsgrund inte går att 
använda för alla objekt.  
 
 

5.2 Hyror  

Grundprincipen är att hyreskostnad med tillhörande budget finns på respektive 
förvaltning/nämnd. I de fall som verksamheten ersätts med en intäkt enligt LOV (lagen 
om valfrihetssystem) har verksamheten kostnaden, men ingen budget. Ersättningen för 
hyreskostnaden kommer via intäkt. Verksamheten har kostnaden för att ha incitamentet 
att vara resurseffektiv.  
 
Programnämnden har hyreskostnad och budget för de verksamheter som ersätts med en 
dygnsersättning för grupp- och servicebostad samt för vård- och omsorgsboendeplats. 
Verksamheterna har liten möjlighet att själva påverka storleken på lokalerna och har inte 
möjlighet att själva stänga eller minska antalet platser.  

 
Programnämnd social välfärd Modell för hyressättning för vård- och omsorgsboende 
(Sov 933/2019) baseras på bruksvärdesprincipen och rättspraxis. De nya hyrorna föreslås 
fasas in genom en trappstegsregel som innebär en hyreshöjning om 700 kr per månad 
(tidsbegränsad stegvis minskad rabatt) för befintliga hyresgäster. För nya hyresgäster 
gäller den nya hyran direkt.  
 
Redovisning av driftskostnadskonsekvenser i investeringsplanen sker enligt nedanstående 
rubriker.  
 
Objekt finansierade med riktade KS-medel och därmed beaktas i ekonomisk 
plan. 
 
Dessa objekt är av så omfattande karaktär att de inte ryms inom den av 
Kommunstyrelsens tilldelade budgetram för programområde social välfärd. Objekt 
finansierade med riktade KS-medel ska finansiera nybyggnation och ombyggnation och 
förstärkt brandskydd för vård- och omsorgsboenden. Vid nybyggnation ingår utöver 
hyra även driftkostnadskonsekvens i form av finansiering av personalkostnader.  
 
Ombyggnation av kök och matsal avser vid vårdboenden och trygghetsbostäder och 
hemvårdens lokaler är i behov av förändring och anpassningar.  
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Inom Socialtjänsten finns objekt som avser ombyggnation av stödboende, familjecentral 
och omlokalisering av socialkontor i Vivalla till en lokal. 
 
Inom Funktionsstöd finns objekt som avser förstärkt brandskydd för grupp och 
servicebostäder, anpassningar av BODA (daglig verksamhet i närheten av bostaden), 
grupp och servicebostäder och daglig verksamhet.  
 
Objekt där finansiering bedöms kunna ske inom avsatt volymutrymme 
Funktionsstöd. 
 
I den ekonomiska planen reserveras årligen medel för ökade driftskostnader, LSS, vid 
nybyggnation av nya grupp och servicebostäder. Planen innehåller nybyggnation med tre 
per år med sex platser i respektive gruppbostad enligt standardmodellen, hyra, 
finansiering av personalkostnader samt köp av externa platser. En servicebostad kan 
dock innehålla upp till 12 platser. 
 
Inventarier, kommunal investering  
Inventarieanslaget bedöms till ca 8,0 mnkr i årlig inventariepott för utbyte av befintliga 
inventarier.  
Inventarieanslag bedöms för nybyggnation av vård- och omsorgsboende till ca 12,0 mnkr 
per boende. 
Inventarieanslaget bedöms för Grupp och servicebostad till 0,9 mnkr årligen. 
Inventarieanslaget för Myndighetskrav bedöms till 2,0 mnkr i årligen inventariepott.  
 
 
Tabellen visar hyres och driftskostnadskonsekvenser av planerade investeringar för 
aktuellt år.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Verksamhet och åtgärd Reviderad Nya platser Budget

Långsiktig 

plan

belopp i tkr Beslut ÖSB 2022 budget 2022 2023 2024 2025 2026

Objekt finansierade med riktade KS-medel 69 925 70 425 183 40 486 15 446 69 282 63 291

Vård och omsorg 66 881 66 881 183 34 821 10 956 66 432 60 441

Nya vård- och omsorgsboende 63 843 63 843 183 29 066 7 441 62 932 58 941

Ombyggnation 1 746 1 746 105 15 0 0

Förstärkt brandskydd 777 777 3 650 1 500 1 500 1 500

Anpassning kök och matsal 515 515 2 000 2 000 2 000 0

IFO 759 1 219 0 1 110 1 140 150 150

Renovering och ombyggnation 759 1 069 310 340 0 0

Försärkt brandskydd 0 150 150 150 150 150

Hus i enskilt läge 0 0 650 650 0 0

Funktionsstöd 2 285 2 325 0 4 555 3 350 2 700 2 700

Ombyggnation och renovering, Grupp och serviecbostäder 785 825 1 055 0 0

Daglig verksamhet 0 0 400 0 0 0

BODA 0 0 400 0 0 0

Omförhandling avtal och gränsdragningslistor 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000

Hus i enskilt läge 0 650 0 0

Förstärkt brandskydd 1 500 1 500 700 700 700 700

Objekt där finansiering bedöms kunna ske inom 

avsatt volymutrymme 23 700 23 700 120 28 529 34 062 34 337 34 755

Grupp och servicebostad, 18 platser årligen 23 700 23 700 72 15 129 20 662 20 937 21 355

Köp externa platser, LSS, årligen, 12 platser årligen 0 0 48 13 400 13 400 13 400 13 400

Totalt social välfärd 93 625 94 125 303 69 015 49 508 103 619 98 046

Plan 
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Tabellen visar det kommunala investeringsbehovet för inventarier och 
fastighetsinvesteringar. Som en konsekvens av investeringen kommer årlig 
kapitaltjänstkostnad för respektive investerings bedömda ekonomiska livslängd, för det 
behöver budgetutrymme skapas i inom befintlig budgetram förutom för hus i enskilt läge 
där programnämnden äskar tilläggsanslag för.  
 

 

 
 
  

Budget

belopp itkr Beslut ÖSB 2022

Rev budget 

2022 2023 2024 2025 2026

Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift

Inventarier 10 500 10 500 10 500 10 300 10 000 10 000

Årlig inventariepott 8 500 8 500 8 500 8 300 8 000 8 000

Myndighetskrav 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Fastighetsinvesteringar 0 0 5 000 5 000 0 0

Flytt av hus i enskilt läge 0 0 5 000 5 000 0 0

Ombyggnation och renovering 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000

Vård- och omsorgsboende, kök 

och matsal 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000

Nya vård och omsorgsboende 

och grupp och servicebostäder 12 900 25 134 900 900 12 900 14 900

Grupp och serviebostäder 900 1 248 900 900 900 900

Vård- och omsorgsboende 12 000 23 886 0 0 12 000 14 000

Totalt social välfärd 25 400 37 634 18 400 24 200 24 900 26 900

Plan
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6. Byggprocessen 
Nybyggnation och ombyggnad av lokaler och boenden av olika slag är en komplex och 
omfattande process, med flera olika spår att följa, beroende på förväntat resultat.  

  
Nedan beskrivs processen för de senaste nybyggnationerna av grupp- och 
servicebostäder och vård- och omsorgsboenden. Oavsett process krävs framförhållning 
vad gäller beslut om finansiering och igångsättning. 
 
När ett behov av ny lokal uppmärksammats lyfts det i lokal- och 
bostadsförsörjningsplanen för att säkra finansieringen genom investeringsplanen, samt 
en begäran hos Kommunstyrelsen, vilket sker genom ett igångsättningstillstånd samt 
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar. 
 
Att hitta en tomt för byggnation kan ske på olika sätt, det vanligaste sättet är att de 
kommunala fastighetsbolagen erbjuder lämpliga tomter att bygga på. Det finns också 
upparbetade forum inom stadsbyggnadsförvaltningen där tomtbehoven lyfts. 
 
När det finns en tomt och ett behov beslutar programnämnden om att en förstudie ska 
genomföras. Förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, 
genomförande samt en förprojektering där volymskisser på utformning och en första 
budgetkalkyl för projektets genomförande samt hyreskonsekvens tas fram.  
 
Parallellt genomförs även en förstudie enligt stadsbyggnadsförvaltningens så kallade 
Örebromodell. Det innebär att entreprenörens förslag måste godkännas av 
Programnämnd samhällsbyggnad för tomtköpet. En förstudie ska enligt Örebromodellen 
innehålla: 
 
• Situationsplan i sitt sammanhang 
• Fasadskisser 
• Kulör- och materialval 
• Takutformning 
• Gårds- och/eller trädgårdsutformning 
• Parkeringsbehov och parkeringslösning  
• Avfallslösning 
 
När förstudien har resulterat i en förstudierapport ska den återrapporteras till 
programnämnden, som fattar beslut om att gå vidare med byggnation, och ett 
projektavtal skrivs med det kommunala fastighetsbolag som ska bygga fastigheten.  
 
Det kommunala fastighetsbolaget, för programområde Social välfärd ofta Öbo 
omsorgsfastigheter AB, står själva för en upphandling av underentreprenörer. 
 
Om det inte är något av de kommunala fastighetsbolagen som utses som byggherre 
måste en offentlig upphandling ske. Tillsammans med upphandlingsenheten tar 
lokalförsörjningsenheten fram ett förfrågningsunderlag som programnämnden beslutar 
om.  
 
När beslut är fattat annonseras upphandlingen i det vedertagna verksamhetssystemet 
Tendsign, som merparten av landets kommuner och regioner är knutna till.  
 
Efter anbudstiden, som varierar mellan ca en och tre månader, sker en utvärdering av de 
inkomna anbuden.  
 
Utifrån fastställda kriterier tas det fram en anbudsvinnare, som formellt tilldelas projektet 
genom tilldelningsbeslut som programnämnden fattar.  
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Under en avtalsspärr om tio dagar är det möjligt att överpröva beslutet. En överprövan 
innebär ofta att projektet försenas, ofta med mellan sex och tolv månader.  
 
När tilldelningsbeslutet väl har vunnit laga kraft påbörjas en samarbetsfas med aktuell 
entreprenör, där kommunen kan välja att lämna projektet om entreprenörerna inte 
uppfyller de krav som ställs under perioden. 
 
Om ställda krav uppfylls går kommunen vidare och skriver ett avtal för 
projektgenomförande.  
 
Från att första spadtaget är taget till att det inflyttningsfärdiga huset står klart tar det för 
en grupp-/servicebostad mellan tio och 12 månader, för ett vård- och omsorgsboende 
mellan 1,5–2 år.  
 
Det är många olika parametrar som spelar in och mycket kan hända under 
byggprocessen, vilket innebär att en byggnation kan ta allt mellan två och fem år, och 
ibland även längre tid än så. 
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7. Programområde Social välfärd  
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer som vistas i kommunen får det 
stöd och den hjälp de behöver om inte ansvaret ligger hos annan huvudman. Nedan 
beskrivs lokal- och bostadsbehov för respektive verksamhet inom programområdet. 
 
På myndighetsavdelningen fattas de biståndsbeslut som ligger till grund för det behov av 
lokaler och bostäder som finns för att biståndsbeslutet ska kunna verkställas. På 
myndighetsavdelningen beslutas om individer som beviljats bistånd om bostad kommer 
att bli internt eller externt placerade, vilket har sin grund i hur tillgången på interna 
platser ser ut.  
 
Under året som gått har Corona-pandemi på flera sätt haft stor påverkan på kommunens 
verksamheter och även påverkat olika frågor kopplade till verksamhetslokaler. 
Underhållsarbeten och beställningar i verksamhetslokalerna har blivit pausade för att 
minska smittspridningen. Kommunens centrala stab har upprättat en rutin som 
kommunicerat ut till samtliga kommunala och privata fastighetsbolag som kommunen 
hyr lokaler av. Rutinen beskriver att icke akuta beställningar eller åtgärder som inte är 
myndighetskrav, fara för liv eller skada för fastigheten, inte får planeras eller beställas. 
Detta kommer påverka kommande behov av både underhåll och anpassningar eftersom 
behoven flyttas fram i tiden tills det finns andra rutiner och riktlinjer att förhålla oss till.  
 
Nedan följer en beskrivning av större lokalbehov som finns inom respektive driftnämnd 
inom Social välfärd. Nytt för i år är att verksamheternas samtliga inskickade behov i och 
med revideringen av lokal- och bostadsförsörningsplanen är samlade i en tabell, se bilaga 
2. 
 
 

7.1. Vårdboendenämnden 

Det är vårdboendenämnden som är ansvarig för att ge service och vård till äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens enheter är vård- och 
omsorgsboende samt utvecklingsarbete. 
 

 Prognos för antalet ålderspensionärer (prognos skapad 2021) 
Prognosen 2022–2031 visar att antalet äldre, och framför allt åldersgruppen 85+ år, 
kommer att öka i nästan samtliga kommuner i landet. En orsak till det är den stora 40-
talistgenerationen, en annan är att medellivslängden ökar och att de äldre lever längre än 
tidigare.   
 
2021 var medelåldern ca 90 år för personer som flyttar in på vård- och omsorgsboende i 
Örebro kommun.  
 
Befolkningsprognosen för Örebro kommun visar att antalet 80 år och äldre ökar kraftigt 
från ca 7 500 år 2021 till ca 11 600 år 2031 vilket är en total ökning med 55% och en årlig 
ökning med nästan 5,5%. Det innebär en ökning med nästan 4 000 personer, men inte 
alla dessa har ett behov av att bo på ett vård- och omsorgsboende.  
 
Nedan bild visar prognos för antal personer utifrån betjäningsområden, som är 85 år 
eller äldre. Siffran i varje område är det antal personer som kommer vara 85 år och äldre 
år 2031.  
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 Vård- och omsorgsboende 
Vård- och omsorgsboende är en behovsprövad insats som ges då behoven av vård och 
omsorg inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden. Hyresgästerna har ett eget 
hyreskontrakt på lägenheten och det finns tillgång till personal dygnet runt. I februari 
2022 finns det 26 vård- och omsorgsboenden med 1376 platser, 1242 permanenta platser 
och 134 korttidsplatser. 
 
Äldre ska kunna fortsätta leva tillsammans även om behoven ser olika ut på ålderns höst. 
Det måste därför finnas lägenheter på vård- och omsorgsboenden som är anpassade för 
par. Inför varje nybyggnation eller ombyggnation av vård- och omsorgsboende ska 
möjlighet till och behovet av parboende analyseras. Närhet till seniorbostäder samt 
trygghetsbostäder ska prioriteras. 
 
I de kommande byggnationerna består varje avdelning på vård- och omsorgsboendet av 
tio lägenheter, jämfört med tidigare i snitt åtta lägenheter. Detta för att både nå en bättre 
effektivitet samtidigt som en god kvalitet för de boende säkerställs. I framtida 
nybyggnationer ska installation av kylsystem beaktas för att ha ett bättre klimat.  
 
Icke verkställda beslut 
Antal beslut om permanent plats på vård- och omsorgsboende som inte verkställs inom 
tre månader och därmed rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
ökat från 18 till 79 under 2021. Ökningen kan förklaras med att färre sökte plats till vård- 
och omsorgboendena när pandemin och smittspridningen i samhället startade.  
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Antal icke verkställda beslut om permanent plats på vård-och omsorgsboende  
 

 
 
Tabellen ovan för icke verkställda beslut innefattar även beslut där personen i fråga har 
blivit erbjuden boende men tackat nej en eller flera gånger, samt beslut där personer som 
har blivit erbjudna boende och tackat ja men inte hunnit flytta in.  
 
Utifrån befolkningsprognosen finns behov av att fortsätta utbyggnationen av vård- och 
omsorgsboendeplatser.  
 
Platsprognos utifrån kostnad per brukare 
Ett arbete har gjorts för att kvalitetssäkra den platsprognos som årligen görs med hjälp 
av resultatet från kostnad per brukare (KPB). Bedömningen är att modellen ger en bra 
grund för att bedöma det framtida behovet av permanenta platser på vård- och 
omsorgsboende. Den grundar sig på antal dygn som respektive åldersgrupp bott på vård- 
och omsorgsboende under 2021 i förhållande till befolkningsprognosen.  
 
 
Tabellerna nedan visar prognos som är gjord utifrån 2021 års konsumtion av vård- och 
omsorgsplatser, med reviderad befolkningsprognos för 2022 och framåt med planerad 
utbyggnad och bedömt behov av ökade vård- och omsorgsplatser utifrån 
befolkningsprognosen. 

 

 
 
 
Platsprognosen som sträcker sig till 2030 och redovisar behov av 405 nya platser i vård- 
och omsorgsboende. Det ställer höga krav på en välplanerad byggprocess där 
kostnadseffektiva lösningar kan användas. För att kunna påbörja byggprocessen behövs 
en lämplig tomt i storleken 10 000 kvm, vilket krävs för större vård - och 
omsorgsboenden, kan ta sin tid att hitta. När tomten väl är framtagen tar det mellan två 
och fem år att färdigställa ett vård- och omsorgsboende.  
 

Kv 1 

2019

Kv 2 

2019

Kv 3 

2019

Kv 4 

2019

Kv 1 

2020

Kv 2 

2020

Kv 3 

2020

Kv 4 

2020

Kv 1 

2021

Kv 2 

2021

Kv 3 

2021

Kv 4 

2021

Permanent plats på vård- och 

omsorgsboende
24 19 52 43 43 61 26 18 13 51 76 79

- därav väntat 3-6 månader 22 16 50 29 40 51 17 15 11 50 69 59

- därav väntat 6-9 månader 2 2 1 12 1 8 5 2 2 1 6 16

- därav väntat längre än 9 månader - - - 2 2 2 4 1 0 0 1 4

Varav antal från annan kommun 0 1 1 4 3 2 0 2 0 2 5 3

medräknade i siffrorna ovan

ÅR

Prognos utifrån 2021 års KPB-

konsumtion. Behov av nya 

platser vård- och 

omsorgsboende.

2022 30

2023 31

2024 31

2025 47

2026 38

2027 49

Summa 226

2028 52

2029 58

2030 69

Summa 405
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Under början 2022 öppnades vård- och omsorgsboendet Kornellen med 80 platser. De 
36 platser på Rosenlund flyttade in på Kornellen och de övriga platserna till kön. 
Kommunen tog vid årsskiftet över vård- och omsorgsboendet Väster Park från Vardaga, 
som byggt det men aldrig haft någon verksamhet i lokalerna. Detta tillför ytterligare 80 
platser till kön. Under hösten 2022 planeras 80 platser öppnas.  
 
Om- och nybyggnationen av Askenäs innebär en minskning av det totala antalet platser 
från 48 till 36. Eftersom ombyggnationen omfattar hela området, med vård- och 
omsorgsboende, gruppbostäder och hemvårdslokaler, sker arbetet i etapper. För att 
kunna bygga om med kvarboende kommer det att tillfälligt försvinna 24 platser. 12 av 
dessa platser kommer att bli tillgängliga igen, vilket innebär att det totala antalet platser 
minskar med 12 efter ombyggnationen.  
 
Brickebackens vård- och omsorgsboende bedömdes vara färdigställt 2024 men för att 
säkerställa att det byggs ett yt- och kostnadseffektivt boende omarbetades förslaget, då 
valdes även att utöka antal platser från 80 till 100, vilket har påverkat planerat inflytt till 
2025 i stället.  
 
Ett nytt boende i Skebäck med 100 platser planeras stå klart 2026. I samband med att 
detta står färdigt lämnas Skebäcksgården för Nya Skebäck och därför landar utökningen 
på totalt 41 platser. Detta projekt är i samarbete med Region Örebro Län då Skebäcks 
vårdcentral kommer att tillhöra samma fastighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År Planerad utbyggnad Antal platser

2022 Kornellen 80

2022 Rosenlund, läggs ner -36

2022 Hösten, Västerpark 80

2024 Ombyggnation, Askenäs 2

2025 Brickebacken 100

2026 Nya Skebäck 41

Summa 267

2028 Nytt vård- och omsorgsboende 80

2030 Nytt vård- och omsorgsboende 80

Summa 2022-2030 427
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Bilden nedan visar en prognos för antal personer utifrån betjäningsområden, som 
kommer att vara 85 år eller äldre år 2030.  

 
 
 
Nyttjandegraden på befintliga boenden behöver öka, då en del vård- och 
omsorgsboenden står med flera tomma platser trots att det finns en kö. När det finns 
tomma platser, men också en kö, finns det anledning att diskutera vad en skälig kötid är. 
 
För att få en plats på ett vård- och omsorgsboende i Örebro var det under 2020 en 

väntetid på i genomsnitt 62 dagar. Under 2021 har väntetiden ökat till i 
genomsnitt/medelvärde 67 dagar. 
 
                                          
Behov: 

• Om- och tillbyggnation av Askenäsområdet, beräknad inflyttning 2024. 

• Nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken med 100 platser, beräknad 
inflyttning 2025. 

• Nybyggnation av Nya Skebäck med 100 platser, en utökning av 41 platser då 
Skebäcksgården stängs, beräknad inflyttning 2026. 

• Nytt vård- och omsorgsboende med minst 80 platser, beräknad inflyttning 2028. 

• Nytt vård- och omsorgsboende med minst 80 platser, beräknad inflytt 2030. 
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7.2. Hemvårdsnämnden 

Hemvårdsnämnden utför insatser i egen regi för service, vård och omsorg i ordinärt 
boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysisk 
funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.  
 
Hemvårdsnämnden svarar särskilt för förebyggande arbete och de allmänt inriktade 
insatserna som definieras av Programnämnd social välfärd 
 

 Hemvård/hemsjukvård 
Hjälp och stöd i hemmet utförs av hemvård/hemsjukvård. Det kan vara i form av 
servicetjänster, omvårdnad, rehabilitering, medicinsk omvårdnad med mera.  
 
Den översyn som genomfördes våren 2019 ska bidra till en effektivisering av 
lokalanvändande och minskade restider.  
 
Vid nybyggnation av vård- och omsorgsboende ses därför möjligheten över att även 
planera in lokaler för hemvård/hemsjukvård, dagverksamhet och träffpunkt.  
Samlokaliseringen innebär att fler verksamheter kan samnyttja lokaler såsom 
omklädningsrum, personalrum och konferensrum 
 
Nya lokaler i samband med nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Brickebacken 
2025. 
 
En utredning gällande gemensam organisation för hemsjukvården och hälso- och 
sjukvårdsenheten genomfördes under hösten 2019. Den beslutade 
organisationsförändringen kan på sikt komma att påverka behovet av lokaler och vart 
verksamheterna ska vara lokaliserade.  
 

 

 Förebyggande verksamhet 
Målet med förebyggande verksamhet är att genom hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande verksamhet öka livskvaliteten och motverka eller senarelägga behov av 
andra insatser från vård och omsorg.  
 
Omvårdnadshjälpmedel 
Enheten Omvårdnadshjälpmedel drivs i samverkan med Förvaltningen för utbildning 
försörjning och arbete (FUFA). Lokalerna är belägen vid praktikcentrum, 
Boglundsängen. Med anledning av det ständigt ökade behovet av omvårdnadshjälpmedel 
börjar enheten växa ur sina lokaler, och kommer att på sikt behöva anpassa befintliga 
lokaler. Enheten tillhandahåller omvårdnadshjälpmedel för en god och säker vård för 
den enskilde och för en bra arbetsmiljö för den som vårdar. 
 
Trygghetsbostäder 
Idag finns det fyra trygghetsbostäder med totalt 191 lägenheter i Örebro kommun. 
Trygghetsbostäder är den mellanboendeform som används i Örebro. Trygghetsboenden 
är riktade till personer som är 75 år eller äldre och som är för friska för vård- och 
omsorgsboende, men som har behov av trygghet och närhet till social gemenskap för att 
bryta oönskad ensamhet. Det är möjligt att ställa sig i kö från det år personen fyller 70. 
Alla trygghetsbostäder erbjuder möjlighet att äta tillsammans och har 
gemensamhetslokaler.  
 
För stöd till aktiviteter och social samvaro finns aktivitetssamordnare som samordnar 
och organiserar träffpunktsverksamhet i boendet i samarbete med de äldre och civila 
samhället. Träffpunkterna är också öppna för andra seniorer än hyresgästerna vid 
trygghetsboendet. I dagsläget är kön till trygghetsbostäderna mellan 5–7 år beroende på 
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vilken trygghetbostad det gäller. Ökat antal trygghetsbostäder skulle kunna vara ett 
komplement till vård- och omsorgsboende för dem som inte har behov av dygnsvård, 
men har behov av en ökad trygghet. 
 
Ett uppdrag pågår om att utreda om det går att utöka antalet trygghetsbostäder genom 
att omvandla vissa seniorboenden hos ÖBO till trygghetsboenden. I samband med detta 
ses även kriterierna för Trygghetsboende över samt vilken servicenivå som det ska vara 
på Trygghetsboendena generellt. 
 
Träffpunkter  
Riktar sig till äldre i bred bemärkelse och inte enbart till personer som har 
behovsbedömda insatser. Träffpunkternas uppdrag är hälsofrämjande och förebyggande 
arbete. Här ges möjlighet till att bryta ofrivillig ensamhet genom att vara i ett socialt 
sammanhang och att delta i gemensamma aktiviteter. De drivs i stor samverkan med 
aktörer från civila samhället och enskilda volontärer. 
 
Träffpunkterna finns främst vid de större seniorboendena och vid trygghetsboenden och 
till detta finns ett antal mindre träffpunkter. 
 
Dagverksamhet 
Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga livsföringen och 
är en behovsbedömd insats. Det finns tre inriktningar: dagrehabilitering, dagvård med 
social inriktning och dagvård vid demenssjukdom. Det övergripande syftet är att ge 
tillgång till vardagsrehabilitering och specifik rehabilitering för att underlätta kvarboende 
i den ordinära bostaden och kan även bidra till avlastning för anhöriga. 
 
Väntetiden för dagverksamhet med social inriktning har varit hög de senaste åren. För att 
möta behovet arbetas det med en ökad flexibilitet mellan inriktningarna. Samt för att 
efter effektiviseringskrav möta antalet minskade platser vid dagrehabilitering 
 
Vid nybyggnationen Nya Skebäck vård- och omsorgsboende ingår även 
dagrehabiliteringen som redan idag är placerat vid boendet.  
Dagvårdens lokal som idag finns i Adolfsbergshemmets lokaler ska flytta till det 
kommande vård- och omsorgsboendet i Brickebacken. För att ytterligare effektivisera 
lokalnyttjandet inom förvaltningen. Dock har en flytt från Adolfsbergshemmet redan 
skett, till tillfälliga lokaler i Rostahemmet. Därefter är planen att flytta 
Adolfsbergshemmets dagvård till ombyggda lokaler i Skäpplandsgården. När sedan 
Brickebackens vård- och omsorgsboende står klart så kan dagvården som idag finns på 
Södermalmshemmet, som också behöver omlokaliseras, flytta in i lokalerna på 
Skäpplandsgården. 
 
Övriga lokaler som finns inom verksamhetsområdet är; Anhörigcentrum, Personligt 
ombud samt Ängens minnesmottagning. Till detta finns ett antal administrativa lokaler 
för förvaltningsövergripande stödresurser. Idag finns på några håll en stor trångboddhet 
som behöver lösas antingen genom flytt till andra lokaler eller inhyrning av fler lokaler. 
Vilket kommet påverka hyreskostnaderna.  
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7.3. Funktionsstödsnämnden 

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och boende med 
särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning regleras i Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL). 
Bostad med Särskild service finns som gruppbostad och servicebostad.  
 

 Prognos för antalet LSS och SOL beslut 
Målgruppens livslängd ökar, men även inflyttningen till kommunen, vilket påverkar 

volymutvecklingen framöver. En ökad samverkan inom programområdet behövs kring 

boendelösningar. För att kunna tillskapa de platserna som behövs behöver 

grupp/servicebostäder byggas och planeras tillsammans med andra bebyggelser, 

exempelvis i bottenplan i kommande vård- och omsorgsboenden. Det är också viktigt att 

de kommunala och privata bostadsbolagen/fastighetsägarna förstår kommunens behov, 

för att tillskapandet av platser ska kunna ske i det ordinära bostadsbyggandet.  

 
Antal icke verkställda bostadsbeslut 

Typ av bistånd 
Kv 1 
2020 

Kv 2 
2020 

Kv 3 
2020 

Kv 4 
2020 

Kv 1 
2021 

Kv 2 
2021 

Kv 3 
2021 

Kv 4 
2021 

Bostad med särskild service, 
LSS 

32 41 49 57 55 48 45 40 

- därav väntat under 1 år 19 25 30 38 36 30 27 22 

- därav väntat 1 - 3 år 12 15 18 17 17 16 16 16 

- därav väntat längre än 3 år 1 1 1 2 2 2 2 2 

 

Typ av bistånd 
Kv 1 
2020 

Kv 2 
2020 

Kv 3 
2020 

Kv 4 
2020 

Kv 1 
2021 

Kv 2 
2021 

Kv 3 
2021 

Kv 4 
2021 

Särskilt boende SoL 7 11 11 11 8 9 12 14 

- därav väntat under 1 år 4 7 7 6 3 4 5 7 

- därav väntat 1 - 3 år 2 3 2 3 3 3 5 5 

- därav väntat längre än 3 år 1 1 2 2 2 2 2 2 

 
 

 Särskilt boende, grupp- och servicebostäder inom socialpsykiatrin 
En gruppbostad är ett boende som har ett antal mindre lägenheter samlade runt ett 
gemensamt utrymme. I gruppbostaden finns personal dygnet runt. Inom socialpsykiatrin 
finns det 11 gruppbostäder fördelat på sammanlagt 76 antal enskilda bostäder. 
 
En servicebostad innebär att den boende har egen lägenhet, men kan tillkalla personal 
dygnet runt om behov finns. Servicebostäder inom socialpsykiatrin kan finnas i 
fastigheter där det också finns hyresgäster som hyr direkt av fastighetsägaren. Det finns 
två servicebostäder inom socialpsykiatrin med sammanlagt 16 enskilda bostäder. 
 

Inom socialpsykiatrin finns det 11 gruppbostäder och 2 servicebostäder med sammanlagt 

92 enskilda bostäder för personer med SoL och/eller LSS beslut.  

 

Det verksamheten finns det behov av att ersätta en befintlig gruppbostad och en 

befintlig servicebostad med nya lokaler. Gruppbostaden har brister avseende 

tillgänglighet då det exempelvis saknas hiss och trång trappuppgång, vilket leder till 

arbetsmiljöproblematik vid situationer av utåtagerande beteenden. Servicebostaden har 

även den brister gällande tillgänglighet, hiss saknas, och servicebostaden ligger så till att 

arbetsmiljön är utsatt på olika sätt. Både till gruppbostaden och servicebostaden upplever 

myndighetsavdelningen att det är svårigheter med anvisning av bostäderna. 
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 Bostad med särskild service, grupp- och servicebostäder 

 
Bostad med särskild service – beslut enligt LSS 

 
 
Vid utgången av december 2021 står totalt 40 individer i kö i väntan på en bostad enligt 
särskild service, vilket är en individ mer än månaden innan. 19 individer väntar på 
gruppbostad och 17 individer väntar på servicebostad. Fyra individer har ej färdig 
utredning om det är gruppbostad eller servicebostad. I genomsnitt har dessa individer 
väntat 376 dagar på att få sitt beslut verkställt. Den som väntat längst har varit på 
kölistan sedan mars 2018 och den som väntat kortats kom upp på listan 6 december 
2021. Under december har ett beslut verkställts. Ytterligare fem platser i Vintrosa 
beräknas öppna i början av februari. Behovet av nya servicebostäder ökar. Just nu består 
ungefär halva väntelistan av individer som väntar på servicebostad. 

 
För att inte kön och kötiden ska fortsätta att öka behöver Programnämnden därför 
ytterligare medel än tidigare år för att kunna verkställa fler boendebeslut. Att inte 
verkställa besluten i tid innebär att individen inte får den insats som de har rätt till utan 
också att kommunen kommer att få vite för varje för sent verkställt beslut. Vitet uppgår 
till mellan 10 tkr – 1 mnkr för varje individ.  
 
För att kunna verkställa nya beslut och erbjuda personer med extern placering boende i 
hemkommunen bedöms behovet för perioden 2023–2026 till att minst tre nya 
grupp/servicebostäder byggs per år. En gruppbostad ska innehålla maximalt sex platser, 
till dessa kan ytterligare två servicebostäder kopplas. Det behövs också upphandlas 12 
platser i boende som drivs av extern aktör för att minska den befintliga kön. 
 

Det finns idag två grupp- och servicebostäder som inte är ändamålsenliga för den 
verksamhet som bedrivs. En planering för att kunna lämna eller ändra 
verksamhetsinriktning behöver säkerställas i samband med att nya grupp- och 
servicebostäder byggs. Det behöver säkerställas att eventuella lokalanpassningar stämmer 
överens med arbetet som görs med att förstärka brandskyddet. 
 

Ett nytänkande och förändrat arbetssätt för att tillskapa nya platser behövs då det finns 

begränsat med tomter för nybyggnation. Ett alternativ kan vara att planera grupp- och 

servicebostäder tillsammans med andra kommunala verksamheter och i samband med att 

nya bostäder byggs.  

 

För att korta ner byggprocessen, minska produktionskostnaden och på så sätt även 

minska hyrorna, har lokalförsörjningsenheten tillsammans med ÖBO omsorgsfastigheter 

tagit fram en standardmodell för gruppbostäder. Standardmodellen kommer att anpassas 

beroende på vilka personer som ska bo där, men förhoppningen är att modellen täcker 

merparten av de behov som vanligen förekommer. Första omgången gruppbostäder som 

ska byggas enligt den nya standardmodellen står klara och modellen kommer att 

utvärderas.  

 
En kartläggning genomfördes LFE 2020 gällande befintliga grupp- och servicebostäder. 
Man har tittat på vilka verksamheter som skulle kunna utökas med en till två platser i 
syfte att verksamheterna ska öka sin effektivitet och kommunen kan undvika kostnader 
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för en nyproduktion. Denna kartläggning har dock inte arbetats med i någon större 
utsträckning under 2021 p.ga. för hög arbetsbelastning på lokalförsörjningsenheten. 
Därför har nu en verksamhetsanalytiker fått i uppdrag av programdirektör för social 
välfärd att ta fram en nulägesöversikt samt framtidsplan av lokalbehovet för grupp- och 
servicebostäder inom funktionsstödsområdet.  
 
För att lägga detta pussel är så väl myndighetsavdelningen, utförare som 
lokalförsörjningsenheten viktiga parter. Problematiken med att Örebro kommun har 
svårt att verkställa beslut inom bostäder med särskild service är inget nytt problem. Att 
endast bygga nya bostäder är inte någon långsiktig lösning och orsaken till detta är att 
flera delar av boendeprocessen, från beslut till verkställande, som inte harmoniserar med 
de behov som finns. För att förtydliga detta med ett exempel så har projektet inom 
rehabiliterande arbetssätt under 2021 genomlyst aktivitetsförmågan hos samtliga boende 
(totalt 459 platser) inom BMSS. Slutsatsen är att det totalt finns 33 individer med så hög 
aktivitetsförmåga att de skulle klara ett eget boende med lite eller helt utan boendestöd. 
Detta innebär att det finns individer motsvarande fem gruppbostäder som inte har en 
insats som motsvarar sitt behov. Om några individer med hög funktionsförmåga kunde 
motiveras till ett eget boende med eller utan boendestöd skulle nya platser skapas till 
individer med större behov.  
 

 

 Daglig verksamhet 
Det framtida behovet av daglig verksamhet styrs till stor del av antalet nya bostadsbeslut. 
Om antalet bostadsbesluten ökar så ökar i regel även behovet av daglig verksamhet.  
 
Daglig verksamhet är konkurrensutsatt enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Om 
enstaka mindre aktörer etablerar sig kommer det förmodligen inte påverka kommunens 
nuvarande verksamhet utan motsvara den årliga volymökningen. Om etableringen sker i 
större omfattning behöver kommunens verksamhet minska och därmed även 
lokalbeståndet. 
 
Daglig verksamhet har ett behov av anpassade lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett utvecklande och säkert sätt. Det är en utmaning att klara av dagens 
hyresnivåer då dessa oftast är högre än verksamhetens intäkter. Verksamheten är 
föränderlig, vilket gör att det är problematiskt med långa hyreskontrakt och en långsiktig 
plan för lokalnyttjande. Det är viktigt att det finns en väl utarbetad planering för hur den 
inhyrda lokalen ska kunna nyttjas utifrån att behoven kan komma att förändras.  
 
Daglig verksamhet önskar att det byggs en ny lokal som är anpassad för flera 
verksamheter med fokus på tillgänglighet. Svårigheterna med att planera en nybyggnation 
till daglig verksamhet är att hyreskostnaderna ofta blir höga och kontrakten långa. Det är 
en utmaning att hitta ett bra geografiskt läge som är både funktionellt och attraktivt 
utifrån aspekten att verksamheten är konkurrensutsatt enligt LOV och behovet är 
föränderligt.  
 
Det finns även behov av anpassning i flertalet befintliga lokaler, behov av nya lokaler då 
antalet servicemottagare ökar och behov av att se över vilka lokaler som går att säga upp 
och vilka verksamheter som skulle kunna sättas ihop i nya lokaler. 

 
 

 Barn och ungdomsverksamhet  
Inom funktionsstödsnämndens barn och ungdomsverksamhet har bostadsplatserna för 
barn och unga de senaste åren ökat, vilket innebär att verksamheten har förändrats i sina 
lokaler. Behovet av en plats kan uppstå plötsligt.  
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Många av ungdomarna som har en boendeplats närmar sig 18 år, vilket innebär att det 
behöver tillskapas fler boendeplatser för vuxna för att kunna frigöra platser i barn- och 
ungdomsverksamheterna.  
 
Under 2020 så har ett utredningsuppdrag slutförts med syfte att tydliggöra barnprocessen 
kopplat till utförande av barnbostad. Utredningen resulterade i 3 förslag där det ett 
förslaget är att FSI ska tillhandahålla barnbostad för barn med LSS-beslut, det andra 
förslaget att FSI ska utföra en mix av LSS och LVU i form av barnbostad och det tredje 
är att skapa ett nytt utbud av utförande liknande Athena, dvs HVB för barn med LSS-
beslut. I dagsläget är inga beslut fattade om vilken väg kommen väljer att gå. 
 
Ett annat behov är också att möjliggöra ett nytt utbud i form av träningsbostad där man 
som ung vuxen får möjlighet att träna upp sina förmågor för att klara sig som vuxen. Det 
innebär en lokal som både är anpassad för tillfällig vistelse och för lite längre perioder.  
  
I Adolfsberg finns idag flera barnbostäder, korttidsverksamheter och fritids för 
socialpsykiatrin målgrupp. Gemensamt för dessa lokaler är att köken har nått sin 
livslängd och därför har en femårig renoveringsplan  skapats i syfte att byta ut och rusta 
upp samtliga kök. 
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7.4. Socialnämnden 

Socialnämnden i Örebro kommun ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som 
avser individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighetsutövning 
och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.  
 
Organisationsmässigt är det den del av Förvaltningen för sociala insatser som avser Eget 
utförande – Individ- och familjeomsorg, delar av Kommunstyrelseförvaltningen som 
avser stödjande och förbyggande arbete samt myndighetsverksamhet – Individ- och 
familjeomsorg som arbetar mot socialnämnden. 
 
Att skapa en prognos för behovet av olika stödboendeformer, HVB och öppenvård är 
svårt. Hur många platser som behövs för en specifik målgrupp varierar över tid och är 
inte proportionell i förhållande till befolkningsutvecklingen. När det gäller behovet av 
behandlings- och boendeinsatser är tendenser i samhället en avgörande faktor. Andra 
faktorer som påverkar behovet är hur andra myndigheter arbetar, politiska beslut, 
utveckling gällande missbruk osv.  
 
I oktober 2020 gav Socialnämnden förvaltningarna i uppdrag att Identifiera insatser från 
Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern regi. Uppdraget pågår 
fortfarande och kan bland annat förväntas ge underlag för bedömning av för vilka 
målgrupper och i vilka volymer nämnden planerar att bedriva ett eget utförande av 
insats. Det i sin tur kan väntas ge ett bättre underlag för framtida lokalbehov. 
 

 Eget utförande, Individ- och familjeomsorg 
 
Eget utförande, Individ- och familjeomsorg, omfattar öppenvårdsverksamhet 
(psykosocialt förändringsarbete med enskilda individer, familjer eller anhöriga, 
individuellt eller i grupp), boendestöd, stödboenden och hem för vård eller boende 
(HVB).  

7.4.1.1. Externa placeringar och intern verksamhet 
Placeringar i stödboende och HVB samt öppenvård finns både internt och externt. När 
det gäller lokalbehov för stödboende, HVB och öppenvård är det i stor utsträckning 
beroende av politiska beslut om hur stor del som ska bedrivas i kommunens egen regi 
och hur stor del som ska vara externa placeringar. Här följer statistik avseende interna 
platser och genomsnitt platser externa köp/dygn 2021: 
 

 
 
 

7.4.1.2. Stödboenden 
I Örebro kommun finns det fyra stödboenden för vuxna personer med 
missbruksproblematik eller sociala svårigheter. Personerna bor i egna lägenheter och 
boendet är bemannat med personal dagtid och med väktare under nätterna. Om 
kommunen ska vara ekonomiskt konkurrenskraftiga gentemot externa aktörer behöver 
ett kommunalt stödboende ha 18–20 antalet platser. Om kommunen tar emot personer 

Statistik avseende interna platser och externa köp 2021

Typ av insats Interna platser Genomsnitt platser externa köp/dygn

HVB Barn och unga 29 56

Stödboende unga 20

HVB vuxna, missbruk 43

Stödboende vuxna, nyktert 37 29

Stödboende utan krav på nykterhet 22 -

Härbärge, män och kvinnor 13 -

Skyddsboende våld i nära relationer 3 till 6 

Ensamkommande
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som alternativ till HVB, där kommunen erbjuder stödboende i kombination med 
strukturerad öppenvård, så behövs ca 12–18 platser.  
 
Lokalen på Bruksgatan, vari Stödboende och härbärge Gnistan bedrivits under många år, 
rot-renoveras under 2022 och planeras vara klart för inflytt hösten 2022. Verksamheten 
är idag evakuerad till Sturegatan och efter tillbakaflytt kan Sturegatans lokal nyttjas till 
annan verksamhet. 
 
Socialnämnden och socialnämndens myndighetsutövning aviserar om ett eventuellt 
behov av att utöka det egna utförandet med ett till stödboende med inriktning på unga 
vuxna som vill få hjälp med att leva ett drogfritt liv.  
 
Kommunen har även två stödboendeverksamheter för ungdomar. Ett utav dessa 
stödboenden vistas i lokaler där fastighetsägaren under planerar att utföra någon typ av 
större renovering år 2027. Det finns risk för att verksamheten behöver evakueras under 
renoveringen och att man därmed behöver hitta lämplig evakueringslokal för 
verksamheten. 
 
Futurum fastigheters lokaler på Skyttegatan där kommunen bedriver stödboendet 
Växthuset står inför rot-renovering med evakuering som följd. Det finns behov av att 
kommunen samarbetar med fastighetsägaren för att hitta lämplig lokal för evakuering.  
  

7.4.1.3. Hem för vård eller boende (HVB)  
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är 
inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, 
vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. 
Under 2019 har kommunens båda HVB-boenden för barn/ungdomar bytt lokaler och i 
januari startade ett nytt HVB-hem i Mellringe.  
 
Lokalen i Mellringe där den nya verksamheten startades är inte ändamålsenliga och man 
har kommit fram till att verksamheten behöver nya ändamålsenliga lokaler. 
 
Örebro kommun har än så länge inget HVB för vuxna i egen regi. 
 

7.4.1.4. Öppenvård 
Behov av lokaler för öppenvårdsverksamhet kan komma att uppstå med kort varsel 
beroende på om beställaren vill att verksamheten ska skapa, utöka och/eller förändra 
verksamhet på grund av volymökningar eller önskemål om verksamhet för nya 
målgrupper i kommunal regi.  
 
Öppenvård barn, behandlingsgruppen, har utökat sin verksamhet de senaste åren och 
anpassat sig till detta i befintliga lokaler. I händelse av att verksamheten inte kommer att 
erbjudas nya lokaler inom ramen för NOD aviseras ett långsiktigt behov av andra 
lokaler. Önskvärt är att då titta på möjligheten att samlokalisera nämndens öppenvård för 
barn och unga.  
 

 Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete 

7.4.2.1 Familjecentraler 
Fastigheten där Varberga familjecentral bedrivs står inför en ROT-renovering. Enligt 
fastighetsägarens renoveringsplan kommer verksamheten behöva flytta från nuvarande 
adress år 2025–2026. I dagsläget finns det ett förslag från Öbo på ny lokal som skulle bli 
tillgänglig för inflyttning under 2024. 
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Ängen familjecentral är belägen på Ladugårdsängen sedan 2011. Lokalerna var de första 
åren ändamålsenliga, men i och med den snabba utvecklingen av nya bostäder i 
närområdet fått högre och högre besöksantal, vilket har lett till att lokalen idag är för 
liten. Det finns behov av att se över situationen för Ängens familjecental. 
 
Kommunen och regionen behöver komma fram till en gemensam strategi för 
utvecklingen av familjecentralerna i Örebro. 
 
 

 Myndighetsavdelningen, Individ- och familjeomsorgen 
Socialnämnden har ansvar för myndighetsutövning gällande individ- och familjeomsorg. 
Den huvudsakliga verksamheten finns idag på Ribbingsgatan 1 och lokalerna upplevs 
trånga. Dessa verksamheter är i stor utsträckning avhängt uppdraget om noder som 
pågår för fullt. 
 
Därutöver finns ett socialkontor i Vivalla som inte innefattas i nod-uppdraget och som 
idag har sin verksamhet uppdelad i tre olika lokaler inom Vivalla. Lokalerna är inte 
ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Det finns behov av att samtlig personal 
är samlad i en lokal och som det ser ut idag finns det bland annat inget mötesrum där 
man kan samla hela personalen på ett bra sätt.  
 
 

 Familjerätt på länsnivå 
Under 2021–2022 pågår en utredning om att eventuellt skapa en länsfamiljerätt i Örebro 
som ska serva hela länet. Kommunens familjerätt finns idag på Ribbingsgatan 1. Om 
man skulle besluta om upprättandet av en länsfamiljerätt så kommer detta innebära 
utökning av personal. Denna typ av verksamhet kommer att innefattas i Nod-uppdraget. 
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7.5. Överförmyndarnämnden 

 
Verksamheten inom överförmyndarnämndens ram är idag placerade på Ribbingsgatan 
11 i Örebro. Verksamheten bedriver idag, på grund av rådande corona-epidemi, ingen 
besöksverksamhet. Verksamheten kommer att öppna upp besöksverksamheten igen när 
situationen tillåter. I befintliga lokaler finns det flera brister i utrymmen för service och 
mottagning av besökare som skulle behöva förbättras. Denna verksamhet innefattas 
dock i NOD-uppdraget och därför kommer inga justeringar av befintliga lokaler ske 
innan beslut till följd av NOD-uppdraget är fattat.  
 
Verksamheten är relativt trångbodda och kommer som det ser ut idag inte ha lokalyta så 
det räcker om det uppstår behov av att utöka personalgruppen. En begränsning är 
exempelvis att verksamheten i dagsläget har svårt att ta emot praktikanter från 
socionomutbildningen, vilket annars är en välinvesterad samhällsinsats.  
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7.6. Verksamheter inom det bostadssociala området 

Örebro kommun har haft en obruten befolkningstillväxt sedan tidigt 1980-tal, med 
årliga befolkningsökningar på 1 500 – 2 000 personer, dock har en förändring skett 
sedan två år tillbaka under pandemin. Kommunens bostadsförsörjning står inför 
omfattande utmaningar i planeringen av stadens framväxt. Utvecklingen av det 
bostadssociala området behöver ske parallellt och växa i motsvarande mån. Det är 
nödvändigt med samverkan, konstruktiv dialog och fokus på nya lösningar för både 
långsiktiga och kortsiktiga behov. 
 
Nyproduktion av bostäder har varit stor de senaste åren och byggnationen fortsätter 
även om takten till viss del har minskat. De nybyggda lägenheterna har ett högt 
kostnadsläge, vilket även är fallet med äldre lägenheter efter att renoveringsarbete är 
utfört. Det finns en brist på bostäder med lägre hyra och det är i huvudsak studenter, 
unga vuxna och socioekonomiskt svaga grupper som har svårt att klara av de höga 
lägenhetspriserna. Bristen på bostäder med lägre hyra är en utmaning för kommunen 
också när det gäller att få rörelse i boendekedjorna.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt nämndreglementet för samordning och organisation 
gällande hantering av så kallade sociala hyreskontrakt eller övergångsbostäder. 
Kontrakten är aktuella för myndighetsutövningen inom förvaltningen för sociala 
insatser, förvaltningen för vård och omsorg samt förvaltningen för utbildning, 
försörjning och arbete.  
 
Under år 2021 har en ”Strategi mot hemlöshet” utformats. Strategin var på remiss 
under hösten 2021 och tanken är att strategin ska fastställas under våren 2022. Vad 
strategin kommer få för betydelse för den bostadssociala frågan vet vi inte idag.   

 

 Övergångsbostäder 
Vuxna personer eller ungdomar som av olika orsaker inte kan hävda sig på den ordinarie 
bostadsmarknaden kan i vissa fall få hjälp i form av en övergångsbostad. Det innebär att 
kommunen hyr en bostad via ett förstahandskontrakt med fastighetsägare och därefter hyr 
ut bostaden via andrahandskontrakt till en person som har beviljats biståndsbeslut om 
bostad genom SoL 4:1 eller bosätts med grund i bosättningslagen. Respektive 
biståndsbeslut är i sin tur kopplat till ett biståndsbeslut om boendestöd. Målet med en 
övergångsbostad är att personen som hyr i andrahand så småningom, med rätt stöd, ska 
kunna ta över förstahandskontraktet.  
 
Övergångsbostäder omfattar idag bostäder genom så väl det kommunala 
bostadsföretaget ÖBO som privata fastighetsägare och bostäder som ägs av 
Markenheten på Örebro kommun. 
 

7.6.1.1. Prognos övergångsbostäder 
Nedanstående tabeller visar de verksamheter som idag har tillgång till övergångsbostäder 
via Lokalförsörjningsenheten, samt en prognos av det behov verksamheterna har av 
bostäder 2023. Behovet av bostäder till målgrupperna i tabellen bedöms vara stabilt de 
närmsta åren. 
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Bostäder till kommunanvisade nyanlända 
För målgruppen kommunanvisade nyanlända är 2022 års kommuntal 91 personer, vilket 
bedöms generera ett behov av ca 45 bostäder. Bostadsbehovet för målgruppen 
ensamkommande ungdomar uppskattas till två bostäder och för målgruppen familjer 
som anknyter till nyanländ är behovet fyra bostäder. Med rådande utveckling i Europa 
med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det ytterst svårt att prognostisera 
bostadsbehovet till nämnd målgrupp. Vi vet idag inte fullt ut vilken effekt 
massflyktsdirektivet har och vilket uppdrag kommunerna kan komma att få. 
 
Prognosen av behovet av bostäder till målgruppen kommunanvisade nyanlända personer 
ser idag mars 2022 ut enligt följande: 
 

 
 
 
Att möta behovet av bostäder 
En övergångsbostad ska vara ett sista steg i en boendekedja. Om behovet av 
övergångsbostäder inte tillgodoses så kommer det att bli stopp i flera av kommunens 
boendekedjor. 
 

 

Det samarbete som Örebro kommun har med det kommunala bostadsföretaget Öbo 
fungerar mycket väl. Samarbetet med de privata värdarna är under utveckling och år 
2020 fick Örebro kommun sex nya bostäder från privata värdar, samt behålla sju 
bostäder av privata värdar som LFE tidigare hyrt, men där andrahandshyresgästen flyttat. 
 
Under 2020 infördes nya regler för statligt investeringsstöd vid hyresbostäder. Stöd får 
lämnas om stödmottagaren, i projekt med minst tio lägenheter, förbinder sig att erbjuda 
kommunen minst 12,5 procent av lägenheterna i projektet att 

1. hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för 
personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats beslutad med 
stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453) 

2. vid den initiala inflyttningen förmedla till personer under 31 år, eller  
3. utnyttja genom en kombination av 1 och 2. 

 

Prognos bostadsbehov 2023 Bostäder/år:

Socialpsykiatrin 30

IFO Vuxen 45

IFO Ungdom 22

IFO Bostad först 7

Förvaltningsöverskridande samordning 2
Summa bostäder 106

Prognos bostadsbehov nyanlända 2023 Bostäder/år

Försörjningsstöd, bosättning av anvisade nyanlända 45

Försörjningsstöd, viss anknytningsinvandring till flykting 4

Socialförvaltningen, ensamkommande ungdomar 2

Summa bostäder 51
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Bostäder som byggs med investeringsstöd får en lägre hyra i jämförelsen med bostäder 
som byggs utan investeringsstöd. Denna förändring kan skapa ett bra verktyg för 
kommunen i möjligheten att få tillgå bostäder till det bostadssociala ändamålet. Dock har 
investeringsstödet tagits bort i 2022 års regeringsbudget, men bostäderna som hunnits 
bygga enligt de förändrade reglerna kommer att bli klara för inflyttning kommande år, 
vilket får effekt för den bostadssociala frågan. 
 

 

 Hus i enskilt läge   
Mindre hus i enskilt läge är en form av övergångsbostad för personer som har svårt att 
bo i en ordinär bostad/lägenhet i ett flerfamiljshus, och som inte heller har behov av 
eller möjlighet att bo i ett stödboende. Benämningen enskilt läge betyder inte 
nödvändigtvis avskilt eller avskärmat. Det är till exempel viktigt med närhet till kollektiva 
kommunikationer, men också att se andra människor i sin vardag. Enskilt läge betyder i 
de flesta fall ett eller flera enstaka hus som placeras i lugn miljö, som har begränsad 
kontakt med grannar. Varje bostad har egen entré och insynsskydd av buskar, träd, 
häckar eller plank. 
 
Behovet av hus i enskilt läge tenderar att öka. Just nu har socialpsykiatrin och IFO vuxen 
tillsammans ett behov av 12 hus, men behovet kan skifta fort. 
 
Det finns behov av att framöver flytta befintliga hus där det tidsbegränsade bygglov har 
eller är på väg att löpa ut. Det är en stor utmaning att hitta lämpliga tomter dit 
kommunen kan flytta stugor och/eller bygga nya stugor av denna typ. 
 
Finansieringen av bostadstypen hus i enskilt läge är ytterligare en utmaning. 
Avskrivningskostnaden för placering och installation av hus med tidsbegränsade bygglov är 
kort vilket medför en högre hyreskostnad än vad man kan ta ut i hyra av respektive 
hyresgäst. Med permanenta bygglov kan kostnaden skrivas av under 40 år med en för 
hyresgästen rimligare hyresnivå som följd. I och med att staden växer är det svårt att hitta 
tomter som tillåter permanent bygglov, där denna typ av bostäder kommer att vara i enskilt 
läge även framöver. Detta har medfört att det ofta är tillfälliga bygglov som blir aktuellt, 
men även tomter som uppfyller ställda behov också i dagsläget är svåra att hitta. 
 
Det pågår ett arbete inom programnämnden att se över hanteringen av hus i enskilt läge 
för att lösa de utmaningar som finns angående finansiering, permanenta eller 
tidsbegränsade bygglov, hyreskostnad och förvaltning. Det finns anledning att undersöka 
alternativa bostadslösningar till konceptet hus i enskilt läge 
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8. Övergripande faktorer och behov 

8.1. Måltidsenheten 

En gemensam kommunövergripande måltidsenhet bildades under 2018. Enheten ligger 
organisatoriskt under Grundskolenämnden, som ligger under programnämnd Barn och 
utbildning. Tidigare fanns separata måltidsenheter inom flera verksamheter inklusive 
vård- och omsorgsförvaltningen.  
 
1999-09-15 beslutades i kommunfullmäktige om en målformulering som anger att 

”kommunens matproduktion på sikt skall ske så nära brukarna som möjligt”. 
Det innebär att vid all ombyggnad, underhåll och nybyggnation av kök inom förskola 

och skola samt social välfärd bör möjligheten att skapa tillagningskök utredas. 
Måltidsenheten arbetar efter konceptet ”Smartare mat” som är Örebro kommuns arbete 

för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Kommunens koncept är vägledande 

vid planering av underhåll, ombyggnad och nybyggnation av kök. 

 
Köken på Ölmbrogården, Almby trygghetsboende och Norrby seniorboende ska 

renoveras utifrån planerat underhåll från fastighetsägaren. I samband med detta utreds 

ytterligare åtgärder/anpassningar av lokalerna. Det var planerat att detta projekt skulle 

påbörjas under 2021 men då Coronapandemin gjort att utomstående nekas tillträde till 

äldreboenden har arbetet skjutits framåt och kommer påbörjas tidigast under 2022. 
 

Det har också visat sig att många avtal för köken är gamla. De har skrivits på den tid då 

kommunen fortfarande hade kommundelsnämnder. Dessa avtals gränsdragningslistor 

behöver omförhandlas. Det gäller särskilt de poster som handlar om underhåll, 

renovering och utbyte av maskiner när de har nått sin tekniska livslängd. Genomgång av 

dessa avtal görs och förhandling med fastighetsägarna kommer att påbörjas under 

planeringsperioden. 

  

 Kapacitetsutredning kök 
Beslut har tagits av programdirektörer i Sov och Bou om en gemensam 
kapacitetsutredning för att undersöka hur stor tillagningskapacitet som finns i befintliga 
tillagningskök inom de båda programområdena och om något kök kan, genom ingen 
eller ringa anpassning, utöka sin kapacitet.  
  
Målet för projektet är att besvara frågorna:  

• Vilken kapacitet i antal portioner som finns i befintliga kök 

• Hur många portioner som tillagas idag i respektive kök?  

• Hur många portioner som kan tillagas och serveras på plats och hur många som 

kan skickas till andra verksamheter?  

• Vilken kapacitet finns för att producera matlådor i vård- och omsorgsköken? 

• Kan vi utöka kapaciteten i några av de befintliga köken? Ska vi i så fall göra det 

vid planerade ombyggnationer eller se om det går att göra även i befintliga kök 

utan större ombyggnad?  

• Ska en utökad kapacitet räknas in i framtida nybyggen?  

• Behöver vi en reservkapacitet för till exempel evakueringar vid ombyggnader? 

Hur stor i så fall? 

• Utredningen bör även titta på restaurangernas kapacitet då antal sittplatser 

ibland är en begränsning.  

Detta arbete har utförts under 2021 och kommer att sammanställas under tidig vår 2022.   
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8.2. Brandskydd 

 
 Bakgrund förstärkt brandskydd 

År 2012 togs inom programnämnd Social välfärd ett beslut om att förstärka 
brandskyddet på grupp- och servicebostäder samt vård- och omsorgsboenden inom 
Örebro kommun. Beslutet handlar om att dessa boenden ska utrustas med sprinkler eller 
andra brandskyddsåtgärder. Beslutet är ett inriktningsdirektiv utifrån ett myndighetskrav, 
krav som grundar sig på Boverkets nya byggregler (BBR) från 1 januari 2012. 
 
Programnämndsbeslutet innebär att arbetet med förstärkt brandskydd skulle genomföras 
och vara verkställt 2016. Dock har det dragits ut på tiden eftersom det inte har funnits 
resurs avsatt för att arbeta med frågan. Från 1 juni 2020 finns en projektledare anställd 
vid lokalförsörjningsenheten för att arbeta med förstärkt brandskydd. På grund av 
rådande pandemi har det emellertid inte varit möjligt att helt följa den planering som 
finns för förstärkt brandskydd eftersom det under perioder har varit besöksförbud och 
andra begränsningar utifrån fastställd rutin avseende Covid 19.  
 
Utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) gör Nerikes Brandkår tillsyn och 
verksamheterna har fått förelägganden om krav på förbättringar i brandskyddet. 
Föreläggandena är tidsbestämda och måste åtgärdas inom bestämd tid som beslutats av 
Nerikes Brandkår. 
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) reglerar fastighetsägarens och 
nyttjanderättshavarens ansvar för ett skäligt brandskydd. Tillsammans har de ett ansvar 
för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand.  
 

 Förvaltningen för sociala insatser 
Arbetet med att förstärka brandskydd pågår inom grupp- och servicebostäderna. Totalt 
finns det 94 grupp- och servicebostäder. Av dem har  

• 25 fått förstärkt brandskydd (sprinkler, dörrstängare etc.). 

• 5 har pågående arbeten (främst boendesprinkler typ 3 som installeras). 

• 18 har utretts men bedömts att inga omfattande installationer behövs. 

• 19 har utretts och har bedömts att åtgärd ska ske, har dock inte påbörjats. 

• 27 är kvar att utredas om de är i behov av förstärkt brandskydd (sker enligt en 

planering som är gjord tillsammans med brandkåren). 

 
Framtida planering och installationer gruppbostäder 
På Grytängsvägen, Lundhagsvägen och Trollbärsgatan är installation av sprinkler 
påbörjad och kommer färdigställas under 2021. Utredning görs för ev utbyggnad av 
Grytängsvägen och Lundhagsvägen med ytterligare en lägenhet för vardera adress. Det 
medför att ev ytterligare sprinkling kommer att ske på adresserna under 2022–2023. 
 

• Gruppbostaden på Beväringsgatan kommer planering startas under 2021 och 
installationen färdigställas 2022. 

• Gruppbostaden på Återbruksvägen hanteras ihop med vårdboendet 
Löwenhjelmska som planeras under hösten 2021. På Återbruksvägen startar 
installationen under januari 2022 och färdigställs under våren 2022.  

• Gruppbostäderna på Rostagatan och Karlslundsgatan startar planeringen 2021 
och installationen färdigställs under 2022. Gruppbostäderna hanteras ihop med 
vårdboendet Rostahemmet. 

• Planeringen med Nerikes Brandkår för Förstärkt brandskydd för installationer i 
gruppbostäder fortgår. Under 2023–2028 kommer 24st grupp-servicebostäder 
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utredas och planeras för åtgärd. När utredningen är klar kommer ca 5st adresser 
/år planeras och åtgärdas för installation. 

 
 

Mindre brandskyddsåtgärder  
Utöver sprinkling har Örebro kommun beslutat att också installera dörrstängare där 
föreläggande från Nerikes Brandkår är utfärdat. Dörrstängare innebär att dörrar stängs 
automatiskt vid brandlarm och brandcellsgränser hålls intakta.  
 
Installation av dörrstängare och brandlarm 

• Dörrstängare installeras under 2022 på Fabriksgatan 40–44, Hagabyvägen 2, 
Drottninggatan 29, Sofiagatan 6 vån 3, Sofiagatan 6 vån 4. 

• Brandlarm/utrymningslarm kommer att installeras under 2022 på 
Brevduvegatan 9 

 
 

 Vård - och omsorgsförvaltningen 
 
Framtida planering och installationer 

• Vård- och omsorgsboendet Löwenhjelmska påbörjar planeringen våren 2021 
och installationen startar 1oktober 2021. Arbetet färdigställs under november 
2022. 

• Vård- och omsorgsboendet Mikaeligården påbörjar planeringen våren 2021 och 
installationen färdigställs under 2022. 

• Vård- och omsorgsboendet Klosterbacken planeras under 2021 och 
installationen färdigställs under 2022. 

• Vård- och omsorgsboendet Rostahemmet planeras under 2021 och 
installationen färdigställs under 2022. 

 
Tekniska krav 
När sprinkler installeras behöver det byggas separata vattentankar istället för att ansluta 
ledningarna till det kommunala VA-nätet, något som är mycket kostsamt. 
Lokalförsörjningsenheten har haft en dialog med Tekniska förvaltningen i syfte att lösa 
frågan om anslutning, dock utan framgång.  
 
Dialog förs också kontinuerligt med Nerikes Brandkår för att hitta alternativa lösningar, 
då utvecklingen av släckutrustning går fort framåt.  
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8.3. Digitalisering  

För att möta den demografiska utvecklingen och målgruppernas behov så är 
digitalisering är en självklarhet i dagens samhälle. Utvecklingen av teknik går fort fram. 
Gammal teknik är på väg bort och nya möjligheter med bland annat 5G öppnar upp för 
nya sätt att arbeta med teknik, speciellt när det gäller användning av sensorer och 
monitoreringar av olika slag. Med digitaliseringens möjligheter kan verksamheterna 
arbeta smartare och mer tid kan ägnas åt det personliga mötet. 
 
En grundförutsättning för att använda digital teknik är att det finns 
uppkopplingsmöjlighet, både fast och trådlöst, mot fungerande nätverk. Verksamheterna 
behöver ha åtkomst till kommunens nätverk för att koppla upp tekniska lösningar, 
mobila enheter och datorer så system och digitala tjänster kan användas.   
 
Det finns kallelselarm på samtliga vård- och omsorgsboenden. Det är en funktion för 
hyresgästen att påkalla hjälp vid behov. Den teknik som finns på flera av våra boenden 
idag behöver uppdateras innan 2026. 
 
Ur ett hyresgästperspektiv, dvs de som bor i något av kommunens boenden, så behöver 
även dessa medborgare ha möjligheten att komma åt internet, att själv kunna välja 
uppkoppling och tillgång till utökat digitalt tv-utbud om så önskas. Detta innebär att 
fiber eller annan teknisk lösning behöver finnas i samtliga lägenheter så att hyresgästen 
kan teckna egna abonnemang. 
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9. Slutsats behov inom Social välfärd 
Utifrån identifierade lokalbehov inom respektive förvaltning kan vissa slutsatser dras för 
programnämndens samlade behov.  

 

9.1. Samlat behov programnämnd Social välfärd 

Programnämnd Social välfärds identifierade lokalbehov finns sammanställt i en översikt, 
se bilaga 2. I sammanställningen framgår vilka behov som bedöms generera ekonomiska 
effekter samt prioritering av behoven under prognosperioden. 
Tjänstemannaorganisationen har bedömt prioritering och ekonomin utifrån principer 
nedan. 
 

 Prioriteringsprincip och ekonomi 
För att på ett översiktligt sätt kunna redovisa hur olika behov bedöms och prioriteras 
används nedanstående prioriteringsprincip.  

 

 
 
 
Flera av lokalbehoven som identifierats i denna lokalförsörjningsplan förutsätter 
förstudier eller annan utredning innan beslut kan fattas om att faktiskt gå vidare med 
behovet/åtgärderna/projektet. Ekonomiska medel för förstudier behöver avsättas inom 
respektive driftsnämnd. Om förstudien går vidare till ett genomförandebeslut blir 
förstudiekostnaden en del av investeringen som genererar en hyreskonsekvens (hanteras 
därmed inte separat).  

  



PROGRAM • POLICY • STRATEGI • HANDLINGSPLAN • RIKTLINJER  

Örebro kommun 2021-05-13  Sov 232/2022 

     

Bilaga 1.   
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Bilaga 2. Samlat behov programnämnd Social välfärd 
 
Svart text på de objekt som finns som objekt i investeringsplanen. Grå text på de objekt som inte finns med i investeringsplanen. 
 

Vårdboendenämnden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Beskrivning behov 

Västerpark                 Nytt vård- och omsorgsboende 

Askenäs, nytt vård- och omsorgsboende,                 Nytt vård- och omsorgsboende inkl hemvård och tillagningskök 

Brickebacken nytt vård- och omsorgsboende                 Nytt vård- och omsorgsboende inkl dagvård, hemvård, restaurang 

Rosenlund, avveckling, vård- och omsorgsboende                 Avveckling av befintliga lokaler 

Skebäcksgården ny- och tillbyggnation,                 Nya lokaler för vård- och omsorgsboende samt tillagningskök 

Nytt vård- och omsorgsboende                 Nybyggnation 

Nytt vård- och omsorgsboende                 Nybyggnation 

Demenscentrum - förändrad utemiljö                 Staket runt uteplats för insynsskyd 

Ölmbrogården - aptus passersystem                 Utöka och uppdatera passersystemet  

Adolfsbergshemmet - utbyte diskmaskiner                 Byta ut diskmaskiner i 8 st avdelningskök till proffsmaskiner 

Klosterbacken - nya tvättstugor                 Utöka av tvättstugor till en separat tvättstuga per avdelning 

Klosterbacken - badrumsrenoveringar                 Renovering av badrum 

Elgströmska - utemiljö                 Utreda hur man kan göra det mer trivsamt 

Ölmbrogården - ändra befintliga rum med två väggar, två innerdörrar                 Utreda möjlighet för att dela av rum och effekter av förändringen 

Trädgårdarna - solskydd                 Utreda olika möjigheter till solskydd 

Trägårdarna - tillskapande av rum                 Utreda möjligheten av ombyggnation till samtalsrum och förråd 

Adolfsbergshemmet - förändra personalytorna                 Utreda anpassning av dagvårdslokalen till personalytor 

Adolfsbergshemmet - anpassa samtliga avdelningskök                 Utreda möjlig utformning tillsammans med fastighetsägare och arkitekt 
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Adolfsbergshemmet - utforma entre så den blir mer tilltalande                    Utreda möjlig utformning tillsammans med fastighetsägare och arkitekt 

Södermalmshemmet - anpassning av omklädningsrum                 Utreda möljigheten för ombyggnation av omkläddningsrum i B-huset 

Södermalmshemmet - anpassas utebelysning                 Utreda anpassning av utebelysning 

Södermalmshemmet - sekretessdörrar                 Utreda möjlighet att minska överhörning mellan rum 

Södermalmshemmet - anpassning av tvättstugor                 Utreda möjligheten att anpassa tvättstugorna 

Södermalmshemmet - armstöd till toaletterna i lägenheternas badrum                 Utreda hur man bäst löser detta för lägenheterna 

Nytt kallelselarm Vobo                 Nytt ramavtal för alla boenden 

Hagagården - samlingslokal                 Utreda om- eller tillbyggnation för att tillskapa en samlingslokal 

Adolfsbergs dagverksamhet - flytt till annan lokal                 Utredning av ombyggnation av del av Skepplandsgården 

Dagvård demenssjukdom Södermalmshemmet -  lokal ej anpassad för 

målgruppen  
  

              Utreda ny möjlig lokal 

Enheten Omvårdnadshjälpmedel - ökat behov av omv.hjälpmedel samt 

brist på personalutrymmen                 Utreda om-/tillbyggnation eller byte av lokal 

Personligt ombud - trångbodda och lokaler som inte är optimala ur 

säkerhetssynpunkt 
  

              Utreda om-/tillbyggnation eller byte av lokal 

                    

Vårdboendenämnden - kök 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Ölmbrogården - anpassningar i samband med renovering                 Renovering, tidsbegränsat hyrestillägg 

Norrby Seniorbioende - anpassningar i samband med renovering                 Renovering, tidsbegränsat hyrestillägg 

Almby trygghetsboende -  anpassningar i samband med renovering                 Renovering, tidsbegränsat hyrestillägg 

Avtalsöversyn - omförhandla avtal                  Förflytta underhållsansvar till fastighetsägaren genom nytt avtal 

Marlkyckans vårdboende - kyl och frysskåp behöver centralkyla                 Utredning 

Marklyckans vårdboende - utökning av leveransmottagning                 Utredning möjlig lösning för plats av utskicksvagnar i lokal 
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Rostahemmet - storhushållskyl                 Utred om möjligt att göra utbyte till storhushållskyl 

Adolfsbergshemmet - grovdiskmaskin                  Utredning möjlighet att byta till grovdiskmaskin och se över planlösning 

Adolfsbergshemmet - ny plats för utskicksvagnar                 Utreda ny plats för utskicksvagnar 

Trädgårdarnas vårdboende - byte till två ugnar med ångfunktion                 Utreda byte av ugnar 

                    

Hemvårdsnämnden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Askenäs nya lokaler                 Nybyggnation ihop med vård- och omsorgsboende 

Brickebacken nya lokaler                 Nybyggnation ihop med vård- och omsorgsboende 

Svampen-Grenadjären hemvård - anpassning av konferensrum                 Behov av större konferensrum 

Nobel hemvård - mer yta för kombinerat omkl rum/ textilrum samt 
duschrum  

  
              Behov av utökad yta för omklädningsrum 

Gustavsviks hemvård - är i behov av lokal i Adolfsbergsområdet                 Behov av ny lokal i Adolfsbergsområdet 

Verksamhetskontor Brolyckan Tulegatan 12 - Dörr fr. korridor in till 

köksdel. Innebär troligtvis också flytt av kyl/frys. Platsbehov för 

lunch/fika/möten för förebyggande och hemvård   

  

            

Utred om det är möjlighet att få till ett lunchrum samt flytt av dörr till 

köksdel 

Vasa hemvård - behov av utökad yta för omkl. rum damer                 Utred möjlig lösning för utökning av omklädningsrum  

Vivalla hemvårds - behov av ny lokal                 Lokalavtal går ut årsskiftet 2022/2023 

Almby hemvård - cykelförråd för elcyklar                 Utred om det finns någon ändamålsenlig lokal i närheten 

                    

Funktionsstödsnämnden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Nybyggnation av tre nya grupp- eller servicebostäder per år                 Nybyggnation. Både behov av att möta kön och ersätta lokaler 

Hjälmarsberg gruppbostad                 Behov av ny lokal 

Drakensbergsgatan servicebostad                 Behov av ny lokal, befintlig lokal ska rot-renoveras. 

Karlslund 231- utbyggnad av Boda-verksamhet                 Utveckling av lokaler boda-verksamhet. 
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Karlslund 219- utbyggnad av Boda-verksamhet                 Utveckling av lokaler boda-verksamhet. 

Nordanåsvägen 23 - sandlåda och kompisgunga                 Sandlåda och kompisgunga 

Gällersta Gryt - kompisgunga                 Kompisgunga 

Karlslund 220 - kompisgunga                 Kompisgunga 

Ormesta 130 - grillplats                 Byte av tak över sittyta vid grillplats 

Ormesta 130 - underhåll hus                 Rust av befintligt hus 

Ormesta - ny verksamhetslokal daglig verksamhet                 Nybyggnation av tre värmestugor  

Skaldegatan 5 - nytt kök                 Byte samt utbyggnad av kök 

Granrisvägen 27B - ändrad planlösning och trygghetsökande åtgärder                 Utred möjlighet att ändra planlösning och ökad trygghet 

Bjällbovägen - nytt rastum/vilrum                 Utreda möjlighet till utökad lokal 

Grytängsvägen - utbyggnad med ytterligare en bostad                 Utreda möjlighet att utöka lokalen med en till bostad 

Gällersta Gryt - Belysning på parkering 
  

              Utreda belysning med fastighetsägaren 

Gällersta Gryt -  utökade personalutrymmen                 Utreda möjlighet till utbyggnation/ombyggnation 

Karlbergsvägen 6 - utbyggnad med ytterligare en bostad                 Utreda möjlighet att utöka lokalen med en till bostad 

Karlbergsvägen 6 - flytt av personalutrymme                Utreda möjlighet att flytta personalutrymme 

Karlslund 219 - förbättrad belysning på området för dagligverksamhet                 Utred förbättrad belysning 

Karlslund 220 - Utebelysning mellan lokal daglig verksamhet och 

bostäderna                 Utred förbättrad belysning 

Kvarntorpsvägen - ny klimatanläggning                  Utreda möjlighet till förbättring av inomhusklimat 

Lutabäcksvägen 26 a-b - asfalt på grusgångar, rullstolsanpassning                 Utredning anpassning till förbättrad tillgänglighet 

Ormesta - Rusta upp två aktiveringsbanor samt bygga två nya                 Utredning av behov och kostnadskonsekvens 

Ormesta 122/123 - utökning av gemensamhetslokal, personalutrymme 

och omklädningsrum                 Utred möjlighet att utöka personalutrymmen 

Ormesta 124 - Rustning av övervåning, köksdel och väggar                 Utredning av underhållsåtgärder 
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Skolgatan 8B                 Behov av anpassning av hjälpmedelsförråd 

Granrisvägen 27B, flytta ihop servicebostäderna till en och samma 

korridor                 Utreda möjlighet att samla bostäderna 

                    

Daglig verksamhet 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Hagmarksgatan 46 (legotjänst): Dela av ett rum med vägg                 Behov av att dela av rum med vägg 

Karlsgatan 60: Stort renoveringsbehov. Få bort doft av avföring i lokalen                 Behov av renovering och uppfräshning 

Mellringevägen 98 (nyponlunden):  Ventilation, värme, isolering av 
”garage-del"                 Utreda möjlighet med anpassning av garaget för året om användning  

Ribbingsgatan 11:  Handikappanpassa WC                 Ombyggnation av WC till stor HWC 

Storgatan 45: Göra om utrymningsdörr till entredörr                  

Hjalmar bergmans väg 48: större badrum samt Ramp på baksidan                 Utreda om ombyggnation till HWC möjlig och kostand för detta 

Kaptensgatan 2 (Combigruppen):  motverka halt underlag till/från lokalen                 Utreda hur man bäst löser detta  

Kumlavägen 108 (björksand): Planering för ny lokal när 

rivningskontraktet går ut 

  

              Utreda ny möjlig lokal 

Kumlavägen 116 (hunddagis): Planering för ny lokal när 
rivningskontraktet går ut                 Utreda ny möjlig lokal 

Norra grevroséngatan 3b  (Kraften, Café 3:an): Nytt ventilationssystem 

och avlopp                                              Utred luktproblematiken tillsammans med fastighetsägaren 

Ny lokal 

Daglig verksamhet är i behov av en helt nybyggd lokal med innovativa 

lösningar, anpassad miljö för personer med utåtagerande beteende.                  

Ny lokal samt se över de befintliga om det går att säga upp och lämna 

flera för en ny 
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Ny lokal/klusterbygge Behov av ny där specialanpassade 
omvårdnadsbadrum finns.                  

Ny lokal samt se över de befintliga om det går att säga upp och lämna 
flera för en ny  

Skjutbanevägen (filtergruppen): Ombyggnad av toalett till HWC-rum.                  Utred möjligheten tillsammans med fastighetsägaren 

Vaktelvägen: (Café Haga, Esteten)  Ljudisolerat rum behövs.                 Utreda möjligheten till ljudsisolering 

                    

Socialpsykiatrin - grupp och servicebostäder 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Gruppbostad socialpsykiatrin Ullavi                 Behov av ny lokal 

Servicebostad socialpsykiatrin Prosan                 Behov av ny lokal 

Gruppbostad socialpsykiatrin Nya Sandbacken tvättstuga                 Renovering tvättstuga Nya Sandbacken 

Gruppbostad socialpsykiatrin Nya Sandbacken gemensamhetskök                 Renovering gemensamhetskök Nya Sandbacken 

Gruppbostad Höstsol nya kök                 Byte av kök i servicemottagarnas bostäder samt personalutrymme 

Gruppbostad socialpsykiatrin renovera kök                 Utreda möjligheten att renovera kök i 8 servicebostäder Positivet 

Sandbackavägen hiss                 Utreda möjlighet till större hiss Sandbacken/Positivet 

Gruppbostad socialpsykiatrin                 Utreda låssystemet med fastighetsägaren 

5 st hus i enskilt läge                  Utreda flytt av stugor 

                    

Socialpsykiatrin - Barnbostad, korttidsverksamhet och fritids 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Halltorpsvägen samtliga kök på barnbostäder, korttidsversamhet och 

fritids 
    

            Byte av kök, standardhöjande åtgärd. Omförhandling av avtal 

Korttidstillsyn Köpmangatan 70                 Omförhandling av avtal 

Halltorpsvägen 254 utemiljö                 Utreda anpassning av mer tillgänglig utemiljö 

Halltorpsvägen 254/252/250                 Utreda möjlighet till förvaring av hjälpmedel 

Halltorpsvägen 254 badrum                 Utreda anpassning till ett ändamålsenligt badrum  

Halltorpsvägen barnbostäder                  Utreda hur en ändamålsenlig barnbostad skulle kunna utformas 
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Halltorpsvägen 250 badrum                 Utreda anpassning utifrån tillgänglighet, integritet och arbetsmiljö 

Halltorpsvägen 248/250 separata tvättstugor                 Utreda möjlighet att separera tvättstugorna 

                    

Socialnämnden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Bruksgatan stödboende Gnistan återflytt                 Pågående rot-renovering, återflytt hösten 2022 

Varberga familjecentral ersättningslokal                 Nya lokaler 

Vivalla socialkontor ersättningslokal                 Nya lokaler 

Hus i enskilt läge                 Utreda flytt av stugor 

Ungbo evak pga renovering                 Nuvarande lokal är ej ändamålsenliga samt står inför rot-renovering 

Skyttegatan stödboende Växthuset                 Behov av plan för evakuering inför rot-renovering 

Ny verksamhet Stödboende unga vuxna                 Ev ny verksamhet inom socialnämnden kan generera nytt lokalbehov 

Athena ersättningslokal                 Utreda behov av ny lokal 

Ny verksamhet HVB alt. Barnbostad                 Ev ny verksamhet inom socialnämnden kan generera nytt lokalbehov 

Öppenvård barn och unga nya lokaler                 Verksamheten växer, men innefattas av nod-uppdraget 

Ängens familjecentral                 Utreda lokalbehov i och med att verksamheten växer 

                    

Förstärkt brandskydd inom Grupp- och servicebostäder samt 

Vård- och omsorgsboenden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Loggatan 22 GB                 Utredning 

Ullavigatan 42                 Utredning 

Bjällbovägen 7                 Utredning 

Emelie Risbergs Väg 4 D                 Utredning 

Nordanåsvägen 23                 Utredning 
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Lindhultsvägen 3                 Utredning 

Drakenbergsgatan 1 A                 Utredning 

Karlbergsvägen 6                 Utredning 

Kumminvägen 13                 Utredning 

Kvarntorpsvägen 1-3                 Utredning 

Landbotorpsallén 3                 Utredning 

Skäpplandsgatan 3                 Utredning 

Tärnvägen 10                 Utredning 

Granrisvägen 27 B                 Utredning 

Halltorpsvägen 252                 Utredning 

Lyckebovägen 4                 Utredning 

Näbbtorgsgatan 18                 Utredning 

Näbbtorgsgatan 16                 Utredning 

Sigillgatan 2                 Utredning 

Norrbackavägen 4 A                 Utredning 

Sörbyängsvägen 2 E                 Utredning 

Ånstalundsvägen 16                 Utredning 

 


