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Sammanfattning
Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en långsiktig, strategisk planering och
ett ändamålsenligt nyttjande av Örebro kommuns lokaler, vilket är av central betydelse
för kommunens totala ekonomi.
Lokalförsörjningsplanen ska bland annat säkerställa att verksamheten har tillgång till
ändamålsenliga lokaler och att de utvecklas utifrån verksamhetens framtida behov. Här
samlas kunskap om när, var och i vilken omfattning det finns lokalbehov samt vilka
ekonomiska effekter som kommunen kan få de kommande åren. Underlaget till en
lokalförsörjningsplan är främst befolkningsprognosen och verksamhetsanalys.
Årets upplaga av lokalförsörjningsplanen innehåller lokalstrategiska projekt och sedan
tidigare identifierade lokalbehov.
De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med nästan 22 000 personer.
Under 2020 ökade kommunen med 685 personer från 155 696 till 156 381 invånare.
Befolkningen beräknas öka med 1250 personer under 2021, men vid fortsatta
restriktioner under coronapandemin kan utvecklingen landa så långt som 2020 års
utveckling på 500-700 personer. Till år 2030 beräknas antalet invånare öka med cirka
21 000 invånare till omkring 177 200 personer.
I översikten ges en överskådlig bild av Kommunstyrelsens lokalbehov med en tydlig
koppling till ekonomiska effekter, förslag till prioritering och tidsaspekten, för mer info
se bilaga 1.
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1. Inledning
1.1. Om lokalförsörjning i Örebro kommun
Lokalförsörjningsenheten arbetar på uppdrag av kommundirektören och utgör
kommunens strategiska funktion i lokalfrågor.
Lokalförsörjningen i kommunen är både strategisk och operativ med olika delar flödet
för att stödja lokalförsörjningsprocessen i sin helhet. Den strategiska lokalförsörjningen
består bland annat av det årliga arbetet med lokalförsörjningsplanen för att säkerställa ett
långsiktigt och effektivt lokalnyttjande uppnås, såväl kostnadseffektivt som
ändamålsenligt på rätt plats i rätt tid. Den operativa lokalförsörjningen avser istället
leverans av den enskilda lokalen eller funktionen. I den operativa lokalförsörjningen
ingår lokalanpassningsprocessen.

1.2. Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen är Kommunstyrelsens och programnämndernas
förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av
kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska
utveckling.
I Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödtjänster till
Kommunstyrelsen, programnämnder, landsbygdsnämnd, överförmyndarnämnd,
valnämnd samt bolag och verksamheter.
Detta innebär bl.a. beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, strategiska
näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, arbetsgivarfrågor,
kommunikationsfrågor, IT-frågor, hållbar utveckling, samordning av internationella
kontakter, stöd till nämnder och förvaltningar bland annat gällande myndighetsutövning,
upphandling, avtal och juridik.

Figur 1 Organisationskarta över Kommunstyrelseförvaltningen, KSF
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Lokalförsörjningsplanen för Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) omfattar lokalbehov
för verksamheter som ingår eller finansieras av Kommunstyrelsen.
Verksamheter med organisatorisk tillhörighet inom Kommunstyrelseförvaltningen kan i
vissa fall finansiera verksamhetens lokalbehov inom ett annat programområde. Dessa
lokalbehov ingår då inte i denna lokalförsörjningsplan. Detta är främst förekommande
för Myndighetsverksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen som i flera fall omfattas
av Socialnämnden och programområde Social Välfärd.
Valnämndens lokalbehov framgår inte i någon enskild lokalförsörjningsplan och tas
därför upp i denna plan istället.

1.3. Syfte
Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att:
• verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler
• att lokaler förvaltas kostnadseffektivt
• 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,
vilket är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom en samlad analys
och bedömning av lokalbehov för kommunal verksamhet kan den strategiska och
långsiktiga lokalförsörjningen utvecklas samt bedöma vilka kostnader den genererar.
Kommunstyrelsen ska varje år, som en del av sin budget- och verksamhetsplanering,
fastställa en lokalförsörjningsplan som har 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 samt planerade förbättringar och renoveringar.
I planen beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.
1.3.1. Planens giltighet

Lokalförsörjningsplanen gäller från och med antagande i Kommunstyrelsen fram till dess
att nästa lokalförsörjningsplan är antagen.
1.3.2. Medverkande

Reshne Gadan
Ann-Kristin Norberg
Mats Brantsberg
Ann-Catrin Svantes Ohlsson
Mikael Carstensen
Johan Dietmann
Karin Beckman
Andreas Nylén
Maritta Karhu

Lokalstrateg för KSF
Bitr. förvaltningschef KSF/ Internt stöd
Bitr. förvaltningschef KSF/Stödjande och förebyggande arbete
Bitr. förvaltningschef KSF/Myndighetsverksamhet
Processledare för lokalförsörjningsprocessen
Projektledare Nod-projektet
Verksamhetschef Kulturkvarteret
Ekonom
Ekonom
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1.4.

Mål

Målet med en strategisk lokalförsörjningsplan är att kunna planera för ändamålsenliga
lokaler på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta förutsätter att analysarbete sker grundligt och
att i tidigt skede utreda lokalbehovens omfattning och ekonomiska effekter.
Målet är också att lokalbehov i lokalförsörjningsplanen ska presenteras på ett sådant sätt
att det fungerar som ett underlag inför investeringsplanen.
Framtida arbete med lokalförsörjningsplanen för Kommunstyrelsen bör omfatta
nulägesbeskrivning, behovsbedömning och närmare uppföljning av ekonomiska effekter.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN KOMMUNSTYRELSEN

2. Planeringsförutsättningar
2.1. Mål och riktlinjer
I oktober 2020 beslutade Kommunfullmäktige i Örebro om Övergripande strategier och
budget 2021 med plan för 2022-2023 (ÖSB)1. I dokumentet anger den politiska
majoriteten vad den kommunala verksamheten ska arbeta med under året som kommer
och hur de kommunala pengarna ska fördelas.
Sex målområden fastslås i ÖSB:n där skolan fortsatt är Örebro kommuns viktigaste
prioritet. De sex målområdena är oförändrade från förra årets ÖSB och har en tydlig
koppling till de globala målen i Agenda 2030 och motsvarar även målområdena i Örebro
kommuns hållbarhetsprogram:
•
•
•
•
•
•

Örebro i sin fulla kraft
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Ett klimat positivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Hållbara och resurseffektiva Örebro

En god och ändamålsenlig lokalanvändning är en tydlig del av ett hållbart och
resurseffektivt Örebro. För att uppnå detta har kommunen tagit fram Riktlinjer för
lokalförsörjning2 med tillhörande lokalförsörjningsprocess.

2.2. Lokalförsörjningsprocessen
Riktlinjer för lokalförsörjning beslutades av kommundirektören i december 2019.
Lokalförsörjningschefen är dokumentansvarig för riktlinjerna 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
I riktlinjerna framgår arbetssätt och processer för samverkan mellan
lokalförsörjningsenheten och fastighetsägare såväl som kommunens förvaltningar.
2.2.1. 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
1
2

KS 187/2020 Övergripande strategier och budget 2021 med plan för 2022-2023.
Riktlinjer för lokalförsörjning KS 1549/2019
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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.

Figur 2 Princip för lokallösningar, LFE.

2.3. Befolkningsutveckling
2.3.1. Nationellt

Sedan 2000-talets början har invånarna i Sverige blivit drygt 1,4 miljoner fler, en ökning
med cirka 16 procent. I slutet av 2019 var Sveriges folkmängd 10 327 589 personer.
Folkökningen beror både på att det har fötts fler än det har dött, och på att fler har
invandrat än utvandrat. Att fler har invandrat är det som bidragit mest till folkökningen
under 2000-talet3.
Den pågående pandemin i världen skapar en stor osäkerhet kring framtida
befolkningsutveckling, framför allt på kort sikt. Dels påverkas dödligheten, dels
flyttströmmarna.
I många av landets kommuner en ökad dödlighet bland äldre observerats. Hur
dödligheten kommer att fortsätta utvecklas är dock osäkert och kommer sannolikt att
variera mellan olika kommuner. Ett scenario är att pandemin fortsätter leda till en ökad
dödlighet. Ett annat är att det planerade vaccinprogrammet leder till minskad dödlighet.
Såväl utrikes som inrikes flyttströmmar förändrades under pandemiåret 2020.
Under normala år driver utrikes inflyttning en stor del av befolkningsökningen i Sverige.
Under år 2020 minskade dock utrikes inflyttning väsentligt. Samtidigt förändrades inrikes
3

SCB Sveriges befolkningsprognos 2020-09-15
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flyttmönster under förra året. I vissa fall som en direkt konsekvens av pandemin, t.ex.
möjligheten - eller nödvändigheten - att kunna utföra sitt arbete hemifrån på distans. I
andra fall kan det röra sig om trender som förstärks av pandemin.
Det totala antalet omflyttningar inom landet fortsatte att öka under 2020, vilket kan
förefalla oväntat med tanke på alla restriktioner i samhället. Huruvida dessa förändringar
kommer att bestå, är avhängigt hur länge pandemin fortgår och om den föranleder mer
permanent ändrade flyttmönster.
2.3.2. Örebro kommun

Kommunens befolkningsprognos är ett av underlagen i arbetet med den årliga
lokalförsörjningsplanen. Befolkningsprognosen avser kommande tioårsperiod och
bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar,
födelsetal och dödlighet.4

Befolkningsutveckling 2020
•

Under 2020 ökade folkmängden i Örebro kommun med 685 personer,
från 155 696 till 156 381 invånare.

•

Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 141 personer och ett
födelsenetto på 529 personer.

•

Under året flyttade 8 156 personer till Örebro, vilket var färre än 2019. Antalet
personer som flyttade från kommunen ökade med 757 personer jämfört med
året innan, från 7 258 till 8 015. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade)
under 2020 var således 141 personer.

Befolkningsprognos 2021-2030

4

•

Under prognosperioden 2020-2030 kommer folkmängden i Örebro kommun
öka med totalt 21 245 invånare, från 156 381 till 177 262 personer.

•

Befolkningen för 2021 beräknas öka med 1250 personer. Detta är en trolig
utveckling under förutsättning att de restriktioner som coronapandemin medfört
upphör och att, mer specifikt, studenter på Örebro universitet kan börja ha
salsundervisning igen. Om restriktionerna fortsätter gälla hela året så är det inte
troligt att så många studenter som vanligt flyttar till Örebro efter sommaren
vilket kan medföra en betydligt lägre befolkningsutveckling.

•

Vid fortsatta restriktioner kan utvecklingen landa så lågt som 2020 års utveckling
på 500-700 personer istället för 1250 som beräknat.

•

Under 2020 ökade utflyttningen från kommunen mycket. Den ena gruppen är
troligen studenter på Örebro universitet som inte behåller sina studentlägenheter
då all undervisning sker på distans. Även barnfamiljer har i ökad utsträckning
flyttat från kommunen till närliggande kommuner. Detta kan troligen också
härledas till ett ökat hemarbete i samband med restriktioner kring pandemin.

•

Invandringen till Sverige och Örebro kommun har varit låg under 2020. Troligen
kommer den öka något under året men det är delvis också beroende av
utvecklingen av pandemin.

Befolkningsprognos Örebro kommun 2021-2030 dat. 2021-03-12. Statisticon.
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•

Värt att notera är två större demografiska förändringar som pågår. För det första
börjar den stora 40-talist generationen uppnå en ålder över 80 år. Detta innebär
att en stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar.
För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring 1990 förvärvsaktiv
och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet och högskolor,
och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. För bland annat
arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har
detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala
verksamheten.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN KOMMUNSTYRELSEN

Figur 3 Antal invånare i Örebro kommun 1980-2030. Total mängd samt tre olika ålderskategorier.

Figur 4 Antal invånare efter ålder i Örebro kommun år 2020 och 2030.
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2.3.3. Utvecklingsområden i staden

För att säkerställa att staden växer och utvecklas behöver särskilt fokus läggas på
utpekade utvecklingsområden. Här ryms en stor del av den befolkningsökning och det
bostadsbehov som finns fram till år 2040.
Södra staden: Området mellan Universitetet, Sörbybacken, Glomman, Södra
Ladugårdsskogen och Marieberg utvecklas med fler stadsdelar och kompletteringar som
sammanbinder staden i denna del, cirka 13 000–17 000 invånare.
Östra innerstaden: Området mellan CV, Kartongbruket och Österplan utvecklas som
ny innerstad, cirka 15 000 invånare.
Norra staden: Området mellan Holmen, Boglundsängen, Vivalla, Lundby och Vallby
utvecklas med omvandling, kompletteringar och nya stadsdelar som sammanbinder
denna del av staden samt med innerstaden, cirka 4 500–10 000 invånare.
Västra staden: Området mellan Björkhaga, Västra Runnaby, Mellringe och
Nyponlunden samt stråket längs Ekersvägen in mot Markbacken utvecklas med nya
stadsdelar, kompletteringar och omgestaltade trafikrum, cirka 4 000–6 000 invånare.
Sydvästra innerstaden: Området mellan Örnsro, Aspholmen och Gustavsvik
kompletteras med fler arbetsplatser och bostäder som en del i utvecklingen av framtidens
innerstad, cirka 3 000–4 000 invånare.
Hovsta: Komplettering med nya bostäder inför och i samband med utbyggnad av ny
pendeltågsstation, cirka 1 000–3 000 invånare.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN KOMMUNSTYRELSEN

Figur 5 Utvecklingsområden, Örebro kommun.
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Figur 6 Möjliga bostadsprojekt de närmsta 10 åren, Örebro kommun.
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2.4. Ekonomi
Det ekonomiska läget i kommunen är fortsatt osäkert under kommande år. Det är oklart
vilka effekter som den rådande coronapandemin medför på längre sikt. Marknaden i sin
helhet går mot en lågkonjunktur vilket även det medför en stramare ekonomi för Örebro
kommun.
Med en strategisk lokalförsörjningsprocess och ett programövergripande arbete för ett
optimalt nyttjande av kommunens lokaler skapas möjligheter att effektivisera och minska
kommunens lokalkostnader men samtidigt erbjuda både verksamheter och det civila
samhället väl anpassade lokaler.
Nära samarbete med de kommunala fastighetsbolagen skapar goda förutsättningar för
lokalförsörjningsarbetet. Genom att stärka samarbetet och gemensamt kommunicera
planer för underhåll, behov och framtidsplaner så ökar möjligheten till en samordnad
planering vilket kan ge positiva ekonomiska effekter på sikt.
2.4.1. Hyra, drift och investering

Verksamhetslokaler i Örebro kommun ägs generellt av kommunala fastighetsbolag eller
privata fastighetsägare. Lokalförsörjningsenheten representerar kommunen som
hyresgäst medan verksamheten som bedrivs i lokalen ansvarar för åtaganden och behov
enligt gällande avtal. Fastighetsägaren ansvarar för investering2 i fastigheterna.
Hyresnivån speglar den totala investeringen och är beroende av avtalets längd, men även
fastighetens marknadsvärde, underhåll och enligt avtalet ingående drift påverkar
hyresnivån.
Utöver hyran så ansvarar kommunen för driftskostnader som ej ingår i avtalet, det
kan exempelvis vara el, värme och avfallshantering.
För att kunna genomföra lokalärenden krävs att det finns ekonomiska förutsättningar.
Objekt i lokalförsörjningsplanen tas, om det finns utrymme och de prioriteras, med i
investeringsprogrammet. Objekt kan ibland också finansieras genom intäkter från
verksamhet eller taxor och avgifter, eller via egenfinansiering inom nämndens ram.
2.4.2. Myndighetskrav och andra lokalanpassningar

För en resurseffektiv och kommunövergripande hantering av lokalanpassningar finns en
rutin för lokalanpassningar i befintliga lokaler. Genom denna rutin säkerställs faktiska
behov och prioriteringar samt att tillkommande lokalkostnader ryms inom
verksamhetens budget för befintliga lokaler.
Åtgärder i befintliga lokaler som hanteras som ett lokalanpassningsärende kan avse såväl
förändrat behov eller myndighetskrav.
Lokalanpassningar under 50 tkr5 beslutas inom respektive förvaltning och kostnaden
hanteras direkt av verksamheten inom befintlig budget om ekonomiskt utrymme finns.
Lokalanpassningar över 50 tkr hanteras genom investering via fastighetsägaren vilket
genererar en hyreskonsekvens under en begränsad period och regleras via ett hyrestillägg.
Ökade hyreskonsekvenser, om än tillfälliga, ska generellt inte belasta verksamhetens
driftbudget utan kräver medel utöver beviljad ekonomisk ram. Därmed ska
lokalanpassningar över 50 tkr beslutas av Kommunstyrelsen.
Verksamheterna ska inte fördela antal åtgärder och/eller kostnader i flera olika
5

Avrundat prisbasbelopp år 2020, 48 300 kr.
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lokalanpassningar i syfte att understiga beloppsgränsen för att hantera ökade kostnader
inom driftbudget.
2.4.3. Inventarier

Inventarier är investeringar som inte kan anses vara en del av fastigheten och därför ska
detta vara en del av investeringsplanen och inte lokalförsörjningsplanen. Inventarier som
inte kan anses vara en del av fastigheten är t.ex. möbler, IT-utrustning, verktyg m.m.
Inventarier som kan anses vara del av fastigheten är t.ex. ventilation, hissar och andra
inbyggda inventarier.
2.4.4. Investeringsprogram

Investeringsprogrammet är det kommungemensamma dokumentet som samlar hela
kommunens investeringsbehov. Kommunstyrelsens investeringsplan tillsammans med
programnämndernas investeringsplaner utgör underlag för investeringsprogrammet.
Investeringsprogrammet utgör i sin tur underlag för beslut om Övergripande strategier
och budget (ÖSB).
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3. Lokalbehov
Årets upplaga av lokalförsörjningsplanen innehåller främst lokalstrategiska projekt och
sedan tidigare identifierade lokalbehov.
Lokalbehov som tillhör Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare år
ingått i Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan. Från och med i år framgår dessa i en
separat lokalförsörjningsplan.
Verksamheter med organisatorisk tillhörighet inom Kommunstyrelseförvaltningen kan i
vissa fall finansiera verksamhetens lokalbehov inom ett annat programområde. Dessa
lokalbehov ingår då inte i denna lokalförsörjningsplan. Detta är främst förekommande
för Myndighetsverksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen som i flera fall omfattas
av Socialnämnden och programområde Social Välfärd.
Valnämndens lokalbehov framgår inte i någon enskild lokalförsörjningsplan och tas
därför upp i denna plan istället.

3.1. Nod-projektet
Nod-projektet är ett kommungemensamt projekt för att samla en stor del av
kommunens kontorslokaler i några fåtal större kontorshus, s.k. noder, som är anpassade
för flexibla arbetssätt och samarbete. Dessa ”smarta kontor” kommer erbjuda både
teknik och miljö som stödjer ett digitalt och aktivitetsbasserat arbetssätt.
Idag har kommunen ett stort antal mindre kontor utspridda i staden, och det kostar
mycket att hålla igång så många kontor. I takt med att kommunen blir mer digital skapas
bättre möjligheter att ”ta arbetet med sig”, bli effektivare och dessutom nyttja lokalerna
på ett bättre sätt. Genom att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan vi spara på
lokalytan och dessutom få till en större flexibilitet, bättre samverkan och effektivare
processer.
Projektet pågår till år 2024 och kommer att beröra cirka 1 800 medarbetare och chefer.
Kommunens administrativa personal inom samtliga verksamhetsområden berörs av
projektet.

Förslaget i dagsläget är att skapa tre noder med kontorslokaler:
•

Norra noden

I norra noden ingår Citypassagen som en del.

•

Centrala noden

Den gamla delen av Rådhuset kommer att vara en viktig del i de framtida
noderna och tillhöra den centrala noden.

•

Södra noden

I södra noden ingår Stadsbyggnadshus 1 som en del. Stadsbyggnadshus 1 står nu
inför en omfattande ombyggnation
Utöver Stadsbyggnadshus 1 och Rådhuset är inga beslut fattade. Övriga lokaler, såsom
Stadsbyggnadshus 2 och Kexen, är under utredning.
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Konsekvensbeskrivning om lokalbehovet inte tillgodoses i tid:
För samtliga lokalbehov som härstammar från eller har koppling till Nodprojektet riskeras projektmål och syfte att inte uppfyllas. Omfattande
ekonomiska effektiviseringar på sikt uteblir om behovet inte tillgodoses i
tid.
Ekonomiska effekter från uppsägning av befintliga hyreskontrakt i kommunens
lokalbestånd pga. Nod-projektet speglas inte i lokalförsörjningsplanen. I
lokalförsörjningsplanen framgår istället sådana lokalbehov som innebär behov av en
utökad budget för att hantera ökade drift-/hyreskonsekvenser.
3.1.1. Nod: Stadsbyggnadshus 1 Ombyggnation

Ombyggnationen av Stadsbyggnadshus 1 är påbörjat och beräknas vara klart i slutet av
kvartal 2 år 2022. Målet är att lokalerna ska ha en generell aktivitetsbaserad kontorsmiljö
utan anpassningar för specifika verksamheter. Lokalerna ska kunna tillgodose ett behov
för 700 medarbetare.
3.1.2. Nod: Valkansliets lokalbehov

Valkansliet har identifierat behovet av nya lokaler för administration, förråd och logistik
för val6. I dagsläget finns hela förrådsytan i Rådhusets källare men i takt med att
kommunen växer och antalet valdistrikt blir fler bedöms inte situationen vara långsiktigt
hållbar. I juni år 2020 beslutade Valnämnden att uppdra åt
Kommunstyrelseförvaltningen att teckna hyresavtal för Valkansliets lokaler för förråd,
packning m.m. enligt förslag från lokalförsörjningsenheten7. Permanenta lokaler är
planerade i Stadsbyggnadshus 1. Med hänsyn till projekttidplanen för ombyggnationen av
Stadsbyggnadshus 1 samt arbete inför RKL8-valet år 2022 finns behov av tillfälliga
lokaler för Valkansliets under januari-oktober 2022. För mer info, se avsnitt 3.7 Tillfälligt
lokalbehov Valkansliet.
3.1.3. Nod: Stadsbyggnadshus 2 och Kexen

Förstudier om de eventuella Nod-lokalerna Stadsbyggnadshus 2 och Kexen går nu in i
slutfasen, och beräknas att vara färdiga under kvartal 1 år 2021. Baserat på vad
förstudierna visar tas nya beslut, antingen att inkludera dessa lokaler och anpassa dem
eller att arbeta vidare med andra alternativ. Om dessa lokaler inkluderas bedöms
ombyggnation kunna påbörjas 2022 och troligtvis klara under 2023.
3.1.4. Nod: Temporära lokaler Medborgarhuset

Hyresavtalen för lokaler på Bibliotekshuset och Badhusgatan kommer upphöra under
året. Medborgarhuset, som redan idag innehåller delar av kommunens
myndighetsverksamhet, kommer därför förtätas med myndighetsverksamhet från
Bibliotekshuset under sommaren 2021.
3.1.5. Nod: Temporära lokaler Ringgatan

Hyresavtalen för lokaler på Bibliotekshuset och Badhusgatan kommer upphöra under
året. Fackliga verksamheter som idag finns på Badhusgatan kommer ha avskild
kontorsyta på Ringgatan.

Ansökan om lokalanpassning för valkansliet dat. 2020-03-11 Sam 275/2020.
§5 Nytt valförråd dat. 2020-06-04 Vn 45/2019.
8 Valet till riksdag, kommun och landsting.
6
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Temporära lokaler på Ringgatan avser inga byggnadstekniska åtgärder utan en annan typ
av lokalanvändning från verksamheternas sida. Detta gör att lokalerna kan nyttjas som
kontorslokaler för avsedda verksamheter redan under hösten 2021.

3.2. Samlokalisering Örebro kommun och Statens
servicecenter
Örebro kommun har sedan 2014 ett servicecenter. Det är kommunens gemensamma
ingång, via telefon och besök, för privatpersoner, företag och organisationer. Här ges
god och likvärdig service för att göra vardagen enklare.
Statens servicecenter är sedan 1 juni 2019 ansvariga för statlig lokal besöksservice för
frågor som omfattar Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Under
2020 omfattas även arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet.
Den 24 januari 2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan Örebro kommun och Statens
servicecenter för att starta ett gemensamt servicecenter i Örebro. I avsiktsförklaringen
framgår att:
”Medborgarna ges en samlad, personlig och digital service från stat och kommun i
gemensamma lokaler. Samverkan mellan stat och kommun förstärks och utvecklas. 9”
Fram tills sommaren 2020 har gemensamma kravspecifikationer för lokalerna tagits fram.
I dagsläget pågår aktivt lokalsök med projektmål om en verksamhetsstart under kvartal 1
år 2022.
Konsekvensbeskrivning om lokalbehovet inte tillgodoses i tid:
Synergieffekter av samlokaliseringen av kommunens servicecenter och
statens servicecenter uteblir. Ekonomisk effektivisering som projektet på
sikt bedöms kunna medföra uteblir.

3.3. Kulturkvarteret
Kulturkvarteret är en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för
alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga. Kulturen spelar en viktig roll för att
utveckla ett starkt samhälle som präglas av demokrati, mångfald och integration. Med
Kulturkvarteret skapar fler möjligheter att utveckla och utöva kultur. Tanken är att de
fasta verksamheterna som kommer finna i kvarteret ska utveckla nya spännande former
– med varandra och tillsammans med andra. I Kulturkvarteret skapas nya sätt att arbeta i
mellanrummen mellan de traditionella verksamheterna.
Fasta verksamheter i Kulturkvarteret är: Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Länsmusiken,
Örebro konsthall och delar av kommunala gymnasieskolans estetprogram.
Verksamheterna planerar att flytta in under sommaren 2021.
Kulturkvarteret är en intraprenad med organisatorisk placering under Kommunstyrelsen
med en utsedd verksamhetschef.
Kulturkvarteret byggs i anslutning till Konserthuset och kommer att ägas av ett av
kommunens fastighetsbolag Örebroporten. Byggnationen påbörjades augusti år 2018 och
inflytt är planerad till våren år 2021.
Avsiktsförklaring samlad statlig och kommunal samhällsservice i Örebro dat. 2020-01-24 KS
111/2020.
9
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Behov av stödfunktioner såsom p-platser och garage för verksamhetsfordon, bokbuss
etc. hanteras inom projektet för Kulturkvarteret.
I anslutning till Kulturkvarteret kommer Örebro konsthall (ÖBKHL) etableras i f.d.
Riksbankhusets lokaler10.

3.4. Utökad räddningstjänst
Nerikes Brandkår har behov av att uppföra en andra kompletterande brandstation i
Örebro för att kunna upprätthålla god beredskap och klara utryckningstider inom
tätorten. Behovet uppkommer dels av Örebros snabba tillväxt, dels av att Nerikes
brandkår upplever försämrad framkomlighet på stadens vägnät.
I februari 2021 fattade Kommunstyrelsen ett justerat igångsättningsbeslut11 för
uppförande av ny brandstation på norra delen av fastigheten Gasklockan 13 vid
Österplan. Den nya brandstationen bedöms bli färdig till årsskiftet 2022/2023.
Driftkostnader för den nya brandstationen med kostnader för personal arbetas in i
budget fr o m år 2022. Kostnader för hyra, ny brandbil och inventarier för ny
brandstation arbetas in i budget fr o m år 2023.

3.5. Arenautveckling Eyrafältet
Under många år har arenorna kring Eyrafältet utvecklats utifrån de behov som dess
utövare har definierat. Samordningen kring de olika intressenternas intressen och behov
fungerar inte optimalt i dagsläget. Örebroporten Fastigheter AB hyr ut arenorna till
Örebro kommuns lokalförsörjningsenhet som i sin tur hyr ut till Kultur- och
fritidsförvaltningen som har avtal med de olika föreningarna kring nyttjandetid och
omfattning. Detta innebär att beslutsvägar många gånger kan upplevas som långa och
besvärliga, där behov av elitsatsning ställs mot breddidrottens behov i arenorna.
Kommunstyrelsen beslutade12 i februari år 2020 att uppdra åt kommundirektören att
utreda drifts och hyresorganisation för arenorna på Eyrafältet och övriga
idrottsanläggningar i Örebro kommun samt att göra översyn av elitstödet enligt
uppdragsdirektiv, 2020-01-28.
Kommunstyrelsen beslutade13 i november år 2020 bland annat att kommundirektören får
i uppdrag att tillsammans med Örebroporten Fastigheter AB återkomma med förslag till
ny samlad driftsorganisation placerad hos bolaget. Kommunstyrelsen beslutar också att
kommundirektören får i uppdrag att presentera förslag på hur hyresprocessen för arenorna
på Eyrafältet kan samlas hos Kommunstyrelsen.

3.6. Lokaler till civilsamhället
Inom kommunens egna verksamheter och samordningen gentemot civilsamhället har det
identifierats ett behov av att skapa ett kommungemensamt system för uthyrning av
lokaler, att utreda stöd till föreningar i form av lokaler och anläggningar i syfte att skapa
enhetliga riktlinjer för uthyrning. Detta har bland annat identifierats i aktivitetsplanen för
2020-2021 som tillhör överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
§ 82 Beslut: Samlokalisering av Konsthallen i Kulturkvarteret Km 190/2020.
§ 27 Utökad räddningstjänst för den växande kommunen – justerat igångsättningsbeslut dat
2021-02-09 KS 1203/2018
12 § 31 Arenautveckling Eyrafältet dat. 2020-02-11 KS 1659/2019.
13 § 186 Arenautveckling Eyrafältet dat. 2020-11-10 KS 1659/2019.
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civilsamhället och kommunen14. Uppdraget är ett led i att effektivisera lokalnyttjandet
och att göra det enklare för civilsamhället att boka offentliga lokaler.
Syftet är att förenkla för civilsamhället att få tillgång till ändamålsenliga lokaler för sin
verksamhet genom att effektivisera lokalanvändningen av Örebro kommuns befintliga
verksamhetslokaler. I detta ingår att utreda vilka kommunala lokaler som ska vara
uthyrningsbara. Ett utredningsuppdrag kan omfatta kartläggning av civilsamhällets behov av
lokaler samt regelverk som styr uthyrning i dagsläget inklusive den hyresfria lokalupplåtelsen.
Juridiska förutsättningar är viktiga att utreda för att klargöra ansvarsfördelning mellan berörda
parter såsom kommunala fastighetsbolag, lokalförsörjningsenheten, nämnder, verksamheter,
brukare etc.
Ett preliminärt uppdragsdirektiv för detta projekt finns framtaget.

3.7. Tillfälligt lokalbehov Valkansliet
Med hänsyn till projekttidplanen för ombyggnationen av Stadsbyggnadshus 1 finns
behov av tillfälliga lokaler för Valkansliets under januari-oktober 2022. Hantering av
kyrkovalet 2021 kan hanteras från befintliga lokaler, men inför RKL-valet år 2022
behövs tillfälliga lokaler som tillgodoser Valkansliets ökade behov. I dagsläget arbetas en
kravspecifikation fram för lokalbehovet för att skyndsamt säkerställa behovet av tillfälliga
lokaler15.
Konsekvensbeskrivning om lokalbehovet inte tillgodoses i tid:
Valet kan inte genomföras (lagkrav).

3.8. Lokalbehov ordningsvakter
I samband med upphandling av ordningsvakter16 för ordningshållning i city framgår att
Örebro kommun ska tillhandahålla en lokal där ordningsvakterna kan påbörja och
avsluta sitt arbetspass i city. En mindre lokaldel inom befintligt lokalbestånd kan fungera
om det finns möjlighet till låsbart utrymme/skåp för förvaring av viss utrustning17.
Behovet har tillfälligt tillgodosett inom kommunens befintliga lokalbestånd till och med
sommaren 2021. Under våren kommer en permanent lösning utredas närmare. Kostnad
för lokalen ska rymmas inom de medel som avsätts för ordningsvakternas arbete årligen.

3.9. Lagerlokal skyddsmaterial
Med anledning av coronapandemin har det uppstått lokalbehov för lagring av
skyddsmaterial. En lokallösning har kommit till stånd under kvartal 1 år 2021. Det
långsiktiga behovet bevakas under året. Det än mer strategiska behovet av fortsatt
lagerlokal eller etableringsförråd /krisberedskapsförråd har ännu inte identifierats men
kan bli aktuellt i närtid.

Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen KS
1216/2018, aktivitetsplan återfinns i KS 161/2020.
15 Tillfälligt lokalbehov Valkansliet Sam 303/2021
16 Enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV).
17 Lokalbehov Ordningsvakter Sam 302/2021
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3.10. Lokalbehov med RÖS-skydd
Röjande signaler (RÖS) är orsaken till en säkerhetsrisk som uppstår genom att oavsiktligt
genererade radiosignaler/radiostörningar kan vara bärare av den information som
behandlas eller överförs via viss utrustning.
Kommunen är i behov av ett RÖS-skyddat rum i framtida lokaler. Själva lokalytan är inte
större än ca 10-15 kvm och utreds inom Nod-projektet. Nod-projektet kan däremot inte
finansiera utredning eller särskilda utformningskrav som är kopplat till lokalbehovet.
Därmed finns behov av en finansieringslösning för att säkerställa kommunens behov av
ett RÖS-skyddat rum.
Konsekvensbeskrivning om lokalbehovet inte tillgodoses i tid:
Utebliven åtgärd i framtida lokaler bedöms få stora negativa
konsekvenser för Säkerhetsavdelningens verksamhet.

3.11. Stadsarkivet
Stadsarkivet inom Kommunstyrelseförvaltningen har under april år 2020 identifierat
behov av andra lokaler för att sammanföra arkivdepåer som idag finns i tre olika lokaler
samt på grund av kapacitetsbrist18. Läget bedömdes då inte som akut men behovet
behöver tillgodoses så snart som möjligt då kommunala analoga handlingar ökar löpande
från nästan alla verksamheter och depåerna i Grenadjärstaden är fyllda. Sedan dess till
och med januari år 2021 har lokalbehovet varit en del av Nod-projektet med målet att
lokalisera stadsarkivets lokaler i något av de s.k. Stadsbyggnadshusen.
Analys inom Nod-projektet visar att lokalbehovet är ca 800 kvm arkivytor exklusive
övriga ytor. Utredning har visar dock att ingen av de s.k. noderna kan tillgodose
stadsarkivets lokalbehov. Mot bakgrund av detta har styrgruppen för Nod-projektet
under februari år 2021 beslutat att stadsarkivets lokalbehov inte ska längre omfattas av
Nod-projektet. Fortsatt utredning pågår genom ordinarie lokalförsörjningsprocess19.
Hantering av hyresavtal för befintliga lokaler kan påverka ekonomin framöver inför
samlokalisering i ny lokal. Avflyttning från vissa befintliga lokaler behöver samplaneras
med Nod-projektet.
Konsekvensbeskrivning om lokalbehovet inte tillgodoses i tid:
Verksamheten riskerar att inte kunna uppfylla lagar och regler för hur
kommunens handlingar ska hanteras, diarieföras och arkiveras.
Utrymmesbristen växer och splittrade arkivdepåer påverkar
verksamhetens arbetssätt negativt.

3.12. Effekter av klimatanpassningsplanen
I klimatanpassningsplanen20 framgår att Kommunstyrelsen under 2021, som en
engångsåtgärd, ska beställa en utredning om vad som krävs för att skydda arkivets
handlingar från fukt eller skyfallsöversvämning. Konsultkostnaden är ej budgeterad. Om
utredningen inte genomförs under året bör medel avsättas framöver och samplaneras
med nya lokaler för Stadsarkivet.
Kommunstyrelseförvaltningen, Stadsarkivet Sam 421/2020. Ansökan om lokalanpassning 202004-21.
19 Lokalbehov Stadsarkivet Sam 301/2021
20 Klimatanpassningsplan dat 2020-01-21 KS 1153/2018
18
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3.13. Planeringsreserv lokalanpassningar
I vissa fall kan Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter stå inför
oförutsedda kostnader. För täcka generella kostnadsökningar som inte har
inarbetats i den ordinarie investeringsprocessen kan förvaltningen begära medel
från Kommunstyrelsen21. Om behovet inte bedöms lämpligt att täcka via
planeringsreserven behöver verksamheten hantera ökade kostnader inom egen
ram.

21

Kommunövergripande planeringsreserv.
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4. Omvärldsbevakning
4.1. Coronapandemin
Coronapandemin har onekligen påverkat hur verksamhetslokaler planeras. När flera
aktörer av ekonomiska skäl tvingas minska eller avveckla sina verksamheter kan utbudet
av lediga lokaler på marknaden öka i stor utsträckning. I en tät och växande stad finns
det anledning att i tidigt skede se över möjligheter till att etablera lokaler i det befintliga
snarare än att bygga till eller bygga nytt.
Hur framtidens arbetsplats påverkas av coronapandemin är också något som kan påverka
hur lokalbehovet kommer se ut framöver men även hur befintligt lokalbestånd kan
nyttjas. Det nya normala kommer påverka troligtvis påverka hur olika arbetsgivare ser på
organisationens/verksamhetens policy för arbete i hemmamiljön i framtiden.
Möjligheten och/eller nödvändigheten att arbeta i hemmamiljön på distans från sin
ordinarie arbetsplats har inneburit att många av kommunens lokaler har lägre
beläggningsgrad jämfört med innan coronapandemin. Trots detta bedöms kommunens
verksamheter fortsatt uppfylla sina uppdrag och hålla igång verksamheten. Detta bidrar
och förstärker möjligheten till att se över hur beläggningsgrad och behov av ”arbete på
plats” kommer se ut i framtiden – i det nya normala.

4.2. Klimatanpassningar
För att möta negativa konsekvenser som höga temperaturer inomhus och utomhus anger
Örebro kommuns klimatanpassningsplan22 att installation av klimatsmart kyla är ett
sistahandsalternativ. I första hand finns andra strategiska principer att tillämpa,
exempelvis ökade inslag av skuggande träd vid byggnader och solavskärmning i sollägen.
Vissa principer/åtgärder kan vara lämpligare att vidta i ett nybyggnadsprojekt jämfört
med hantering av samma negativa konsekvens i befintliga lokaler. Mot bakgrund av
aktualiserade frågor om kyla i framförallt planering av nya kontorslokaler bör kommunen
värdera om det finns behov av ett än mer övergripande ställningstagande eller om dessa
strategiska principer i klimatanpassningsplanen räcker.

Figur 7 Urklipp från Örebro kommuns klimatanpassningsplan.

22

Klimatanpassningsplan dat 2020-01-21 KS 1153/2018
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4.3. Lokalförsörjningens utmaningar
Det är viktigt att kvalitetssäkra lokalförsörjningsprocessen. Organisationen behöver
arbeta med ständiga förbättringar där brister identifieras. Lokalförsörjningens utmaningar
består av både utveckling och möjligheter i närtid. Exempel på utvecklingsområden är:
•
•
•
•
•
•

Ökad kännedom om hur verksamheterna utvecklas och var behoven
ökar/minskar för att på så sätt planera för en effektiv lokalanvändning.
Utvärdera befintligt lokalbestånd närmare för att kunna bedöma kapacitet över
tid och efterfrågan.
Ökad samverkan med kommunala bolagen kring planerade åtgärder och
underhållsplanering.
Gemensam prioriteringsmodell av kommunens samlade lokalbehov oavsett
verksamhet och organisationstillhörighet.
Gemensamt användande av nyckeltal och prognoser.
Standardisering av behovsanalyser.
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5. Effekter av lokalbehovet
5.1.

Kommunstyrelsens lokalbehov

För att ge en samlad bild av Kommunstyrelsens framtida lokalbehov har lokalstrategiska
projekt och sedan tidigare kända lokalbehov sammanställts i en översikt, se bilaga 1.
Översikten beskriver även ekonomiska effekter, förslag till prioritering och tidsaspekten
för att tillgodose dessa lokalbehov.

5.2. Prioriteringsprincip
Förslag till prioritering av lokalbehoven görs utifrån nedanstående prioriteringsprincip.

Figur 8 Prioriteringsprincip för lokalbehov.

5.3. Ekonomiska effekter
För att spegla vilka ekonomiska effekter lokalbehov kan generera används följande
begrepp:
Befintlig drift: Lokalbehovet kan hanteras genom befintliga driftmedel.
Utökad drift – driftkonsekvens: Behovet kräver utökade driftmedel för
verksamhetsrelaterade utgifter, t ex inventarier.
Utökad drift – hyreskonsekvens: Behöver kräver medel för att kunna hantera en ökad
hyra.
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6. Bilagor
Bilaga 1 Översikt Kommunstyrelsens lokalbehov
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