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Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen ska bland annat säkerställa att verksamheten har tillgång till 
ändamålsenliga lokaler och att de utvecklas utifrån verksamheternas framtida behov. 
Underlaget till lokalförsörjningsplanen är främst befolkningsprognosen samt verksamhetens 
behovsanalys. 

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med nästan 22 000 personer. 
Dock var utvecklingen under 2020 betydligt lägre än tidigare år och vid utgången av 2020 
hade Örebro kommun 156 381 invånare, vilket var 685 fler än vid slutet av 2019. Till år 
2030 beräknas antalet invånare öka med cirka 20 000 till omkring 177 600. 

Kulturnämndens behovsbeskrivning ger en bild av framtida behov för respektive 
verksamhetsområde under prognosperioden. Flera av lokalbehoven som identifierats 
förutsätter förstudiearbete innan beslut om att gå vidare med faktiska åtgärder/projekt. 

Majoriteten av kulturnämndens lokalbehov bedöms kräva investeringsmedel under 
prognosperioden för att behovet ska kunna tillgodoses. Lokalbehoven behöver studeras 
vidare för att fastställa vilka ekonomiska effekter de innebär. Förslag till prioritering samt 
bedömning av ekonomiska effekter för lokalbehoven finns överskådligt sammanställt i 
bilaga 3.  
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1 Inledning och bakgrund 
Kulturnämnden ingår i programområde Samhällsbyggnad. I Kulturnämnden ingår 
följande verksamhetsområden: 

• Allmänkultur 

• Fritid Ungdom 

• Bibliotek 

• Kulturskolan 

I programområdet ingår förutom Kulturnämnden även Programnämnd 
Samhällsbyggnad, Miljönämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och 
Fritidsnämnden. 

Programområdet Samhällsbyggnads lokalförsörjningsplan beskriver programområdets 
och förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler de närmaste fyra åren med en 
framåtblick på ytterligare fyra år. Lokalförsörjningsplanen innefattar enbart behov från 
Tekniska nämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden då det i nuläget inte 
framkommit något behov att lyfta från övriga nämnder. 

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.  

 

1.1 Syfte 

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att: 

• verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler 

• lokaler förvaltas kostnadseffektivt  

• lokaler 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.  

Lokalbehovet avser såväl administrativa lokaler som verksamhetslokaler och 
idrottsanläggningar med anslutande lokaler så som omklädningsrum. Se bilaga 1 
Checklista Vad är en lokal för mer info. 
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1.1.1 Medverkande 
Deltagare i framtagandet av årets lokalförsörjningsplan 

Marie Hillius Lokalstrateg Stadsbyggnad, lokalförsörjningsenheten 

Albin Muhr Lokalplanerare Stadsbyggnad, lokalförsörjningsenheten 

Anna Nordlund Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen 

Karl Jensen Planerare Kultur- och fritidsförvaltningen, Stöd och utveckling 

Elisabeth Magnusson Verksamhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen, Allmänkultur 

Ulf Lindin Verksamhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen, Fritid Ungdom 

Lars Hilmersson Verksamhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen, Bibliotek respektive 
Kulturskolan 

Cecilia Eriksson Ekonom Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Ekonomiavdelningen 

 

1.2 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 
prioritering av ärenden som görs kommunövergripande och som är vägledande i det 
fortsatta arbetet med lokalärenden. 

1.2.1 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 och inriktningar och syftar till att säkerställa 
möjligheten för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag.  

Lokalförsörjningsenheten är sammanhållande för lokalförsörjningsarbetet. Separata 
lokalförsörjningsplaner tas fram för beslut inom Fritidsnämnden, Kulturnämnden och 
Tekniska nämnden för att sedan sammanställas i en samlad lokalförsörjningsplan för 
programområdet. 

I arbetet med lokalförsörjningsplanerna samverkar lokalstrateger och lokalplanerare med 
motsvarande funktioner som jobbar med andra programområden inom kommunen för 
att kunna optimera samnyttjandet av lokaler även mellan olika områden. Det är också 
viktigt att i planeringen belysa det civila samhällets behov samt vilket ansvar respektive 
programområde har för att möjliggöra detta. 

1.2.2 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 
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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 1.3. I riktlinjerna framgår en mötesstruktur 
finns framtagen för att säkerställa en väl fungerande dialog med förvaltningar, 
programområden, ekonomiavdelning och fastighetsbolag. 
 

1.2.3 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.  

 
1.2.4 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.  

1.3 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 

 
1.3.1 Lokalförsörjningsprocessen från behov till förvaltning 
Processen beskriver hur lokalbehov hanteras i olika faser; behov, genomförande och 
förvaltning. 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.   

Se bilaga 2 för processbild. 
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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 
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.   

 
1 Resurser som inte tas med i lokalförsörjningsplanen t ex personal, inventarier eller annat som 
inte definieras som lokal.  
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Inflytt  
Efter slutbesked kan lokalerna tas i bruk och verksamheten kan flytta in.  

 
1.3.2 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. 

 

 
Figur 1 Princip för lokallösningar, LFE. 
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2 Ekonomi 
Den senaste ekonomiska prognosen visar på bättre ekonomiska förutsättningar än vid 
ÖSB 2022. Den senaste skatteunderlagsprognosen är grundad på en lägre 
befolkningstillväxt än tidigare och en hög skatteunderlagstillväxt under kommande år 
med anledning av en stark konjunkturell återhämtning och expansiv finanspolitik. 
Samtidigt som konjunkturen ser gynnsam ut kommande åren påverkas kommunsektorn 
negativt av den demografiska utvecklingen där antalet yngre och äldre ökar i relation till 
de i arbetsför ålder, vilket innebär en ökad försörjningsbörda och ett ökat behov av 
omsorg och vård av äldre. 

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.  

 

2.1 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 de 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.  

2.1.1 Objekt med riktade KS-medel 
Med riktade KS-medel innebär det att objektet och de tillkommande merkostnaderna ska 
finansieras via medel som finns avsatta hos kommunstyrelsen. Vid flytt till den nya 
lokalen kan Programnämnd samhällsbyggnad rekvirera medel från Kommunstyrelsen för 
att sedan fördela medlen till berörd driftsnämnd. Vid ersättningslokal som ska finansieras 
via KS-medel så är det nettokostnaden som ska rekvireras.  

2.1.2 Egenfinansiering inom nämndens ram 
Objektet och de tillkommande merkostnaderna ska finansieras inom nämndens befintliga 
ram vilket kan innebära behov av effektivisering/omprioritering. Merkostnaderna ska 
inte medföra ökade kostnader för andra verksamheter.  

2.1.3 Kommunintern intäktsfinansiering 
Objektet och de tillkommande merkostnaderna kommer helt eller delvis finansieras via 
intäkter från verksamhet. 

 
2 Med undantag för åtgärder som understiger 50 tkr. 
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2.1.4 Fastighetsskatt 
Kostnad för fastighetsskatt kan utöver ordinarie hyra belasta verksamheten och hur den 
debiteras beror på hur respektive hyreskontrakt är förhandlat. Antingen ingår 
fastighetsskatt i hyran eller så tecknas en fastighetsskatteklausul till hyreskontraktet som 
reglerar hyresgästens andel av fastighetens gällande fastighetsskatt. Fastighetsägaren har 
därmed rätt att ta ut ersättning för fastighetens skatt om hyrestiden enligt kontraktet är 
bestämt och minst tre år. Vilken beräkningsgrund som ska gälla och hur denna 
kompensation ska genomföras sker via förhandling. Det kan därmed finnas behov av att 
i budget ta höjd för fastighetsskatten om den faktureras separat utöver hyreskostnaden. 

2.1.5 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 ett prisbasbelopp3 beslutas inom respektive förvaltning och 
kostnaden hanteras direkt av verksamheten inom befintlig budget om ekonomiskt 
utrymme finns.  
 
Lokalanpassningar över ett prisbasbelopp hanteras genom investering via 
fastighetsägaren vilket genererar en hyreskonsekvens (ibland under en begränsad period) 
och regleras via ett hyrestillägg. Ökade hyreskonsekvenser, om än tillfälliga, ska generellt 
inte belasta verksamhetens befintliga driftbudget utan kräver utökade medel utöver 
beviljad ekonomisk ram. Lokalanpassningar som genererar en utökad hyreskostnad 
beslutas av programnämnd. 
 
Verksamheterna ska inte fördela antal åtgärder och/eller kostnader i flera olika 
lokalanpassningar i syfte att understiga beloppsgränsen för att hantera ökade kostnader 
inom driftbudget. 

 
På grund av pågående Coronapandemi så har gällande restriktionen begränsat 
genomförande av lokalanpassningar till att enbart hantera ärenden av mer akut karaktär.  

 
Under 2021 har 4 nya lokalanpassningsärenden varit aktuella som ej tagits upp i 
föregående Lokalförsörjningsplan. Ett av dessa ärenden har inneburit en kostnad som 
överstiger 50 tkr/år. Under år 2020/2021 har ca 5 lokalanpassningsärenden pausats på 
grund av kommunens centrala Covid-riktlinjer.  

 
Akuta myndighetskrav 
Programnämnd Samhällsbyggnad har varje år en avsatt budget för akuta myndighetskrav 
som inte kan invänta beslut från Kommunfullmäktige. Dessa medel kan dock enbart 
användas till fastigheter som ägs av Örebro kommun och inte till anpassningar i 
fastigheter som ägs av andra fastighetsbolag. Investeringen medför ingen 
hyreskompensation för mottagaren utan detta måste hanteras inom befintlig budgetram.  

Myndighetskrav som innebär lokalanpassning hos fastighetsbolag hanteras om möjligt 
som en direktkostnad (om den totala kostnaden understiger 50 tkr). I annat fall behöver 
ärendet lyftas separat för beslut och anpassningen hanteras via fastighetsbolag genom ett 
hyrestillägg. 

 
3 Avrundat prisbasbelopp år 2021, 48 600 kr.  
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2.1.6 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.    

 
2.1.7 Investeringsprogrammet 
Investeringsprogrammet är det kommungemensamma dokumentet som samlar hela 
kommunens investeringsbehov. Programnämndernas investeringsplaner utgör underlag 
för investeringsprogrammet.  

Investeringsprogrammet utgör underlag för beslut om ÖSB; Övergripande strategier och 
budget. 

 

2.2 Nyckeltal 

Nyckeltal kan ses som vägledning i tidigt skede, exempelvis vid jämförelser mellan olika 
alternativ eller tidig kostnadsuppskattning. I den fortsatta projekteringen krävs mer 
detaljerad kostnadsinformation som underlag för investeringsbeslut.  
 
Inom kultur- och fritidsområdet finns en hög variation av lokaltyper och många är 
verksamhetsspecifika. Därför finns det få nyckeltal att följa för att bedöma ekonomin i 
tidigt skede. Det finns potential att utveckla interna nyckeltal.  
 

 
Figur 2 Externa nyckeltal för nyproduktion av typlokaler4. 

Snittnyckeltalet för nyproduktion av lokal kan utifrån externa nyckeltal bedömas till ca 
20 000 kr/kvm BTA +/- 5 000 kr/kvm BTA beroende på lokaltyp.  
 
Parametrar som påverkar kostnaden är bland annat: 

• Objektstorlek  

• Byggnadens geometri 

• Kvalitetsnivå och utformning (invändigt material/tekniska installationer) 

• Platsspecifika förutsättningar 
 
Ombyggnation av befintlig lokal kan generera ett lägre nyckeltal jmf med nyproduktion, 
ca 30–50 % lägre. Exempelvis kan ett nyproducerat kontor kosta ca 21 500 kr/kvm BTA 
medan ombyggnation av befintlig lokal kan kosta 7 500–14 000 kr/kvm BTA. Intervallet 

 
4 Externa nyckeltal från ÅFs lilla prisbok 2020. 
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beror på om det avser en helrenovering inkl. nya installationer eller endast invändig 
renovering inkl. vissa installationer.  
 
Den totala projektkostnaden påverkas dock av flera olika aspekter som exempelvis 
byggnadstekniska-, kulturminnes, arkitektoniska-, eller andra platsspecifika parametrar. 
För nyproduktion av lokaler kan detaljplanebestämmelser, markförutsättningar, 
platsspecifika förutsättningar som exempelvis markföroreningar, och buller vara 
kostnadsdrivande. För ombyggnation kan det handla om förutsättningar i den befintliga 
byggnaden så som byggtekniska begränsningar, kulturvärden, begränsningar i 
byggnadens utformning, omfattning och utbyggnadsmöjligheter.  
 
Lokalhyran baseras på den totala projektkostnaden och därutöver tillkommer även 
driftskostnader5. En viktig parameter i beräkningen av hyran är också nyttjandeperioden. 
Längden på hyresavtalet är avgörande för hyresnivån utifrån fastighetsbolaget 
avskrivningstid för den aktuella om- eller nybyggnationen. 
För att fastställa en investeringskostnad krävs en förstudie av behovet och 
lokallösningen. Förstudiekostnaden bedöms utgöra ca 10–12% av den totala 
investeringskostnaden och finansieras inom nämndens driftsbudget. 

 
5 Löpande förvaltningskostnader så som el, värme, skötsel, underhåll, administrativa OH-kostnader 

 



15 
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN KULTURNÄMNDEN 

3 Befolkningsutveckling 
 

3.1 Nationellt 

De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt SCBs befolkningsprognos 
kommer folkmängden att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år de 
kommande åren. Invandringen är högre än utvandringen, vilket är en av anledningarna 
till att befolkningen ökar. Ett annat skäl till att befolkningen kommer att öka är att det 
föds fler än det dör. Människor lever också längre för varje år som går. 2020 var nästan 
var femte person över 65 år. Den gruppen kommer öka ännu mer6. 

Sedan 2000-talets början har invånarna i Sverige blivit drygt 1,5 miljoner fler, en ökning 
med cirka 16 procent. I slutet av 2019 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. 
Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Under 2020 ökade 
Sveriges befolkning med drygt 0,5 procent7. 

Till följd av coronapandemin sjönk Sveriges folkökning under första halvåret 2020 till 
den lägsta sedan 2005. Under första halvåret 2021 var folkökningen större än året innan, 
men lägre än alla andra år sedan 2008. Under första halvåret 2021 var folkökningen 29 
953 personer, vilket medförde att Sveriges befolkning den 30 juni var 10 409 248 
personer. Jämfört med 2020 har antalet födda ökat något samtidigt som antalet döda har 
minskat betydligt, vilket innebär att födelseöverskottet ökade från 6 860 första halvåret 
2020 till 11 681 första halvåret 2021. Under första halvåret 2021 föddes 58 466 barn, 
vilket är marginellt fler än under 2020 då 58 265 barn föddes. Invandringen, som 
minskade kraftigt under 2020, har fortsatt att minska under första halvåret 2021. 
Samtidigt har utvandringen ökat. Jämfört med 2020 har invandringsöverskottet minskat 
från 14 769 till 9 818 personer8.  

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.9 

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med nästan 22 000 personer. 
Dock var utvecklingen under 2020 betydligt lägre än tidigare år och vid utgången av 2020 
hade Örebro kommun 156 381 invånare, vilket var 685 fler än vid slutet av 2019. Detta 
var den lägsta befolkningsökningen sedan 2002. Detta kan till stor del förklaras av en låg 
invandring och de restriktioner som coronapandemin fört med sig, exempelvis har det 
skett en stor utflytt av personer i åldrarna 19–24. Anledningen är troligen att den mesta 
undervisningen på Örebro universitet sker på distans, vilket gör att många väljer att inte 
bo kvar och betala för sin lägenhet på universitetsområdet. 

Till år 2030 beräknas antalet invånare öka med cirka 20 000 till omkring 177 600. Denna 
folkökning består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än 
från), men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet 
avlidna) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den 
kommande tioårsperioden. Den pågående coronapandemin försvårar prognosens 
beräkningar. 

 
6 SCB Befolkningsprognos för Sverige 2021-09-14 
7 SCB Sveriges Befolkning 2021-09-14 
8 SCB Befolkningsstatistik första halvåret 2021 2021-08-18 
9 Prognos baserad på kommunens byggplaner (alternativ normal) för åren 2021-2030. Statisticon AB 
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• För 2021 beräknas befolkningsökningen i kommunen bli ungefär 1 200 personer 
för att sedan öka mot slutet av prognosperioden till mellan 2 000 och 2 500 
invånare per år. En genomsnittlig ökning om drygt 2 000 personer per år 
förväntas fram till 2030. 

• Antalet barn i förskoleålder 1–5 år, beräknas först minska något fram till 2025, 
därefter börja öka med i genomsnitt cirka 200 barn per år under åren 2026–
2030. Totalt en ökning med 12 procent under 10 år. Denna ökning bygger 
främst på ett antagande om att barnafödandet kommer öka från dagens nivåer, 
detta främst för att antalet kvinnor i 30-årsåldern är högre än på länge och 
beräknas öka ytterligare framöver. 

• Antalet invånare i grundskoleålder 6–15 år, beräknas först öka med i genomsnitt 
cirka 350 barn per år fram till 2023 för att sedan stabiliseras resten av 
prognosperioden. Totalt en ökning med 6 procent under 10 år. 

• Antalet invånare i gymnasieålder 16–18 år, beräknas öka med i genomsnitt cirka 
150 elever per år vilket är en ökning med hela 29 procent under 
prognosperioden. 

• Antalet invånare i yrkesaktiv ålder 20–64 år, beräknas öka långsammare än 
antalet invånare i icke-yrkesaktiva åldrar 0–19 år samt 65 år och äldre. Detta 
leder till en ökande demografisk försörjningsbörda under de kommande 10 åren. 

• Antalet invånare i pensionsålder 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt 
cirka 460 per år. Antalet äldre invånare 80 år och äldre, beräknas öka kraftigast 
fram till 2030. Totalt en ökning med hela 57 procent fram till 2030, från dagens 
7 100 till 11 300 äldre år 2030. 

• Medelåldern hos den totala befolkningen i Örebro kommun ligger kring 39,72 
vilket är cirka 1,5 år lägre än medelåldern i riket. Medelåldern beräknas stiga till 
fram till 2030, då den beräknas ligga på 40,20 och kommer då vara 2,2 år lägre 
än medelåldern i riket. 

I och med coronapandemin har förutsättningarna för befolkningstillväxt förändrats 
kraftigt. Under hösten 2020 och våren 2021 var det betydligt färre studenter på Örebro 
universitet som valde att flytta till Örebro kommun då mycket undervisning skulle hållas 
digitalt. Flertalet studentlägenheter stod under denna period tomma. Från och med 
hösten 2021 då restriktionerna släpper finns dock goda möjligheter att studenterna 
återkommer. Det inte troligt att befolkningen ökar så mycket som prognosen förutspår, 
dvs 1200 personer under år 2021. Ökningen blir sannolikt istället runt 500 personer för 
2021, då befolkningsutvecklingen under augusti var mer än 500 personer lägre än väntat. 
De åldersgrupper som främst förväntas hamna lägre än prognosen förutspådde är 
personer 20-29 år, men även 30-39 och små barn. Det rör sig då främst om studenter 
och barnfamiljer som prognosticerats för högt. Om befolkningsutvecklingen från 2022 
och framåt sedan följer prognosen är mycket svårt att spekulera kring. 
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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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3.2.1 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 204010. 

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, cirka 1 000–3 000 invånare. 

 
10 Örebro kommuns översiktsplan, Staden, 2021-07-01 
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Figur 5 Utvecklingsområden, Örebro kommun.  
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Figur 6 Möjliga bostadsprojekt de närmsta 10 åren, Örebro kommun. 
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3.2.2 Att prognosticera behov 
Nämndernas behovsanalyser ska bygga på bland annat kommunens 
befolkningsprognos och beslutad översiktsplan. Bostadsbyggandet och den förväntade 
exploateringen har stor inverkan på kommunens lokalförsörjning. 

Med hjälp av prognoser förväntas behovsanalyserna i lokalförsörjningsplanen ge svar på 
hur kommunen kan tillgodose nuvarande och framtida lokalbehov. För att kunna 
analysera utbud och efterfrågan av lokaler är det viktigt att analysera verksamhetens 
nuläge som en grundförutsättning. 

Lagkrav, myndighetskrav eller organisatoriska förändringar i verksamheten kan också 
leda till olika lokalbehov. Olika styrdokument i kommunen och nya politiska ambitioner 
kan påverka verksamheternas lokalbehov.  

Viktiga moment i behovsanalysen är att beskriva lokalbehovets omfattning, geografiska 
läge och tid för när behovet behöver vara tillgodosett. En konsekvensbeskrivning av vad som 
händer om behovet inte tillgodoses kan underlätta prioritering mellan olika lokalbehov. 

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen vilket ger kommunen en möjlighet att 
omvärdera föregående års behov i tid och omfattning och göra nya 
behovsanalyser. Kommunens lokalförsörjningsplan är en 4+4 årsplan. 

Verksamheterna har möjlighet att skicka in ansökan om lokalanpassningar för att få olika 
behov tillgodosedda under året. Det kräver dock att nämnden beslutar om detta och 
har ekonomiska förutsättningar för arbetet. 

Tjänstemannaorganisationen som ansvarar för framtagandet av lokalförsörjningsplanen 
gör ett förslag till prioritering av behoven innan förslag till beslut överlämnas till 
driftsnämnden. Den slutgiltiga prioriteringen sker i programnämnd Samhällsbyggnad. Se 
prioriteringsprincip. 

Fastighetsägarens renodlade underhållsbehov ingår inte i lokalförsörjningsplanen. Om 
verksamheten har kännedom om att fastighetsägaren ska vidta underhållsåtgärder och 
önskar lokalanpassningar i samband med detta tas det med i lokalförsörjningsplanen. 

I undantagsfall har hyresavtal tecknats där hyresgästen står för det planerade underhållet. 
Om verksamheten bedömer att lokalerna behöver planerat underhåll i sådana fall ska det 
tas med i lokalförsörjningsplanen. 

Lokalförsörjningsplanen är ett av flera underlag för investeringsplanen/investerings-
programmet. 
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4 Behovsbeskrivning Kulturnämnden 
Uppdrag 

Kulturnämnden ska ta initiativ för att påverka kommunens kulturpolitik genom insatser 
på kulturområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens innehav av konst, drift av 
kulturlokaler, Kulturskolan, folkbibliotek, fritidsgårdar, barn och särskolekolonier samt 
bidrag och andra insatser för till exempelföreningar och studieförbund.  Nämnden 
ansvarar vidare för kommungemensam ungdomsverksamhet med den samordning som 
krävs för förebyggande ungdomsarbete, att genom biblioteken bistå kommunens 
servicecenter i att ge samhällsvägledning till medborgarna samt att stödja och samordna 
arbetet med lokal områdesutveckling. 

 

4.1 Programöverskridande projekt  

Projekt som bedrivs inom ett eller flera programområden betraktas som 
programöverskridande projekt. Ett programöverskridande projekt kan exempelvis 
bedrivas inom ett programområde och samtidigt tillgodose behovet inom ett annat 
programområde, exempelvis idrottshallar. Ett programöverskridande projekt kan också 
vara ett projekt som bedrivs inom flera programområden parallellt för att tillgodose så 
många behov som möjligt, exempelvis aktivitetscenter eller andra lokaler som samnyttjas. 

Vid programöverskridande projekt är det viktigt att berörda verksamheter deltar i 
planeringen i tidigt skede. På så sätt ökar möjligheterna för samarbetsvinster och även 
fastställa kostnadsansvar för olika behov tidigt i processen. Ett tydligt exempel är 
planering av idrottshallar där lokalerna hittills oftast tillkommit genom planering från 
skolans behov men där lokalerna kan nyttjas utanför skoltid av bland annat 
föreningslivet.  

4.1.1 Effektivt lokalnyttjande 
Lokalkostnader är överlag de näst högsta kostnaderna inom kommunal verksamhet och 
är, förutom samverkansmöjligheter inom/mellan verksamheter, en drivande faktor till att 
sträva efter ett effektivt lokalnyttjande.  

Vid samnyttjande av lokaler är det viktigt att i tidigt skede fastställa ansvarsfördelning: 

• Merkostnader för lokalanpassningar vid nybyggnation av idrottshallar ska 
finansieras inom programområde samhällsbyggnad. Lokalanpassningen ska 
tillgodose föreningslivets behov. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att 
utreda behovet av dessa lokalanpassningar inför nybyggnation. 

• Övriga anpassningar för uthyrning av lokaler till civilsamhället är ett ansvar 
för hela kommunkoncernen. Även om uthyrning av lokaler till stora delar 
hanteras via Bokningscentralen inom Kultur- och fritidsförvaltningen är det 
endast ett administrativt ansvar och inte nödvändigtvis att samtliga anpassningar 
för civilsamhället ska hanteras av fritidsnämnden eller kulturnämnden. 

• Idrottshallar i direkt anslutning till en skola hanteras via Barn- och utbildning. 
En idrottshall som inte har direkt anslutning till en skola bör hanteras av Kultur- 
och fritidsförvaltningen. Detta förutsätter ett tidigt och starkt samarbete mellan 
delaktiga parter. 
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4.1.2 Nya områden för kultur, fritid och idrott 
I takt med att Örebro växer ställs högre krav på befintliga fritids- och 
idrottsanläggningar, samtidigt som det finns ett behov av nya anläggningar i nya 
stadsdelar.  
 
Samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen 
behöver fördjupas ytterligare för att säkerställa att lämpliga ytor identifieras och 
därigenom öka planberedskapen för kultur-, fritid- och idrottsytor.  
 
En del i att skapa bättre förutsättningar för kultur- och fritidsområdets kommande 
behov kan vara att ta fram planeringsriktlinjer och/eller nyckeltal, se exempelvis ”Plan för 
samhällsservicens Markbehov i Malmö”. 
 
 

4.1.3 Aktivitetscenter CV-området 
Kommunen genomför en programöverskridande förstudie för att se över möjligheterna 
att etablera ett aktivitetscenter i CV-området, Vagnverkstaden.  

I översiktsplanen beskrivs att samlokalisering av verksamheter kan verka för större 
funktionsblandning inom kultur- och fritidsanläggningar och att få med flera målpunkter 
samlade på samma plats med flexibla lokaler skapar bättre förutsättningar att möta både 
dagens och framtidens skiftande behov inom kultur och fritid.  

Detaljer om möjligheterna och förutsättningarna för en fullstor idrottshall behöver 
utredas i en volymstudie. Beslut om förstudiebeställning väntas tredje kvartalet 2021.  

Lokallösningar för resterande lokalbehov blir eventuellt aktuellt efter första 
volymstudien. 

Etablering av aktivitetscenter i CV-området förväntas ske efter prognosperioden. 

 

4.1.4 Samverkan med Barn- och utbildning 
Programområde Barn- och utbildning har i lokalförsörjningsplanen 2022–2025 
identifierat behov av tillgång till idrottshallar för att klara ökat antal elever under 
prognosperioden.  
 

”Samarbete krävs för att på ett optimalt sätt nyttja skollokaler, 
idrottshallar, bibliotek och fritidsgårdar. Detta förutsätter i sin tur utökat 
samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen samt föreningslivet.”  
Lokalförsörjningsplan 2022–2025 Programnämnd Barn- och utbildning dat. 2021-
06-03 BoU 767/2021.  
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4.2 Verksamhetsområde Allmänkultur  

Verksamhetsområde Allmänkultur har ansvar för Wadköping, Karlslund, Bio Roxy, 
Konsthallen, OpenArt, samt stöd och bidrag till föreningslivet. 

Symboler i figuren nedan som är cirklar ingår i fritidsnämndens ansvar. Symboler i 
figuren nedan som är kvadrater ingår i kulturnämndens ansvar.  

 

Figur 7 Verksamhetsområde Allmänkultur.  
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4.2.1 Behov 2023–2026 
Det finns inget identifierat behov för denna prognosperiod. 

4.2.2 Behov 2027–2030 
Det finns inget identifierat behov för denna prognosperiod. 
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4.3 Verksamhetsområde Fritid Ungdom 

Verksamhetsområde Fritid Ungdom ansvarar för Fritidsgårdar, ungdomsverksamhet, 
mötesplatser, koloniverksamhet samt stöd och bidrag till föreningslivet. 

 

Figur 8 Verksamhetsområde Fritid Ungdom. 
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4.3.1 Behov 2023–2026 

Kultur- och fritidscenter 
Med begreppet kultur- och fritidscenter avses verksamhetssamverkan mellan flera olika 
aktörer inom kultur- och fritidsområdet i ett bostadsområde eller stadsdel. Aktörerna är 
ofta bibliotek, fritidsgård, kulturskola och civilsamhälle. Just samverkan och den 
geografiska placeringen gör att möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter och service 
ökar. 

Nytt Kultur- och fritidscenter S: a Ladugårdsängen 
Planeringen av ett kultur- och fritidscenter i Södra Ladugårdsängen har pågått i samband 
med planeringen för Änglandaskolan sedan 2016. Lokalerna, som ska inrymmas inom 
befintlig skola, planeras innehålla både fritidsgårdsverksamhet och biblioteksverksamhet. 
Detta är därför ett projekt som berör både verksamhetsområde Fritid Ungdom och 
Bibliotek inom Kultur- och fritidsförvaltningen och förutsätter ett effektivt samarbete 
med Grundskoleverksamheten som inryms i Änglandaskolan.  

Lokalerna har i samband med nybyggnation av skolan anpassats till undervisningslokaler 
och används som evakueringslokaler tills Svealundsskolan står klar HT 2021. 

I dagsläget finns inget stadsdelsbibliotek i Södra Ladugårdsängen. Denna verksamhet blir 
därmed en nyetablering. Fritidsgården i Kultur- och fritidscentret blir däremot en 
befintlig verksamhet; fritidsgården Kuggen som utökas. Idag finns Kuggen på Navets 
skola. Mot bakgrund av områdets kraftiga befolkningsökning är behovet att etablera en 
mötesplats för barn och unga högt prioriterat, framförallt eftersom behovet redan 
tidigare har prioriterats ned till förmån för evakueringslokaler för skolverksamhet.  

Arbete är påbörjat för att ta fram ett behovsunderlag som ska ligga till grund för en 
förstudiebeställning av Futurum. Specificerat behovsunderlag bedöms bli färdigställd 
under hösten 2021, och i samband med detta kan det finnas behov av ekonomisk 
revidering av tidigare avsatta investeringsmedel. 

Behovet är högt prioriterat behöver tillgodoses senast 2023. 

Konsekvensbeskrivning om behovet inte tillgodoses i tid: Befintlig fritidsgård Kuggen 
behöver kvarstå i nuvarande omfattning i A-huset på Navets skola (små 
lokaler). Det uppstår outnyttjad lokalyta i Änglandaskolan då lokalerna inte 
längre behövs som evakueringslokaler för skolan. Det är inte möjligt att nyttja 
lokalerna i nuvarande lokalutformning för KoF-center/fritidsgård. Ambitioner 
om MerÖppet stadsdelsbibliotek kan inte uppnås med beviljade bidragsmedel. 
En verksamhet med MerÖppet koncept är ekonomiskt fördelaktigt (hög 
tillgänglighet utan personalkostnader) och kan få en social positiv effekt genom 
att verksamheten är tillgänglig dygnet runt. Stadsdelen S:a Ladugårdsängen 
kommer fortsatt sakna ett stadsdelsbibliotek och en fritidsgård i tillräckligt stor 
omfattning.  

Nytt Kultur- och fritidscenter Varberga 
Ett nytt Kultur- och fritidscenter planeras i takt med centrumomvandlingen av Varberga 
centrum. 

I dagsläget har stadsdelsbiblioteket i Varberga stängt sin verksamhet och flyttat ur sina 
lokaler. I dagsläget bedrivs Varberga fritidsgård i lokaler med slitet ytskikt som påverkar 
besökarnas förhållande till lokalen. Av denna anledning har verksamheten identifierat att 
behovet är högt prioriterat behöver tillgodoses senast 2024. 

Ett specificerat behovsunderlag, innehållande både fritidsgårdens behov och bibliotekets 
potentiella behov har tagits fram och skickats till Örebrobostäder under vården 2021 för 
vidare utredning. Behovet bedöms vara ca 1100 kvm. Ingen kostnadsuppskattning har 
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för närvarande gjorts av Örebrobostäder, men tidigare avsatta investeringsmedel för 
ökad hyreskostnad om 560 tkr/år behöver sannolikt revideras på sikt.  

Örebrobostäder bygger om stora delar av Varberga centrum och det är ej fastställt vart i 
centrumet som Örebro kommuns behov kan tillgodoses.  

Andra alternativ, såsom att behålla och renovera/bygga om befintliga lokaler för 
Varberga fritidsgård utreds också.  

Konsekvensbeskrivning om behovet inte tillgodoses i tid: Stadsdelen kommer fortsatt 
sakna ett stadsdelsbibliotek vilket kan få negativa sociala konsekvenser för 
närområdet pga. längre transportsträcka till närmsta liknande verksamhet. Om 
fritidsgård och stadsdelsbibliotek inte samlokaliseras uteblir många av de 
positiva klustereffekter som annars uppstår med verksamheterna nära 
varandra. Varberga fritidsgård påverkas redan idag av ett slitet ytskikt som 
leder till fortsatt nedslitning/skadegörelse vilket återställs med ekonomiska 
medel som istället hade kunnat nyttjats för ett KoF-center. Slitna 
verksamhetslokaler påverkar hur besökare förhåller sig till fritidsgården. En 
försening av nya lokaler/renovering av befintliga lokaler riskerar negativa 
konsekvenser såväl ekonomiska som sociala.     

 

4.3.2 Behov 2027–2030 
Det finns inget identifierat behov för denna prognosperiod. 
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4.4 Verksamhetsområde Bibliotek  

Verksamhetsområde Bibliotek ansvarar för Stadsbibliotek, stadsdelsbibliotek, 
landsbygdsbibliotek samt bokbuss, två bokbilar och Patientbiblioteket på USÖ som drivs 
på entreprenad. 

 

 
Figur 9 Verksamhetsområde Bibliotek i Örebro tätort. 
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Figur 10 Verksamhetsområde Bibliotek i Örebro kommun. 
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4.4.1 Behov 2023–2026 

 

MerÖppet – Landsbygdsbibliotek Glanshammar 
För att öka tillgängligheten till biblioteksservice i framtiden kan “MerÖppna” bibliotek 
vara en möjlighet. Med “MerÖppet” menas bibliotek som under vissa tider är 
obemannade, men där besökarna själva kan få tillgång till lokalen och låna böcker. 
Konceptet kräver att besökaren tecknar avtal för att få rätt att nyttja lokalen under dessa 
tider.  

Beviljade medel från Kulturrådet bedöms kunna täcka hela eller delar av investeringen 
för MerÖppet.  

En etablering och installation beräknas kunna genomföras i sin helhet på ett bibliotek, 
utan att det behöver ske i samband med en ombyggnation. Om beviljade medel från 
Kulturrådet ska räcka till flera bibliotek behöver det sannolikt i högre grad hushållas med 
medlen och genomföra etableringen och installationen i samband med annan 
ombyggnation.  

För att tillgodose behovet av ett ”MerÖppet”- landsbygdsbibliotek har Glanshammars 
bibliotek valts som plats. Behovet är prioriterat och behöver tillgodoses senast 2023.   

 
Konsekvensbeskrivning om behovet inte tillgodoses i tid: En verksamhet med 
”MerÖppet”-koncept är ekonomiskt fördelaktigt (hög tillgänglighet utan 
personalkostnader) och kan få en social positiv effekt genom att verksamheten 
är tillgänglig dygnet runt. Landsbygdsinvånare får längre transportsträckor till 
biblioteksverksamheter och kan påverka hur man tar del av kulturutbudet.   

 

Kultur- och fritidscenter S: a Ladugårdsängen 
Planeringen av ett kultur- och fritidscenter i Södra Ladugårdsängen har pågått i samband 
med planeringen för Änglandaskolan sedan 2016. Lokalerna, som ska inrymmas inom 
befintlig skola, planeras innehålla både fritidsgårdsverksamhet och biblioteksverksamhet. 
Detta är därför ett projekt som berör både verksamhetsområde Fritid Ungdom och 
Bibliotek inom Kultur- och fritidsförvaltningen och förutsätter ett effektivt samarbete 
med Grundskoleverksamheten som inryms i Änglandaskolan.  

Lokalerna har i samband med nybyggnation av skolan anpassats till undervisningslokaler 
och används som evakueringslokaler tills Svealundsskolan står klar HT 2021. 

I dagsläget finns inget stadsdelsbibliotek i Södra Ladugårdsängen. Denna verksamhet blir 
därmed en nyetablering. Fritidsgården i Kultur- och fritidscentret blir däremot en 
befintlig verksamhet; fritidsgården Kuggen som utökas. Idag finns Kuggen på Navets 
skola. Mot bakgrund av områdets kraftiga befolkningsökning är behovet att etablera en 
mötesplats för barn och unga högt prioriterat, framförallt eftersom behovet redan 
tidigare har prioriterats ned till förmån för evakueringslokaler för skolverksamhet.  

Arbete är påbörjat för att ta fram ett behovsunderlag som ska ligga till grund för en 
förstudiebeställning av Futurum. Specificerat behovsunderlag bedöms bli färdigställd 
under hösten 2021, och i samband med detta kan det finnas behov av ekonomisk 
revidering av tidigare avsatta investeringsmedel. Bedömningen har gjorts att ett framtida 
Kultur- och fritidscenter i Södra Ladugårdsängen lämpar sig för att delar av biblioteket 
ska vara ett ”MerÖppet”- koncept. 

Behovet är högt prioriterat behöver tillgodoses senast 2023. 
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Konsekvensbeskrivning om behovet inte tillgodoses i tid: Befintlig fritidsgård Kuggen 
behöver kvarstå i nuvarande omfattning i A-huset på Navets skola (små 
lokaler). Det uppstår outnyttjad lokalyta i Änglandaskolan då lokalerna inte 
längre behövs som evakueringslokaler för skolan. Det är inte möjligt att nyttja 
lokalerna i nuvarande lokalutformning för KoF-center/fritidsgård. Ambitioner 
om MerÖppet stadsdelsbibliotek kan inte uppnås med beviljade bidragsmedel. 
En verksamhet med MerÖppet koncept är ekonomiskt fördelaktigt (hög 
tillgänglighet utan personalkostnader) och kan få en social positiv effekt genom 
att verksamheten är tillgänglig dygnet runt. Stadsdelen S:a Ladugårdsängen 
kommer fortsatt sakna ett stadsdelsbibliotek och en fritidsgård i tillräckligt stor 
omfattning.  

Nytt Kultur- och fritidscenter Varberga 
Ett nytt Kultur- och fritidscenter planeras i takt med centrumomvandlingen av Varberga 
centrum. 

I dagsläget har stadsdelsbiblioteket i Varberga stängt sin verksamhet och flyttat ur sina 
lokaler. I dagsläget bedrivs Varberga fritidsgård i lokaler med slitet ytskikt som påverkar 
besökarnas förhållande till lokalen. Av denna anledning har verksamheten identifierat att 
behovet är högt prioriterat behöver tillgodoses senast 2024. Bedömningen har gjorts att 
Varberga centrum lämpar sig för ett ”MerÖppet”- stadsdelsbibliotek. 

Ett specificerat behovsunderlag, innehållande både fritidsgårdens behov och bibliotekets 
potentiella behov har tagits fram och skickats till Örebrobostäder under vården 2021 för 
vidare utredning. Behovet bedöms vara ca 1100 kvm. Ingen kostnadsuppskattning har 
för närvarande gjorts av Örebrobostäder, men tidigare avsatta investeringsmedel för 
ökad hyreskostnad om 560 tkr/år behöver sannolikt revideras på sikt.  

Örebrobostäder bygger om stora delar av Varberga centrum och det är ej fastställt vart i 
centrumet som Örebro kommuns behov kan tillgodoses.  

Andra alternativ, såsom att behålla och renovera/bygga om befintliga lokaler för 
Varberga fritidsgård utreds också.  

Konsekvensbeskrivning om behovet inte tillgodoses i tid: Stadsdelen kommer fortsatt 
sakna ett stadsdelsbibliotek vilket kan få negativa sociala konsekvenser för 
närområdet pga. längre transportsträcka till närmsta liknande verksamhet. Om 
fritidsgård och stadsdelsbibliotek inte samlokaliseras uteblir många av de 
positiva klustereffekter som annars uppstår med verksamheterna nära 
varandra. Varberga fritidsgård påverkas redan idag av ett slitet ytskikt som 
leder till fortsatt nedslitning/skadegörelse vilket återställs med ekonomiska 
medel som istället hade kunnat nyttjats för ett KoF-center. Slitna 
verksamhetslokaler påverkar hur besökare förhåller sig till fritidsgården. En 
försening av nya lokaler/renovering av befintliga lokaler riskerar negativa 
konsekvenser såväl ekonomiska som sociala.     

 

4.4.2 Behov 2027–2030 
Det finns inget identifierat behov för denna prognosperiod. 
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4.5 Verksamhetsområde Kulturskolan  

Verksamhetsområde Kulturskolan ansvarar för ämneskurser, El Sistema, samverkan med 
förskola/skola och civilsamhället, samt lovverksamhet.  

 

Figur 11 Verksamhetsområde Kulturskolan. 
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4.5.1 Behov 2023–2026 

El Sistema  

El Sistema Örebro startade 2015. Efter tre år som socialt investeringsprojekt är det från 
och med den 1 januari 2018 en permanent verksamhet på Hagaskolan och Blåmesens 
förskola. Augusti 2018 utökades verksamheten även till Brickebackens skola och 
Byggklossens förskola. El Sistema i Örebro är den del av kulturskolans verksamhet där 
barn får undervisning i sång, rörelse/rytmik och musikinstrument.  

El Sistema Hagaskolan utökade lokaler 
I dagsläget samnyttjar El Sistema lokaler på Hagaskolan tre dagar i veckan. Lokalerna 
samnyttjas med grundskoleverksamhet och fritidsverksamhet som redan idag bedöms 
som trångbodda. Dagens lokallösning innebär flytt av många instrument och leder till en 
ansträngande och i förlängningen ohållbar arbetsmiljö för lärarna i Kulturskolans 
verksamhet. Situationen riskerar att leda till arbetsrelaterade skador om behovet inte 
tillgodoses. Verksamheten är i behov av utökade lokaler/ egen lokal för att fortsatt 
kunna bedriva verksamhet. Lokalbehovet inkluderar två salar, administrativ yta för 
pedagoger och förvaringsutrymme. 

Verksamhetsområdets önskemål är att Programområde Barn och utbildning ska stå för 
kostnaden som uppkommer av lokalförändringarna, då Kulturskolan ansvarar för och 
bekostar kulturpedagoger. 

Behovet är högt prioriterat och behöver tillgodoses senast 2023. 

Konsekvensbeskrivning om behovet inte tillgodoses i tid: Påverkad arbetsmiljö kvarstår. 
Om en negativ arbetsmiljö leder till att verksamheten inte kan bedrivas kan 
negativa sociala konsekvenser uppstå. Exempelvis att barn i närområdet får 
längre transportsträckor för att ta del av samma utbud som El Sistema erbjuder. 

 
 

4.5.2 Behov 2027–2030 
Det finns inget identifierat behov för denna prognosperiod. 

 

4.6 Pågående projekt 

Det finns inga pågående projekt som planeras att färdigställas innan denna 
prognosperiods start 2023.  

 

4.7 Behov för vidare utredning  

Utöver ovan redovisade lokalbehov för respektive verksamhetsområde finns det i ”Bilaga 
3 – Samlat behov Kulturnämnden” en förteckning över samtliga lokalbehov för 
Fritidsnämnden under prognosperioden. Lokalbehov med grå text är behov som inte 
bedöms vara tillräckligt beskrivna och således behöver utredas närmre innan vidare 
hantering av Lokalförsörjningsenheten. 
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5 Omvärldsbevakning 
 

5.1 Coronapandemin 

5.1.1 Möjligheter i det befintliga 
Coronapandemin har påverkat hur kommuner och regioner tvingas se över eller skjuta 
fram planer, program och byggprojekt. Av ekonomiska skäl tvingas flera aktörer minska 
eller avveckla sin verksamhet. Det kan innebära ett större utbud av lediga lokaler i staden. 
Utvecklingen ger anledning att i större utsträckning än tidigare omvärdera hur 
kommunens kommande behov ska tillgodoses. I en tät och växande stad finns det 
anledning att se över hur befintligt lokalbestånd i kommunen som helhet kan användas, 
med viss verksamhetsanpassning, för att tillgodose verksamheternas behov. Det bedöms 
som ett fördelaktigt alternativ dels ur ekonomiskt perspektiv (jmf nyckeltal) och ur 
klimatperspektiv. Att minimera avtrycket när vi bygger är bra, men att bygga mindre är 
bättre.  

Förutom att bevaka uppkomst av vakanta lokaler finns det fördelar med att se över 
större områden med potential för verksamheterna inom programområdet. 

5.1.2 Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? 
Under våren har rörelsemönster och mötesplatser studerats i en webbenkät inom ramen 
för Senseable Stockholm Lab11.  Undersökningen fick en ny inriktning i samband med 
restriktioner och social distansering som ett resultat av Coronapandemin.  

Webbenkäten lanserades i under mars 2020 i Stockholm, Göteborg och Uppsala. 
Enkäten ställer frågor om vilka platser vi besöker mer än tidigare, lika ofta som tidigare 
och vilka vi undviker. De svarande kan också rita in sina promenadvägar.  

Resultaten av enkäten bidrar med kunskap om vilka delar av staden som används under 
krisen och vad människor gör där. Det här blir en pusselbit till kunskapsfältet om hur 
städernas mötesplatser fungerar också i ett normaltillstånd och hur vi i framtiden bättre 
kan förbereda oss på olika typer av kriser. Framförallt hur det kan slå olika hårt i olika 
stadsdelar när samhället stänger ner. 

I maj 2020 redovisades en preliminär delrapport. Enkäten är förlängd till mars 2021 med 
anledning av rådande läge och förlängda restriktioner om social distansering. 
Undersökningens slutresultat och andra liknande studier är viktiga att bevaka framöver i 
planeringen av staden och våra mötesplatser.  

Det finns andra liknande undersökningar som pågår som kommer vara ett värdefullt 
underlag i den framtida samhällsplaneringen. 

5.1.3 Förändrade arbetsvanor efter pandemin – så påverkas staden 
Stockholms handelskammare redovisade i mars 2021 en studie över hur både 
arbetstagare och arbetsgivare inom Stockholms stad såg på en framtida arbetsplats efter 

den beteendeförändring som skett i och med Corona-pandemin12. Enligt den 
undersökning som genomfördes så svarade ungefär 70 procent av både arbetsgivare och 
arbetstagare att cirka 3 arbetsdagar på kontoret är en önskvärd mängd. Det skulle 
innebära en önskvärd ökning av hemarbete i jämförelse med före pandemin då endast 
20% uppgav att de jobbat hemma helt eller delvis. Studien visade också att unga 

 
11 Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan KTH, Stockholm stad och MIT, 
Massachusetts Institute of Technology för att utforska nya dimensioner av en smart stad.  
12 Stockholms handelskammares studie kring Förändrade arbetsvanor efter pandemin – så 

påverkas staden, mars 2021 (Förändrade arbetsvanor efter pandemin – så påverkas staden - 

YouTube).  

https://www.youtube.com/watch?v=Z1oUs85jjmU
https://www.youtube.com/watch?v=Z1oUs85jjmU
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yrkesverksamma önskade mer närvaro på kontoret än äldre och att kontoret framöver 
kan komma att få en ändrad funktion med mer fokus på samverkan och integration, 
medan mer administrativa arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som kräver fokus och 
koncentration istället med fördel sker i hemmet. Det som också framkom var att den 
fysiska arbetsplatsen är viktig för välmåendet och att en arbetsdag på kontoret ger ett 
bättre mående, medan en arbetsdag hemma ger en ökad produktivitet. 

 

5.2 Hållbarhet 

5.2.1 Byggbranschens påverkan 
Boverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för 
byggprocessen enligt plan- och bygglagen att styra mot ett mer hållbart byggande med 

nyttjande av hållbara material med syfte att minska branschens klimatpåverkan13.  
 
2015 beräknades byggbranschen stå för cirka 18 procent av Sveriges totala inhemska 
utsläpp. Brister fanns i både beräkning av byggnaders klimatutsläpp samt kunskaper i att 
genomföra livscykelanalyser om en byggnads klimat- och miljöpåverkan över hela dess 
livslängd. Boverket har därför tittat på ett antal nya styrmedel för minskad 
klimatpåverkan från byggprocessen vilket presenterades i en rapport 2018. 

 
5.2.2 Kravställning vid upphandling 
Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med Boverket tagit fram stöd som gör så att 
beställaren kan se om klimatbelastningen minskar eller ökar i jämförelse med 

normalläget14. Detta utifrån de klimatkrav som regeringen har presenterat för att främja 
minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. Kraven är anpassade 
efter var i byggprocessen som beställaren är. 
 
Som ett led i att ta ansvar för klimatbelastningen bör den kommunala 
lokalförsörjningsprocessen ställa krav på klimatsmarta upphandlingar, även i de fall där 
kommunen inte är den direkta beställaren/upphandlaren.  

 
5.2.3 Så kan fastigheter säkras inför ett varmare klimat 
Ett varmare klimat gör att fastighetsägare och verksamheter behöver planera för hur 
förändringen kommer att påverka dem. Boverket har därför i samarbete med SMHI, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten och 

Norrevo Fastigheter AB tagit fram ett material som belyser detta15. Genom att titta på 
nuvarande värmestrålning samt på hur värmestrålningen förväntas förändras med den 
ökade temperatur som den globala uppvärmningen ger går det att planera för framtiden. 
Förslag ges på hur det går att förbereda sig exempelvis genom stadsutformning med 
gröna stråk och fastigheter anpassade för det nya klimatet. Viktiga aspekter att jobba med 
både i planeringsstadiet samt vid kravställning mot utförare. 

 
13 Upphandlingsmyndigheten, 2018 (Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan 

(boverket.se)). 
14 Upphandlingsmyndigheten i samarbete med Boverket, 2021 (Hållbar upphandling | 

Upphandlingsmyndigheten). 
15 SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten och 

Norrevo Fastigheter AB, sep 2021 (Så kan fastigheter säkras inför ett varmare klimat – SMHI 

arrangerar webbinarium | SMHI). 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/hallbart-byggande-med-minskad-klimatpaverkan.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/hallbart-byggande-med-minskad-klimatpaverkan.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-fastigheter-sakras-infor-ett-varmare-klimat-smhi-arrangerar-webbinarium-1.175006
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-fastigheter-sakras-infor-ett-varmare-klimat-smhi-arrangerar-webbinarium-1.175006
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5.3 Trendspaning 

5.3.1 Möjligheter till förstärkt prognosarbete 
Göteborgsregionens kommunalförbund genomförde en kartläggning av prognosarbete 
för särskilda boendeformer inom social- och välfärdsområdet under 201816. Trots att 
kartläggningen avser ett annat verksamhetsområde än vad som förekommer inom 
programområde samhällsbyggnad finns det värdefulla slutsatser att beakta vad gäller 
svårigheter att prognosticera behov. 

Erfarenhet visar att det är svårt att prognosticera rätt och att det finns mycket att vinna 
med ett strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner. 

”Generellt beskriver intervjuade företrädare och experter att det finns för-
bättringspotential i hur prognosarbetet bedrivs. Man upplever att det sker begränsad 
utveckling inom området, och arbetet sker i hög grad enligt tidigare års rutiner. […] I 
regel står varje kommun mer eller mindre ensam i sitt prognosarbete. De tär ovanligt att 
en kommun har någon större inblick om hur övriga kommuner bedriver prognosarbete. 
Man tappar därför en möjlighet att lära sig och inspireras av erfarenheter från andra.17” 

Exempel på utvecklingsmöjligheter är ett regelbundet erfarenhetsutbyte med möjlighet 
till djupare samverkan att göra gemensamma prognoser eller ta fram gemensamma 
faktorer att beakta i analysarbetet.  

En del i den strategiska lokalförsörjningen är att prognosticera behovet för att kunna 
påtala identifierade behov som ska beaktas och tillgodoses i stadsutvecklingen och 
samhällsbyggnadsprocessen.  

En del i det större prognosarbetet är att skapa delområdesprognoser, vilket blir särskilt 
relevant i områden som förväntas expandera och växa. Sådana prognoser kan tjäna som 
underlag för analyser över var befintliga verksamheter kan behöva stärkas samt var nya 
verksamheter kan behöva etableras.  

 
5.3.2 Kulturnärvaro i stadsplaneringen 
Kulturnärvaro har en betydande roll i stadens utveckling och för människor som bor i 
staden. Att analysera ett nuläge är en förutsättning för att kunna analysera framtida 
behov och vara delaktig i stadsutvecklingen som får stor betydelse för människors 
livschanser. Det är en utvecklingspotential inför framtida arbete med långsiktig 
lokalförsörjning. 

”Ojämlika livsvillkor relaterar tydligt till social polarisering och segregation. 
Stadsbyggande och planering leder till investeringar som får stor betydelse för 
människors livschanser. Att kartlägga och illustrera närvaron av kultur ökar förståelsen 
för hur förutsättningarna ser ut i olika delar av staden; förutsättningar att delta, att 
uttrycka och att göra platser till sina. Bättre kunskap om rådande förhållanden banar väg 
för en mer träffsäker stadsbyggnadspraktik.” Ann Legeby, professor i Tillämpad stadsbyggnad 
på KTH 

 
5.3.3 Goda exempel 
Att samnyttja lokaler för flera av stadens behov är en fortsatt stark trend och är en 
gemensam nämnare för flera goda exempel.  

 
16 Göteborgsregionens kommunalförbund, ”Boendeprognoser för behovet av särskilda 
boendeformer inom funktionshinder- och äldreomsorgsområdet – kartläggning i elva GR-
kommuner”, 2018   
17 Prognos av särskilda boenden, SKR 2019 
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Samnyttjande av lokaler är resurseffektivt18 ur flera avseenden för att tillgodose 
gränsöverskridande behov inom kommunens olika förvaltningar. Samnyttjande av lokaler 
kan också underlätta och/eller främja samverkan inom/mellan olika verksamheter.  

Allaktivitetshus 
Efter en tid med kravaller i delar av Malmö stad ledde politiska ambitioner och ett 
studiebesök i London till att efterlikna en verksamhet som sysselsätter och bidrar till en 
meningsfull fritid för framförallt barn och unga; allaktivitetshus.  

Allaktivitetshuset i Lindängen var den första verksamheten som avsåg att aktivera 
boende i närområdet. Området präglas av barn till unge föräldrar, ensamstående 
föräldrar, hög arbetsbelastning, låg fritidssysselsättning, brist på föreningsliv, lågt 
valdeltagande, lägre socioekonomisk status, extra utsatt område med kriminalitet som tog 
sig neråt i åldrarna.  

Allaktivitetshusen är placerade i skolorna för att förlänga den upplevda tryggheten som 
skolverksamheten ger. På allaktivitetshusen har Malmöbor en möjlighet till en mer aktiv 
fritid utan att det kostar något. Allaktivitetshusen finns i skolans lokaler på 
eftermiddagar, kväller och helger. På vardagsmorgnarna serveras gratis frukost till 
eleverna. 

Efter utvärdering av verksamheten kunde Malmö stad se flera framgångar i barn och 
ungas vardag: höjda skolbetyg, ökad närvaro i skolan, ökad sysselsättning, ökad hälsa.  

I Malmö finns i dagsläget tre olika Allaktivitetshus på skolorna Lindängeskolan, 
Hermodsdalsskolan och Apelgårdsskolan. Här kan barn, unga och vuxna ta del av 
givande och kostnadsfria aktiviteter – varje dag. Något för alla, sju dagar i veckan som de 
boende önskar.  

 

 
18 Ekonomi, personal, lokalyta, markavtryck, miljö och klimat etc. 



39 
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN KULTURNÄMNDEN 

6 Slutsats  
Utifrån identifierade lokalbehov inom respektive verksamhetsområde kan vissa slutsatser 
dras för nämndens samlade behov.  

 

6.1 Samlat behov kulturnämnden 

Kulturnämndens identifierade lokalbehov finns sammanställt i en översikt, se bilaga 3.  

I översikten framgår vilka behov som bedöms generera ekonomiska effekter samt 
prioritering av behoven under prognosperioden. Tjänstemannaorganisationen har 
bedömt prioritering och ekonomin utifrån principer nedan. 

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

 

 
Figur 12 Förslag till prioriteringsprincip för att bedöma när och varför identifierade lokalbehov behöver tillgodoses. 

 
Bedömning av ekonomiska effekter utgår ifrån följande: 
 
Befintlig drift innebär att behovet kan hanteras genom befintliga driftmedel. 
 
Utökad drift innebär att behovet kräver utökade driftmedel för att finansiera resurser, 
inventarier, verksamhetsrelaterade utgifter. 
 
Investering avser i detta sammanhang att behovet kräver investeringsmedel för att kunna 
hantera en ökad hyra.   
 

6.1.2 Ekonomiska slutsatser 
Vissa lokalbehov inom kulturnämndens verksamhetsområde är inte identifierat i den 
omfattning eller utsträckning som krävs för att göra en bedömning vilka ekonomiska 
effekter det kan innebära. Trots generella nyckeltal finns det svårigheter att göra 
ekonomiska uppskattningar utan detaljer om lokalbehovet.  

Ett urval av lokalbehoven som identifierats i denna lokalförsörjningsplan förutsätter 
förstudier 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).  
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Det bedöms fördelaktigt om ekonomiskt utrymme kan säkras upp för att tillgodose 
oidentifierade/oförutsedda lokalanpassningar i befintliga lokaler. För akuta 
myndighetskrav finns medel avsatta inom programnämnd Samhällsbyggnad. Dessa 
medel kan dock enbart användas till fastigheter som ägs av Örebro kommun och inte till 
anpassningar i fastigheter som ägs av andra fastighetsbolag. Medel bör även säkras i 
driftsnämnd för myndighetskrav i lokaler som ägs av annan fastighetsägare. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Checklista Vad är en lokal? 
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7.2  Bilaga 2 Lokalförsörjningsprocessen från behov till förvaltning (processbild) 
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7.3 Bilaga 3 Samlat behov Kulturnämnden 

 
 
 


