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Sammanfattning  
Lokalförsörjningsplanen för åren 2023 – 2026 och med framåtblick 2027 – 2030, bygger 
på Örebro kommuns befolkningsprognos för perioden 2022–2031 samt politiska 
ställningstaganden.  
 
Befolkningsutvecklingen presenteras som ett intervall mellan ”Normal prognos” med 
förväntad byggnation och ”Låg prognos”, helt utan byggnation.  
 
Prognosen visar att det totala behovet av förskoleplatser minskar till en början och ökar 
först i mitten av planeringsperioden.  
 
För de lägre årskurserna i grundskolan, F – 6 minskar antalet elever under hela 
prognosperioden. Däremot ökar antalet elever inom åk 7 – 9 de första åren för att senare 
ha en lugnare ökning. Efter en topp 2027 minskar elevantalet inom åk 7 – 9.  
 
Den prognosticerade ökningen av barn i för- och grundskoleålder enligt 
normalprognosen leder till behov av nya lokaler. Det finns även behov av anpassning, 
renovering och ersättning av icke ändamålsenliga lokaler och tillfälliga byggnader. 
 
Under planeringsperioden kommer många kök att behöva anpassas, främst ur 
arbetsmiljöskäl. För att klara ökat antal elever behöver matsalar och tillgång till 
idrottshallar ses över. 
 
Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms fortsätta öka under planeringsperioden. Utöver 
det tillkommer en ökning av övriga driftskostnader.  

 
Förskola 
Den inriktning som lokalförsörjningen för förskolan bör ha de närmaste åren 2022 - 
2025 är att i möjligaste mån tillse att förskoleplatser finns där behovet är och att de 
förskolor som inte är ändamålsenliga successivt avvecklas eller anpassas genom om- eller 
nybyggnation. I en framåtblick gällande åren 2027 - 2030 behöver en planering finnas för 

att möta den prognos som visar en ökning av barn i åldern 1 - 5 år.  
 

Grundskola 
Ökningen av elever inom åk 7 – 9 innebär ett intensivt arbete med att skapa fler platser 
på befintliga skolor och under de närmaste åren kan det lösas med exempelvis tillfällig 
överbeläggning eller samnyttjande med andra stadier. Inom vissa områden kan 
skolplatser för åk F – 6 behöva omvandlas till platser för åk 7 – 9.  För de lägre åldrarna 
visar prognosen på totalen en minskning av antalet elever men närhetsprincipen innebär 
att utökning av platser ändå kan komma att behövas.  I första hand Mariebergsområdet 
och även Lillån/Bettorp. Omfattande rotrenoveringar på fyra skolor kommer att pågå 
under perioden. 
 
Gymnasiet 
Gymnasieskolan står inför en ökning av elever. Deras val kommer att vara vägledande 
när det gäller att anpassa lokaler efter behov. De anpassningar som görs ska syfta till att 
kunna ta emot fler elever inom befintliga gymnasieskolor.      

 

  



4 REV LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2026  

 

1 Syfte ........................................................................................................... 6 

2 Befolkningsutveckling .............................................................................. 6 

2.1 Befolkningsprognos........................................................................................... 6 

2.1.1 Faktorer som påverkar befolkningsprognos ........................................... 7 

2.1.2 Befolkningsprognosen i lokalförsörjningsplanen .................................... 8 

3 Politiska ställningstaganden .................................................................. 10 

3.1 Styrdokument .................................................................................................. 10 

3.1.1 Övergripande strategier och budget (ÖSB) ........................................ 10 

3.1.2 Programmet för hållbar utveckling ....................................................... 10 

3.1.3 Översiktsplanen ....................................................................................... 11 

3.1.4 Övriga lagar och styrdokument ............................................................ 11 

3.2 Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser ........................................... 13 

3.3 Övriga påverkande faktorer ......................................................................... 13 

3.3.1 Kapacitetsutredningar ............................................................................ 13 

3.3.2 Fristående etableringar .......................................................................... 14 

4 Ekonomi ................................................................................................... 15 

4.1 Objekt med riktade KS-medel ....................................................................... 15 

4.2 Objekt inom avsatt volymutrymme .............................................................. 15 

4.3 Objekt samfinansiering, KS och hyresvärd, 50/50 ....................................... 15 

4.4 Egenfinansiering inom nämndens ram ........................................................ 15 

4.5 Myndighetskrav och andra mindre anpassningar ..................................... 15 

4.6 Inventarier ........................................................................................................ 16 

4.7 Investeringsprogram ....................................................................................... 16 

4.8 Nyckeltal kring befintliga förskole- och skolplatser ..................................... 17 

4.9 Förutsättning och schabloner vid byggprocess. Förutsättning och 

beräkning av driftkostnadskonsekvenser ........................................................... 18 

4.9.1 Beräkning – hyresnivå ............................................................................. 18 

5 Lokalförsörjningsprocessen ................................................................... 19 

5.1 Samverkan ....................................................................................................... 19 

5.1.1 Samverkan mellan förvaltningar och lokalförsörjningsenheten ........ 19 

5.1.2 Samverkan mellan måltidsenheten och lokalförsörjningsenheten ... 19 

5.1.3 Samverkan mellan fastighetsägarna och lokalförsörjningsenheten 20 

5.2 Arbetsmodell vid behov av lokalförändring ................................................ 20 

6 Förskoleverksamhet ............................................................................... 22 

6.1 Prognos för antalet barn i förskolan 1–5 år .................................................. 22 

6.2 Nybyggnation enligt konceptet Framtidens förskola ................................. 22 

6.3 Reinvesteringar och anpassningar av lokaler ............................................. 23 

6.4 Förskoleplatser ................................................................................................. 24 

6.4.1 Prognosområden..................................................................................... 25 

7 Grundskoleverksamhet .......................................................................... 38 

7.1 Prognos elever i grundskola........................................................................... 38 

7.1.1 Prognos för antalet elever i åldrarna 6–12 år....................................... 38 

7.1.2 Prognos för antalet elever i åldrarna 13–15 år..................................... 39 

7.2 Förutsättningar ................................................................................................ 39 

7.2.1 Relativ närhet, rimligt avstånd, förtur .................................................... 39 



5 REV LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2026   

7.2.2 Planerad rotrenovering 50/50 samt övriga anpassningsbehov ........ 40 

7.3 Fristående skolverksamheter ......................................................................... 41 

7.2 Skolformer ........................................................................................................ 42 

7.2.1 Grundsärskola .......................................................................................... 42 

7.2.2 Skolor årskurs F – 6 .................................................................................... 44 

7.2.3 Skolor i mindre tätorter på landsbygden årskurs F – 6 ........................ 54 

7.2.4 Skolor årskurs 7 – 9 ................................................................................... 59 

8 Gymnasieverksamhet ....................................................................... 61 

8.1 Prognos för antalet ungdomar i gymnasieålder ......................................... 61 

8.1.1 Statistik ...................................................................................................... 62 

8.1.2 Friskolors kända förändringar eller nystart ............................................ 63 

8.1.3 Behov under planeringsperioden ......................................................... 63 

9 Bilagor ...................................................................................................... 67 

Bilaga 1 Möjliga bostadsprojekt inom 10 år ...................................................... 68 

Bilaga 2 Utvecklingsområden i staden, mindre tätorter och landsbygd 

utpekade i Översiktsplanen ................................................................................. 69 

Bilaga 3 Nyckeltal förskole- och skolplatser 2021 .............................................. 72 

Bilaga 4 Investeringsprogram .............................................................................. 77 

  

 

  



6 REV LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2026  

 

1 Syfte  
Lokalförsörjningsplanen visar de bedömda behoven under åren 2023–2026 och blickar 
även ytterligare fyra år framåt åren 2027-2030. Uppdraget att ta fram en 
lokalförsörjningsplan för behovet inom Programnämnd barn och utbildning ligger hos 
Lokalförsörjningsenheten. Detta görs i nära samarbete med Förvaltningen för förskola 
och skola samt gymnasieförvaltningen. Behovet beskrivs under varje 
verksamhetsområde.  
 
Genom lokalförsörjningsplaner läggs grunden till ett långsiktigt och ett ändamålsenligt 
nyttjande av Örebro kommuns lokaler och anläggningar. Varje år ska programnämnden 
som en del av sin budget- och verksamhetsplanering fastställa en lokalförsörjningsplan 
som innehåller ett fyraårigt perspektiv. Planen är ett underlag för att lyfta behov av 
ekonomiska medel inför investeringsplan/investeringsprogram.  
 
Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga behov av lokaler vad gäller 
volymökningar, nya verksamheter och organisationsförändringar som påverkar 
lokalbehovet.  
 
Förutsättningarna för lokalförsörjningsarbetet är beroende av befolkningsutveckling och 
politiska prioriteringar där ekonomiska ställningstaganden är tungt vägande.  

2 Befolkningsutveckling  
Under 2021 ökade befolkningen i Örebro kommun med 606 personer, från 156 381 till 
156 987 invånare, enligt SCB:s officiella siffror. Ökningen av befolkning beror helt på ett 
positivt födelsenetto på 689 personer, samtidigt som flyttnettot varit negativt. Totalt 
flyttade 83 personer fler ifrån kommunen än som flyttade hit. Befolkningsökningen 
under 2021 blev dock lägre än vad prognoser tidigare visat och kan till viss del förklaras 
med att det var fler som flyttade ifrån och färre som flyttade till Örebro kommun än 
förväntat. Den ökade utflytten sker främst till andra kommuner i länet.  
 
Utvecklingen av antalet barn i åldern 0 - 5 år beror främst på hur många barn som föds 
framöver. Eftersom denna åldersgrupp även är relativt mer flyttbenägen än de äldre 
barnen som har börjat skolan, så har även in- och utflyttning inverkan på utvecklingen. 
Senaste två åren har utflyttningen i denna grupp ökat, då barnfamiljer i större 
utsträckning flyttar till närliggande kommuner. För de äldre barngrupperna, 6 - 9 år och 
10 - 12 år, beror eventuella förändringar i antalet främst på åldrandet och att olika 
årskullar är olika stora. De största barnkullarna just nu är de runt 10 år. 
 
Antalet unga i åldrarna 13 - 15 och 16 - 18 år minskade under ett antal år, men nu tyder 
det mesta på att trenden har vänt. Senaste års relativt kraftiga ökning i dessa åldersklasser 
ser ut att fortsätta, då det fortsatt fyller på med stora barnkullar. 
 

2.1 Befolkningsprognos 

Osäkerheten i prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd. Generellt är 
osäkerheten störst för de åldersgrupper som inte är födda när prognosen görs. För att 
osäkerheten ska bli mindre används befolkningsuppgifter från de tre senaste 
åren. Antalet utflyttade och inflyttade i kommunen beräknas med det som hänt i 
kommunen de tre senaste åren som grund. Dessa värden justeras för att anpassa nivåerna 
efter de bostadsbyggplaner som kommunen har under perioden. Befolkningen i 
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prognosen skrivs fram ett år i taget med föregående år som utgångspunkt. Prognosen 
omfattar endast folkbokförda personer i kommunen.  
 
I SKR:s skrift Kommunala verksamhetslokaler utgiven 2021-01-11 påtalas att 
“Prognoser är prognoser och ska aldrig tolkas som något annat, ett faktum som inte bör 
underskattas” samt att ” Befolkningsprognoser utgör många gånger ett viktigt verktyg för 
olika planeringssyften, men problem kan uppstå om beslutsfattande grundat på en 
prognos lägger allt för stor vikt vid exaktheten i denna. Istället bör befolkningsprognoser 
fungera som ett komplement i planeringen och därigenom illustrera tänkbara framtida 
befolkningsförändringar”. SKR menar även att ”en större osäkerhet gäller för prognoser 
som appliceras på befolkningsmässigt små områden snarare än på folkrika områden, då 
de förstnämnda i större utsträckning är känsliga för förändringar. Trots de felaktigheter 
och avvikelser som vanligen upptäcks mellan prognos och faktiskt utfall, är 
befolkningsprognoser ett bättre alternativ än rena gissningar eller antaganden om att 
allting kommer att fortsätta på samma sätt som just nu”. 

 
2.1.1 Faktorer som påverkar befolkningsprognos  
Som beskrevs ovan så bygger prognosen på de tre senaste årens trender. Senaste årens 
prognoser har således byggt på väldigt varierad information om in och utflyttning. Under 
2017 och 2018 ökade befolkningen exempelvis med drygt 3000 personer nästan 
uteslutande tack vare ett positivt flyttnetto, för att sedan under 2020 och 2021 ha slagit 
om och blivit ett negativt flyttnetto. Om det mellan åren inte går att hitta en tydlig trend 
så blir befolkningsprognosen generellt mindre träffsäker.  

 
Utbrottet och spridningen av covid-19 har påverkat det ekonomiska läget generellt och 
har fått en förändrad effekt på bostadsmarknaden på sikt. Generellt vid en lågkonjunktur 
påverkas bostadsbyggnationen så till vida att färre projekt startar alternativt tar längre tid 
att färdigställa.  
 
Bostadsbyggnationen påverkar var i kommunen befolkningstillväxt sker och därmed var 
behoven av förskola och skola uppstår. I bilaga 1 åskådliggörs de bostadsprojekt som 
pågår och beräknas kunna färdigställas inom en 10 årsperiod, vilket ger en fingervisning 
om var bostadbyggnation kan generera befolkningsförändringar och behov av förskola 
och skola.  
 
Under 2020 - 2021 ökade utflyttningen av främst barnfamiljer till närliggande kommuner 
på pendlingsavstånd, detta troligen som en följd av att flera arbetsplatser tillämpar 
distansarbete under pandemin och det blir då enklare att bosätta sig längre från 
arbetsplatsen. Trenden att barnfamiljer flyttar ifrån Örebro kommun ger en direkt 
påverkan på antalet förskolebarn i kommunen. På längre sikt kommer detta även att 
påverka elevantalet inom grundskola och gymnasium. Det är också värt att notera att 
flera av landets kommuner i samma storleksklass som Örebro uppvisar liknande 
tendenser. 
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2.1.2 Befolkningsprognosen i lokalförsörjningsplanen 
 
Den totala befolkningsutvecklingen och den åldersuppdelade befolkningsutvecklingen 
presenteras som ett intervall mellan ett normalt utfall och ett lägsta tänkbart scenario. I 
scenariot, kallad ”Normal prognos”, förutsätts all planerad byggnation som är känd 
under prognosperioden färdigställas samt att födelsetalen anses ligga på relativt hög nivå. 
I det andra scenariot, kallad ”Låg prognos”, så färdigställs ingen byggnation alls och 
födelsetalen är lägre än i den normala prognosen.  
 
Under början av 2022 gjordes en preliminär befolkningsprognos för att tillmötesgå 
behovet av ny prognos i lokalförsörjningsplanen. Denna preliminära prognos skiljer sig 
en del från den mer officiella prognos som nu används i planen. I de flesta fall är spannet 
mellan normal prognos och låg prognos något mindre med den officiella prognosen än 
tidigare med den preliminära. 
 
I båda prognoserna har även hänsyn tagits till att 0-åringarna snarare minskar än ökar (i 
den tidigare prognosen vi har att tillgå ökar 0-åringarna med drygt 2% årligen fram till 
2030 medan det sedan 2018 snarare minskat med nästan 2% per år) och en manuell 
justering har gjorts i prognoserna. 
 
Utifrån den osäkerhet som beskrivits med anledning av coronapandemin så kan ett 
rimligt antagande vara att på kort sikt, 1-2 år, kan de låga prognoserna vara mer riktiga att 
följa gällande lokalplaneringen. Det behöver dock alltid tas hänsyn kring varje specifikt 
område och aktuell status kring bostadsbyggnation. För att ha en beredskap är det den 
normala prognosen som ligger till grund för investeringsbudget och för framförhållning 
gällande detaljplaner.  
 

 
 
Förändringen mellan 2021 och 2022 års prognos 
2022 års prognos för perioden 2022-2031 visar på en lägre årlig befolkningsutveckling än 
2021 års prognos för 2021-2030. Normal prognos visade på en årlig ökning av 
befolkning med 2125 personer mellan 2021 och 2030, medan 2022 års prognos visar på 
en utveckling på 1679 personer årligen fram till 2031. Skillnaden är inte så stor på totala 
nivå, dvs för alla åldrar, men däremot har den nya prognosen inneburit markanta 
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minskningar av antal mindre barn. Läs mer om detta under avsnittet om 
förskoleverksamhet. 
 
Den lägre utvecklingen för perioden 2022-2031 kan främst ses som en osäkerhet om 
befolkningsutvecklingen efter coronapandemin kan återgå till samma höga nivåer som 
innan pandemin. En i grunden låg invandring och en ökad utflytt är två faktorer som 
håller nere prognosen, även om byggtakten är fortsatt god. 
 
En osäkerhetsfaktor som kan påverka utvecklingen är den förmodade flyktingströmmen 
från Ukraina. Hur detta kommer att påverka befolkningstillväxten och behovet av 
förskole- och skolplatser behöver bevakas utifrån EU:s massflyktsdirektiv. 
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3 Politiska ställningstaganden 

3.1 Styrdokument 

Kommunens årliga budget: ”Övergripande strategier och budget (ÖSB)”, Programmet 
för hållbar utveckling, översiktsplanen och ytterligare ett antal styrdokument som 
presenteras här, utgör grunden för styrningen av Örebro kommun. 

 
3.1.1 Övergripande strategier och budget (ÖSB) 
”Ett Örebro för framtiden” antogs den 20 oktober 2021 av Kommunledningen och 
innehåller Örebros övergripande strategier och budget för 2022 med plan för 2022–2023. 
De sex målområdena, som beskriver den politiska ambitionen för innevarande 
mandatperiod, grundas på de 17 globala målen i Agenda 2030 och motsvarar 
målområdena i Örebro kommuns beslutade program för hållbar utveckling. Inom varje 
målområde har Kommunfullmäktige angett årliga inriktningar som ska omsättas i 
praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser.  
 
I dokumentet finns uppdrag som riktas till de kommunala bolagen: 

• Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) ska i samverkan med kommunen, 
föreningar och andra organisationer sträva efter att skapa en god uppväxtmiljö 
för barn och unga.  

• Futurum, Örebrobostäder (Öbo) samt Örebroporten ska fortsätta att vidta 
åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energi- och 
miljösynpunkt och att medverka till att målen i kommunens miljöprogram med 
underliggande styrdokument uppfylls.  

• Futurum, Öbo samt Örebroporten, ska när så är lämpligt, öka samverkan med 
kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma 
upphandlingar.  

 

3.1.2 Programmet för hållbar utveckling  
I Programmet ”Vårt hållbara Örebro” så finns följande sex målområden: 
1. Örebro i sin fulla kraft.  
2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.  
3. Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro.  
4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.  
5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald.  
6. Hållbara och resurseffektiva Örebro. 
 
När det gäller planeringen av lokaler för barn och unga så är det flera av målområdena 
som hänsyn ska tas till. Nedan nämns några av dessa och kopplingen till planeringen av 
lokalförsörjning. 

• Målområde 1 fokuserar på jämställda och jämlika uppväxt- och livsvillkor för 
alla. Vilket bland annat innebär ett uppdrag att minska skolsegregation, något 
som finns med i planeringen av geografisk placering av skollokaler.  

• Målområde 2 handlar dels om att säkerställa studiero, trygghet och säkerhet för 
alla i förskolan och skolan, oavsett kön, dels att säkerställa lärmiljöer fria från alla 
former av diskriminering och kränkande särbehandling.  I planering av lokaler 
och gårdar samt i framtagandet av koncept finns de parametrarna med för att få 
de fysiska förutsättningarna att nå målet.  

• Under målområde 4 står det att: ”År 2030 ska i första hand befintliga byggnader 
utvecklas och användas. Nya byggnader ska vara yteffektiva och flexibla, med 
fokus på minimering av resurs- och energianvändning både under byggnation 
och under förvaltning.” Det knyter an till den arbetsmodell som finns under 

https://intranat.orebro.se/kommunorganisation/styrningochledning/overgripandestrategierochbudget.1964.html
https://extra.orebro.se/oversiktsplan.4.38aac5381587bce5d2bf58.html


11 REV LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2026   

stycke 5.2. Det står även att ”År 2030 ska huvuddelen av bebyggelseutvecklingen 
i kommunen ske inom de utvecklingsområden och bebyggelsekärnor som pekats 
ut i översiktsplanen”. Planeringen för det sker i samarbete mellan 
Lokalförsörjningen och övriga enheter på Stadsbyggnad.  

• Målområde 5 påtalar vikten av fungerande ekosystem och rekreationsmiljöer. 
Koppling till målområdet är det beslutade Funktionsprogrammet där det 
beskrivs hur vilka funktioner utemiljö för barn och unga bör ha.  

 
Innehållet i samtliga målområden finns att läsa mer om i Programmet för hållbar 
utveckling.  
 

3.1.3 Översiktsplanen   
Örebro kommuns översiktsplan, Vårt framtida Örebro, 

(www.orebro.se/oversiktsplan) antogs av kommunfullmäktige 2018-04-25. 

Översiktsplanen pekar ut inriktningen för kommunens mark- och vattenanvändning i ett 

långsiktigt perspektiv, fram till ca år 2040. Örebro är en växande kommun och utifrån 

långsiktiga prognoser behöver kommunen ha en planberedskap för att rymma bostäder, 

arbetsplatser, offentlig och kommersiell service med mera, för upp till 50 000 fler 

örebroare fram till år 2040. För att möta dessa behov finns kommunens 

planeringsinriktning formulerad i strategier och ställningstaganden och åskådliggjorda 

geografiskt i en digital markanvändningskarta. I bilaga 2 tydliggörs de utbyggnads- och 

utvecklingsområden som är särskilt betydelsefulla för att tillmötesgå översiktsplanens 

strategier och möta de behov som den växande kommunen behöver ha beredskap för 

fram till år 2040. 

  

Förskolor och skolor i översiktsplanen 

Utifrån översiktsplanens planeringsperspektiv är det viktigt att skolors och förskolors 

lokalisering noga övervägs då deras placering är strukturbildande för staden och 

stadsdelen. Lokaliseringen påverkar familjers vardagsliv och rörelsemönster och därmed 

bidrar till ett flöde av människor som kan möjliggöra kommersiell och offentlig service i 

närområdet. Skollokalerna och tillhörande idrottshallar används för föreningsliv och 

möten, liksom skolgården för lek och spontanidrott även utanför skoltid, vilket bidrar till 

att skolan fungerar som en lokal mötesplats och utgör en viktig arena för integration. 

Utomhusmiljöerna vid skolor och förskolor är mycket viktiga då stor del av barnens 

utevistelse sker där. Utemiljöer vi skolor behöver vara tillräckligt stora för att slitaget på 

vegetationen inte ska bli för stort och för att ge utrymme för en variation av aktiviteter. 

(se vidare avsnitten Riktlinjer för friyta nedan). För att barn ska kunna ta sig självständigt 

till skolan behöver det finnas säkra gång- och cykelvägar till skolorna och möjlighet för 

barnen att säkert och tryggt kunna ta sig till kollektivtrafikens hållplatser. I 

översiktsplanens kapitel Utbildning samt hälso- och sjukvård finns specifika 

ställningstaganden för förskola, grundskola och gymnasieskola som ligger till grund för 

den fortsatta planeringen och utveckling av befintliga och nya skolmiljöer. Läs mer om 

det i avsnitt 5 Lokalförsörjningsprocessen. 

 

3.1.4 Övriga lagar och styrdokument 
 
Programnämnd samhällsbyggnad har den 3 dec 2021 antagit nya riktlinjer för friytor i 
förskola och skola som ska gälla vid planering och bygglovsprövning av nya förskolor 
och skolor. Nya riktlinjer för friytor i förskola och skola ska säkra goda lekmiljöer och ge 
barnen plats i staden - orebro.se Riktlinjerna utgår från PBL samt Boverkets allmänna 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/program-for-hallbar-utveckling.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/program-for-hallbar-utveckling.html
http://www.orebro.se/oversiktsplan
https://karta.orebro.se/#i=Op2017,z=4,c=59.29959159296428;15.23740172751095,b=-1,l=S111;S112;S14;S14E;A33L1_A33L2_A33H1_A33H2_A33G1_A33G2;A11R1_A11R2;A11B2;A112;A11HK2;A121_A122;A351_A352;A16;A13;H51
https://extra.orebro.se/oversiktsplan/utbildningochsjukvard.4.38aac5381587bce5d2b15ab.html
https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2021-12-21-nya-riktlinjer-for-friytor-i-forskola-och-skola-ska-sakra-goda-lekmiljoer-och-ge-barnen-plats-i-staden.html
https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2021-12-21-nya-riktlinjer-for-friytor-i-forskola-och-skola-ska-sakra-goda-lekmiljoer-och-ge-barnen-plats-i-staden.html
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råd och vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 
utemiljö. 
 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att tillräckligt stora och lämpliga friytor avsätts 
för förskola och skola i tidiga planeringsskeden samt vid projektering och bygglovs-
granskning. Riktlinjerna omfattar krav på friytans placering, storlek och kvalitet. I 
kvalitetsbegreppet ingår att skapa en mångfald av platser för såväl avskildhet, lugn och 
återhämtning som mer vilda aktiviteter. Det ingår också att eftersträva spännande och 
utvecklande utomhusmiljöer med möjlighet att ta risker utan att utsättas för betydande 
fara. Tillgången till en varierad och rik vegetation med uppväxta träd och buskar, samt 
varierade terrängförhållanden är viktiga faktorer för att uppnå en friyta av hög kvalitet. 
Andra viktiga kvalitetsaspekter är tillgänglighet, regn, sol- och skuggförhållanden, 
belysning, hantering av dagvatten och giftfri miljö. 
 
En tillräckligt stor gård är avgörande för att skapa förutsättning för innehållsmässiga 
kvaliteter. Riktlinjerna anger att följande ytor ska säkerställas: 

• 40 m2 per barn i förskola. 

• 30 m2 per elev i grundskola F-6. 

• 20 m2 per elev i grundskola 7–9. 

• En sammanhängande friyta på minst 3000 m2 för förskola och F-9.  

• För gymnasium ska friyta placeras och ordnas på det sätt som är skäligt med 
hänsyn till elevernas och verksamhetens behov.  

 
Avsteg från dessa riktlinjer kan göras när det finns tydliga målkonflikter med andra 
viktiga samhällsintressen. Riktlinjerna beskriver i vilka lägen avsteg kan vara aktuella och 
vilka kompensationsåtgärder som då ska genomföras. Eventuella avsteg från riktlinjerna 
hanteras av Byggnadsnämnden i plan- och lovprövningar. 
 
Barnkonventionen 
1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk 
lag. I Örebro kommun går barnrättsarbetet hand i hand med kommunens övergripande 
hållbarhetsarbete. Kommunfullmäktige antog en policy för barnets rättigheter i 
september 2014 och den uttrycker kommunens värdegrund och är vägledande för hur vi 
ska arbeta med barnrättsfrågor. "Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och 
att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på 
barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter.". 
 
Innan beslut sker i de kommunala nämnderna ska en bedömning av konsekvenserna 
göras utifrån barn-, genus-, och mångfaldsperspektiven.  

 
Strategi för miljöanpassat byggande: 
Från och med 2018 utgår all projektering för nyproduktion och tillbyggnad från 
kriterierna för Miljöbyggnad silver, även ombyggnation omfattas av Miljöbyggnad silvers 
kriterier för befintliga byggnader. Detta är en högre nivå än kraven som finns i Boverkets 
Byggregler (BBR). Utemiljön på kommunkoncernens nybyggda fastigheter ska bidra till 
en trygg, hälsosam, estetisk och motståndskraftig stad.  

 
Funktionsprogram  
Det beslutade ”Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess gårdar” (Bou 
2125/2017) utgör ett stöd för planering vid byggnation för förskolor och grundskolor. 
Lokalprogram/beställningsunderlag utgår från funktionsprogrammet. För förskolan 
finns ett koncept framtaget ”Framtidens förskola 2.0” och för grundskolan pågår 
diskussion om ett liknande koncept. Den del av funktionsprogrammet som gäller 
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gårdarna har koppling till kommunens översiktsplan. Revidering av 
funktionsprogrammet kommer att ske under planeringsperioden. 
 
 

3.2 Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser 

Det är fortsatt viktigt att hålla en ekonomi i balans för programområde Barn och 
utbildning. Totalt bedöms det finnas förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi 
inom programområdet, men det kommer krävas åtgärder på både nämnds- och 
verksamhetsnivå  
 
Investeringar binder kapital under lång tid, vilket påverkar det ekonomiska utrymmet för 
Programnämnd barn och utbildning att bekosta sin verksamhet i framtiden. 
 
Målsättningen är ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. På så vis upprätthålls 
förutsättningarna för att hantera personalkostnader och andra kostnader inom den 
tilldelade budgetramen, utan att behöva göra avkall på kvaliteten.  
 
Utifrån remissen Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 
2020:67) kan lokalförsörjningen påverkas utifrån hur många fler barn som kan komma 
att skrivas in i förskolan. Det skulle kunna innebära ett ökat antal barn som medför att 
förskoleplatser behöver tillskapas. 
 
Ambitionen med miljöbyggnad Silver (enligt beslut i kommunens Miljöprogram) ger en 
ökad kostnad då detta innebär en nivå över minimikrav, det vill säga lagkrav (BBR). 
 
I samband med inspektioner och renoveringar av fastigheter upptäcks behov av bland 
annat utökad ventilation. Åtgärder som kräver bygglov innebär att fastigheten ska 
anpassas efter nya byggnormer för exempelvis brandsäkerhet och tillgänglighet. Dessa 
typer av åtgärder innebär en ökad hyreskostnad då detta är krav på den verksamhet som 
bedrivs där. 
 
Inom kommunen finns en plan för cirkulär ekonomi som ska bidra till god ekonomisk 
hushållning, då behöver inventarier användas så länge de är funktionsdugliga.  
 
Vid större renoveringar ställs ofta krav på evakuering av barn och elever. Inhyrda 
paviljonger är en dyr lösning där man förutom hyreskostnaden behöver ta hänsyn till 
kostnader på flera miljoner för etablering och avetablering av paviljong.  
 
Det som nu sker i Ukraina kan komma att få en negativ kostnadsutveckling på planerad 
byggnation, främst vad gäller leveranser av material, och kommer att påverka 
investeringsprogrammet.   
 
Kultur och fritid kommer att anpassa delar av Änglandaskolan till ett kultur- och 
fritidscentra och tar därigenom över en del av hyreskostnaden. 
 

3.3 Övriga påverkande faktorer   

3.3.1 Kapacitetsutredningar   
Kapacitetsutredningen för grundskolor genomfördes av en extern konsultfirma.  
Avsikten är att kunna använda befintliga lokaler så effektivt som möjligt och att 
identifiera vilka som är de yttersta begränsningarna för att få plats med fler elever. 
Lokalkapacitetsutredningen var dock övergripande och kräver fördjupning på enhetsnivå 
för att bli mer användbar. Det fördjupade arbetet kommer att pågå under 2022. 
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Kapacitetsutredning för gymnasieskolorna hanteras av gymnasieförvaltningen. 
 
För att undersöka hur stor kapacitet som finns i kommunens kök har en 
kapacitetsutredning gjorts för kommunens samtliga tillagningskök. 
Kapacitetsutredningen behöver redovisas och utvärderas. Detta arbete kommer att 
genomföras under 2022. 
 
Även befintliga förskolor bör inventeras utifrån platskapacitet, lokalernas skick och 
geografiska läge. Detta för att få en god överblick över hela fastighetsbeståndet för att 
planera framåt när det gäller om-, till-, eller nybyggnationer.  
 

3.3.2 Fristående etableringar  
Både inom grundskolan och gymnasieskolan är en relativt stor andel av utförarna i 
kommunen fristående huvudmän. I dag är 13 (13) procent av barnen i förskoleålder 

inskrivna hos fristående huvudman. Motsvarande andel för grundskoleelever är 19 (19) 
procent och för gymnasieskolan 33 (29) procent (fjolårets andel inom parentes).  
  
När en fristående aktör ansöker om nyetablering eller utökning av verksamhet får 
kommunen möjlighet att yttra sig kring detta. För förskoletableringar hanteras tillståndet 
av Myndighetsavdelningen i kommunen.  
  
När det gäller grundskoleverksamhet yttrar sig kommunen främst om det finns behov av 
fler platser i aktuella årskurser och när det gäller gymnasieskolan är yttrandet i första 
hand ansökan i relation till det totala programutbudet i kommunen. Tillståndet att 

bedriva fristående skolverksamhet utfärdas av Skolinspektionen.  
  
Det är viktigt att följa hur etableringen eller utökningen av fristående verksamheter 
påverkar det totala utbudet. Kommunen behöver få kunskap hur många platser som 
faktiskt tillskapas men också ha en beredskap för om dessa platser inte längre kan 
nyttjas.   
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4 Ekonomi 
Redovisning av driftkostnadskonsekvenser i investeringsprogrammet sker enligt 
rubrikerna nedan. 
 

4.1 Objekt med riktade KS-medel  

Objekt som finansieras av medel från Kommunstyrelsen är av så omfattande karaktär att 
de inte ryms inom den av Kommunstyrelsen tilldelade budgetram eller volympott som 
ska finansiera ett förändrat antal barn- och elever inom förskola och skola.  
 
Åtgärderna handlar om reinvesteringar där lokaler rivs och byggs upp på nytt eller större 
objekt som är av omfattande karaktär.  
 
Behov av att tydliggöra hur kommunens samlade kostnader för till exempel sanering av 
förorenad mark, förändringar av vägar och infrastruktur, byggandet av idrottshallar mm 
inte får en negativ och oönskad kostnadsutveckling för kommunen som kan riskera att 
missgynna kommunala förskolor och skolor i förhållande till fristående vad gäller 
kommande hyreskostnader. 

 

4.2 Objekt inom avsatt volymutrymme 

I den ekonomiska planen reserveras årligen medel för driftkostnadsökningar som följer 
av en volymökning inom förskola och skola. Åtgärderna handlar om att möta behovet av 
fler förskole- och grundskoleplatser. Tillfälliga lokaler på grund av volymökning 
finansieras av programnämnden.  

 

4.3 Objekt samfinansiering, KS och hyresvärd, 50/50  

En överenskommelse har träffats mellan Örebro kommun och Futurum fastigheter AB 
om att respektive part finansierar 50 procent av investeringen. Beloppet omfattar totalt 
500 miljoner kronor. Alla planerade objekt hinner inte färdigställas som planerats till 
utgången av 2021. Det innebär att medel kommer att föras över till de kommande åren.  
Se mer under avsnitt 7.2.2 
 

4.4 Egenfinansiering inom nämndens ram 

Anpassningar som inte alltid går att förutsäga och där Programnämnd barn och 
utbildning eller driftsnämnd får stå för finansieringen. Det innebär att dessa kostnads-
ökningar ska finansieras inom befintlig budgetram.  

 

4.5 Myndighetskrav och andra mindre anpassningar  

Budgeten för myndighetskrav och mindre anpassningar för innevarande budgetår 
fastställs i samband med beslut om budget för nästkommande år. Därefter finansieras 
den ökade hyran inom Programområdets tilldelade budgetram. 
 
För att ta del av dessa medel sker en prövning och prioritering av behov som uppstår i 
verksamheterna under året. Programdirektör har delegation på hyreskonsekvenser upp 
till 0,5 miljoner kronor per objekt och avtalstid. Lokalstrateg har efter samråd med 
programekonom delegationen på hyresökningar upp till 0,2 miljoner kronor per objekt 
och avtalstid inom avsatta medel i programnämndens internbudget 
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4.6 Inventarier  

Inventarieanslaget bedöms under planeringsperioden till 47,2 mnkr årligen för 
programområde Barn och utbildning. Inom programområdet nämnderna med 
återbruk av inventarier  
 
 

4.7 Investeringsprogram 

Lokalförsörjningsplanen är för åren 2023 - 2026 med framåtblick ytterligare fyra år. 
Hyreskonsekvenserna av lokalförsörjningsplanen sammanställs i investeringsprogram.  
 

 
 
I investeringsprogrammet finns en kostnad medtagen för den situation som råder i 
världen just nu, krisen i Ukraina En konsekvens kan bli att priset på byggmaterial kan 
komma att öka. En kostnad motsvarande 2,0 miljoner kronor för 2022 och 0,9 miljoner 
kronor för 2023 finns med i investeringsprogrammet. 
 
Kommunen har planerat förskole- och skollokaler för samtliga barn och elever. Om en 
fristående huvudman etablerar sig i ett område som kommunen planerat en förskola eller 
skola påverkas investeringsprogrammet. Objektet tas bort från investeringsprogrammet 

Verksamhet och åtgärd Reviderad Budget Långsiktig Framåtblick

Belopp i tkr budget 2022 2023 2024 2025 plan 2026 2027-2030

Objekt finansierade med KS- medel 14 247 3 350 3 795 7 860 5 460 24 200

FÖRSKOLOR

Reinvestering förskolor 2 288 0 2 345 2 860 460 0

GRUNDSKOLOR

Reinvestering grundskolor 8 151 1 750 -150 5 000 5 000 5 000

Nya idrottshallar 3 808 1 600 1 600 0 0 19 200

Gymnasieskolor

Reinvestering gymnasieskolor 0 0 0 0 0 0

Objekt via avsatt volymutrymme 22 647 12 248 18 741 23 398 8 992 79 800

FÖRSKOLOR

Nybyggnation förskolor 2 677 3 538 860 3 323 1 392 18 000

Reinvestering, utökn förskoleplatser 0 0 1 770 2 800 0 3 200

Anpassning förskolor 650 750 350 250 0 0

GRUNDSKOLOR

Nybyggnation grundskolor 0 0 0 6 800 6 800 54 400

Ut- och ombyggn fler platser 520 2 980 830 640 0 0

Reinvestering utökning grundskolor 1 855 0 0 0 0 0

Anpassning grundskolor 11 040 3 720 4 950 -865 0 1 000

Anpassning kök och matsalar 2 310 1 380 2 380 1 200 0 0

GYMNASIESKOLOR

Ut- och ombyggn fler platser 0 0 5 250 5 250 0 0

Anpassning gymnasieskolorna -910 -1 830 551 3 200 0 0

Anpassning kök och matsalar 0 0 1 001 0 0 0

Anpassningar

Anpassn  myndighetskrav, engång kostn 1 000 0 0 0 0 0

Anpassnin myndighetskrav, hyresöknig 1 500 800 800 800 800 3 200

Ökad kostnad på grund av läget i världen 2 005 910

Objekt hyresvärd finaanserar 50 % 3 312 0 0 0 0 0

Fastighetstekniska investeringar 3 312 0 0 0 0

ÖVRIGT 0 0 0 0 0 0

Anpassning 50/50 projekten

Totalt Programnämnd 40 206 15 598 22 536 31 258 14 452 104 000

Plan
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och budgeteras i Programnämnd barn och utbildning budget som ersättning till 
fristående huvudman inom förskola eller skola.   

 
Hyreskonsekvensen för 2023 uppgår till 15,6 miljoner kronor varav 12,2 miljoner kronor 
ska finansieras inom Programnämnd barn och utbildning genom volymutrymmet på 30,0 
miljoner kronor.  
 
För att bidra till målen i Program för hållbar utveckling, Avfallsplanen Cirkulära Örebro, 
samt Kommunallagens paragraf om god ekonomisk hushållning (11 kap. 1 §) behöver 
inventarier användas så länge de är funktionsdugliga.  
 

4.8 Nyckeltal kring befintliga förskole- och skolplatser 

Vid en analys av förskole- och skolornas befintliga lokaler kan det konstateras att det 
finns skillnader både i utrymme och kostnader för de olika byggnaderna. Siffrorna visar 
skillnader i kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Statistiken är baserad på budget 2022 som bygger på antalet barn- och elever den 
15 oktober 2021 och hyreskostnader för 2022. Disponibel yta och kvadratmeterhyra 
leder tillsammans till skillnader i lokalernas kostnad per inskrivet barn och elev i 
verksamhet. Nedan redovisas nyckeltal per verksamhet. (I bilaga 2 redovisas en tabell per 
verksamhet och enhet, kommer med till beslut Lokalförsörjningsplaneringen) 
 
Under 2021 stängde fristående förskola och två fristående grundskolor sin verksamhet. 
Barn och elever från dessa verksamheter finns nu i kommunens skolor i såväl kommunal 
som fristående huvudman och kommer att påverka nyckeltalen.  
 
Nyckeltal inom förskola och skola 

 
 
Det förändrade antalet barn och elever i förskola och skola har lett till att nya lokaler 
tillskapats. Det har också funnits behov av renovering av lokaler samt ersättning av 
byggnader. Under motsvarande period har kostnaderna för lokaler inom förskola och 
skola ökat från 453 miljoner kronor år 2016 till 727 miljoner kronor som är den 
budgeterade kostnaden för år 2022 vilket motsvarar en ökning på knappt cirka 60 
procent.  
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet Årshyra Yta, m2 Antal Kronor per M2 per Kronor per 

barn/elever m2 barn/elev barn/elev

Förskola 161 313 531 91 680 6 907 1 760 13,3 23 355

Grundskola 411 863 000 265 565 15 615 1 551 17,0 26 376

Obligatorisk särskola 10 814 000 6 818 218 1 586 31,3 49 606

Gymnasieskola 124 235 000 100 680 4 603 1 234 21,9 26 990

Gymnasiesärskola 4 973 000 5 126 107 970 47,9 46 477
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4.9 Förutsättning och schabloner vid byggprocess. 
Förutsättning och beräkning av driftkostnads-

konsekvenser 

Nedan redovisas förutsättning för beräkning av driftkostnadskonsekvenser avseende 
hyreskostnader.  
 
Schablonerna för beräkning av kvadratmeter och grupper/avdelningar ska inte förväxlas 
med den pedagogiska organiseringen av verksamheten vad gäller antal barn och elever 
per grupp och klass. Lokalerna ska vara dimensionerade för att möjliggöra ökad 
flexibilitet för en förändrad åldersstruktur.  

 
4.9.1 Beräkning – hyresnivå 
En schablon används för att beräkna hyreskonsekvensen per objekt. Schablonerna är 
differentierade beroende på om kommunen bygger förskola, grundskola eller gymnasie-
skola samt storleken på verksamheten. Schablonen kan förändras över tid, till exempel på 
grund av läget på byggmarknaden. 
 
Det finns undantag när schablonmässig beräkning inte kan användas och det är vid: 
Utökade krav från kommunen, till exempel reservationsavtal vid köp av tomt, 
detaljplanekrav, varsamhetskrav och kulturkrav. 

• Föroreningar i mark/byggnad 

• Myndighetskrav 

• Onormala tomtförutsättningar där extra markåtgärder krävs 

• Utökade trafiklösningar 

• Evakueringskostnader  

• Marknadskonjunkturen  
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5 Lokalförsörjningsprocessen 
Riktlinjer för lokalförsörjning beslutades av kommundirektören i december 2019. (KS 
1549/2019). Syftet med riktlinjerna är att sammanfatta och förtydliga 
lokalförsörjningsprocessen i Örebro kommun. 
 

5.1 Samverkan 

Lokalförsörjningsenheten är sammanhållande för lokalförsörjningsarbetet. En viktig del i 
en smidig process är ett väl etablerat samarbete mellan förvaltningar, fastighetsägare och 
lokalförsörjningsenheten. 
 

5.1.1 Samverkan mellan förvaltningar och lokalförsörjningsenheten 
Behovsanalysen, baserad på befolkningsprognoser, tas fram av lokalförsörjningsenheten 
med stöd från statistiker och förvaltning. En kontinuerlig dialog under året mellan 
verksamhetsförvaltningarna (främst Förvaltning förskola och skola samt Förvaltningen 
utbildning, försörjning och arbete) och lokalförsörjningsenheten är en viktig 
förutsättning.  
 
Lokalförsörjningsenheten samarbetar internt med Stadsbyggnadsförvaltningen genom 
enheterna för Översiktlig planering, Detaljplan, Stadsmiljö och Trafik, Mark, 
Exploatering, och Bygglov. Även Miljökontoret är en central samarbetspart. Det är 
viktigt att identifiera eventuella lokalbehov tidigt i planeringsprocessen för att dessa ska 
kunna tas om hand och säkerställas i rätt tid.  
 
Översiktsplanens strategier och ställningstaganden konkretiseras i detaljplaneskedet där 
de blir juridiskt bindande. Alla skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler 
behöver ha planstöd i form av planbestämmelsen “Skola”. Om en ny skola behöver 
byggas eller en befintlig byggas om, behöver markanvändningen skola och tillräckligt stor 
friyta säkras i detaljplanen.  
 
Effektivt lokalutnyttjande innebär att de kommunala utbildningslokalerna, till viss del ska 
kunna göras tillgängliga för andra verksamheter inom kommunen samt med det civila 
samhället. Tillgänglighet till de kommunala utbildningslokalerna innebär oftast särskilda 
anpassningsåtgärder, framför allt brandsäkerhet, lås och larm.  
 

5.1.2 Samverkan mellan måltidsenheten och lokalförsörjningsenheten  

 
I samband med att den kommunala organisationen görs om är det angeläget att riktlinjer 
och styrande principer för byggnation av nya tillagningskök och restauranger utarbetas 
där det är tydligt vem som ansvarar för vad. Det behöver också utarbetas tydliga riktlinjer 
för anpassningar, ombyggnationer och myndighetskrav samt vem som står för 
kostnaden.  
 
1999-09-15 beslutades i kommunfullmäktige om en målformulering som anger att 
”kommunens matproduktion på sikt skall ske så nära brukarna som möjligt”. 
Det innebär att vid all ombyggnad, underhåll och nybyggnation av kök inom förskola 
och skola bör möjligheten att skapa tillagningskök undersökas. 
 
Måltidsenheten arbetar efter konceptet ”Smartare mat” som är Örebro kommuns arbete 
för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Kommunens koncept är vägledande 
vid planering av underhåll, ombyggnad och nybyggnation av kök inom förskola och 
skola.  
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5.1.3 Samverkan mellan fastighetsägarna och lokalförsörjningsenheten  
Lokalförsörjningsplanen innehåller inte underhållsbehov då detta ansvar generellt ligger 
på fastighetsägaren och hanteras via fastighetsägarens underhållsplaner.  
 
I de fall då lokalförsörjningsenheten och fastighetsägaren 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 för programnämnden. 
 
Fastighetsägare har ett eget uppdrag att förvalta kostnadseffektivt vilket i vissa fall kan 
kollidera med Örebro kommuns ambitioner. 

 
 

5.2 Arbetsmodell vid behov av lokalförändring 

När behov uppstår av om- till- eller nybyggnation av lokaler bör arbetet ske enligt 
nedanstående modell för att på bästa sätt värna kommunens resurser.

 
Figur 1 Princip för lokallösningar, LFE 

1. Omvärdera: Behovet bör 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 bör utredas för att eventuell omdisponera och optimera.  

 

3. Bygga om: Om- eller tillbyggnad av befintliga lokaler bör 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. I vissa fall kan dock nybyggnation var 
mer lämpligt än alltför kostnadskrävande ombyggnationer 

 
Omvärdera, effektivisera 
Både vid ny- och ombyggnation är effektivt lokalutnyttjande i fokus. Det innebär att 
lokalerna ska kunna vara omställningsbara för verksamhetens varierande pedagogiska 
behov samt i vissa fall även för olika skolformer. Behovet av flexibla lokaler finns 
framför allt i ytterområden och i nybyggda områden med varierad befolknings- och 
åldersstruktur. 
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Behovet av lokalförändringar bör analyseras i relation till verksamhetens möjlighet att 
lösa det genom att exempelvis omorganisera sin verksamhet, möjligheter att samnyttja 
med andra skolor/lokaler och/eller påverka skolskjutsutbudet. 

 
Bygga om, anpassa 
Utöver behov av fler förskole- och skolplatser finns även behov av lokalanpassningar på 
grund av tillgänglighets- och myndighetskrav. Likaså bör åtgärder för att öka trygghet för 
barn och elever samt minska skadegörelse beaktas. Även åtgärder på grund av förändrat 
klimat kommer att behöva göras, exempelvis solavskärmningar eller kyla.  

 
Bygga nytt 
Behovet av nybyggnation av förskolor och skolor ställer krav på kommunens tillgång på 
planlagd mark. För byggnation av förskola och skola kan kommunen behöva räkna med 
en framförhållning om fem år från identifierat behov till dess att verksamhetslokalen kan 
tas i bruk. Tidsåtgången varierar beroende på vem som äger marken och om detaljplanen 
medger byggnation av förskola eller skola. Planläggning av skoländamål behöver 
uppmärksammas och signaleras till Stadsbyggnad i mycket god tid.1 
 
Nya förskolor byggs enligt konceptet Framtidens förskola 2.0. Beroende på var i 
kommunen förskolan byggs så kan planlösningen variera men där ändå grunderna i 
konceptet efterföljs. Det framtagna konceptet är kostnads- och yteffektivt.  
Under planeringsperioden kommer arbete att återupptas för att vidareutveckla konceptet 
till 3.0.  
 
Ett uppdragsdirektiv för ett reviderat funktionsprogram för skolor som inkluderar en 
konceptskola är framtaget och arbetet har påbörjats men är pausat på grund av 
resursbrist. 
 
Vid nybyggnation av kommunala utbildningslokaler ska det utredas om ett tillagningskök 
även kan serva närliggande kommunala verksamheter.   

  

 
1 I detaljplaneskedet konkretiseras översiktsplanens strategier och ställningstaganden och blir juridiskt 

bindande. Alla slags skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler behöver ha planstöd i form 

av planbestämmelsen “Skola”. Om en ny skola behöver byggas eller en befintlig byggas om, behöver 

markanvändningen skola och tillräckligt stor friyta säkras i detaljplanen. Det är viktigt att behoven för 

planläggning av skoländamål uppmärksammas och signaleras till Stadsbyggnad i god tid för att 

detaljplaneprocessen ska hinna färdigställas och byggarbeten påbörjas enligt tidplan. För att ta fram en 

ny detaljplan som inte är på kommunalägd mark behöver först en ansökan om planbesked skickas in där 

kommunen, om det blir ett positivt planbesked, ska uppge det årtal som en ny detaljplan bedöms kunna 

vara klar. Detta årtal brukar ligga ett par år fram i tiden med hänsyn till alla andra pågående planuppdrag. 

När själva planuppdraget påbörjas får man räkna med att det tar minst ett år, men ofta längre, att ta fram 

en ny detaljplan för skoländamål. Om skolbyggnationen ska ske på kommunalägd mark behöver 

markförsörjningen föregås av en markanvisningsprocess som kan ta mellan 6–12 månader. En 

framförhållning på 5 år innan färdig skolbyggnation är ett rimligt riktvärde. 
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6 Förskoleverksamhet 
I kommunen finns det 152 förskoleverksamheter varav 27 drivs av fristående huvudmän. 
Beroende på förskolornas lokaler varierar antalet avdelningar från två till tio avdelningar. 
Det finns åtta fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg samt en som 
bedriver omsorg på obekväm tid. 
 

6.1 Prognos för antalet barn i förskolan 1–5 år 

Sedan 2019 har antalet barn i åldrarna 1-5 år minskat i kommunen. Minskningen 
beräknas fortsätta för att planas ut under 2025 och sedan vända uppåt igen. Den fortsatta 
minskningen för åldrarna 1-5 år är den mest markanta förändringen jämfört med tidigare 
års prognos som visade på ökat antal barn även vid låg prognos. Både normal och låg 
prognos visar liknande tendenser vilket tyder på att nedgången i denna åldersgrupp 
fortsätter även vid hög byggnationstakt. Anledningen till den fortsatta nedgången är i 
stället både en fortsatt hög utflyttning av barnfamiljer i denna åldersgrupp och att 
barnafödandet inte är på den nivå som tidigare prognosticerats.  

 

 
 
På övergripande nivå så minskar antalet barn i förskoleålder, men i områden med mycket 
nybyggnation så ökar fortfarande antalet.  
 
Den inriktning som lokalförsörjningen för förskolan bör ha de närmaste åren 2023 - 
2026 är att tillse att förskoleplatser i största möjliga mån finns där det geografiska 
behovet är och en planering behöver finnas för att möta den prognos som visar en 
ökning av barn i åldern 1 - 5 år. 

 

6.2 Nybyggnation enligt konceptet Framtidens förskola 

Kommunala förskolor kommer att fortsätta byggas utifrån funktionsprogrammet med 
konceptet Framtidens Förskola. I samband med planering av byggnation ses befintliga 
förskolors kontrakt och dess lokalers skick över. Detta för att i samband med byggnation 
även ha möjlighet att lämna lokaler som inte är ändamålsenliga för verksamheten och 
säkerställa en bättre arbetsmiljö.   
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Beställningen vid nybyggnation av förskola utgår från fem avdelningar med cirka 20 barn 
per avdelning enligt Framtidens Förskola 2.0, men anpassas efter läge och behovet inom 
respektive område. För att uppnå goda samarbetsvinster mellan avdelningar och för att 
tillagningskök ska vara kostnadseffektivt och anpassat efter kommunens krav på att 
erbjuda heltidstjänster bör förskolorna innehålla sex avdelningar. Därmed behöver det 
framtagna konceptet Framtidens förskola 2.0 vidareutvecklas till 3.0 där grunden är sex 
avdelningar. Konceptet bör utformas för att vara flexibelt så att det smidigt kan anpassas 
till färre eller fler avdelningar.  
 

6.3 Reinvesteringar och anpassningar av lokaler 

De anpassningar och/eller till- och ombyggnationer som är planerade att göras och som 
innebär en tilläggshyra finns med i investeringsprogrammet. Med stor sannolikhet 
kommer ytterligare behov från Förvaltningen förskola och skola utifrån myndighetskrav, 
arbetsmiljöaspekter, tillgänglighetskrav och säkerhetskrav. Därav finns även det med i 
investeringsprogrammet.  
 
Planerade reinvesteringar  
Av de planerade reinvesteringarna återstår endast en förskola, vilken beräknas starta i 
slutet av planeringsperioden. Evakuering av verksamheten under tiden byggnation sker 
ska i möjligaste mån ske inom befintliga förskolor i närområdet, detta av pedagogiska, 
ekonomiska och logistiska skäl och inte minst för barnens skull. I vissa fall är det dock 
nödvändigt att evakuering sker till tillfälliga paviljonger eller att området under en 
begränsad period minskar tillgången av antalet förskoleplatser.  
 
Anpassningsbehov 
Förvaltningen förskola och skola har inkommit med behov som är nödvändiga att 
genomföra eller utreda vidare under planeringsperioden. Dessa är:  
 

• I samband med kapacitetsutredning av kök har det dokumenterats brister som 
behöver åtgärdas. Även vid skyddsronder har det framkommit att köken inte 
uppfyller krav på en god arbetsmiljö. 
 

• Eventuellt behov av ytterligare nattomsorgsplatser. Dessa platser behöver vara i 
en befintlig verksamhet för att få en så bra organisation som möjligt. Även 
anpassningar av befintlig nattomsorg kan vara aktuell då det finns behov av 
utrymmen anpassade för äldre barn.  

 

• Se över tillgången av administrativa lokaler. Detta då det är av vikt att tillse att 
rektorer inom förskolan kan samarbeta på ett bra sätt med de gemensamma 
administrativa resurserna så som barnhälsoteam och administrativ personal. 
Samutnyttjande med till exempel befintliga skolor är att föredra om 
lokalförutsättningar finns. 

 

• Anpassningar i utemiljön, till exempel så som solskyddsåtgärder eller åtgärder 
utifrån förskolans tillsynsansvar exempelvis uppsättning av staket eller förstärkt 
belysning på gården.  

 
Uppdrag som kan leda till anpassningar  

• Remissen Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 
2020:67) innebär att det bör finnas en beredskap för att ta emot barn som kan 
komma att direkt inskrivas i förskolan med anledning av kommunernas uppdrag 
att bedriva uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten kan 



24 REV LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2026  

 

innebära att anpassningar i form av om- eller tillbyggnation av förskolor behövs 
för att skapa platser.  
 

• Obligatorisk förskola från 5 års ålder troligen med start hösten 2023.  

 
 

6.4 Förskoleplatser 

Av kommunens totalt 9 067 barn i åldern 1 - 5 år hade 8 456 av barnen en plats i 
förskolan eller pedagogisk omsorg 20222. Det motsvarar 93 (94) procent. Fler barn har 
plats i förskolan under våren än under hösten då det sker en naturlig övergång till 
grundskolan. Det har under de senaste åren varit en skillnad på cirka 600 barn mellan 
vårens och höstens platsbehov.  
 
Nedan visas prognosen för antal barn i åldern 1–5 år under perioden 2022 – 2031 och 
95% av totalt antal barn för respektive prognos. Detta jämförs mot den prognos som 
finns gällande antal förskoleplatser och pedagogisk omsorg. Antalet platser är endast de 
platser som finns idag samt de platser som är beslutade att tillskapa och lämnas.  
 

 
 
Diagrammet ger en prognos över av hur kommunens totala antal förskoleplatser 
överensstämmer med en placeringsgrad på 95% för den normala prognosen. Totalt i 
kommunen finns det ett överskott av förskoleplatser fram till 2027. I tabellen finns de 
platser med som är beslutade att tillskapas och lämnas. De platser som ännu inte är 
beslutade finns inte med i tabellen.  
 
För att kunna ge en mer rimlig bedömning av behovet kommer områdesspecifika 
prognoser presenteras under nästkommande avsnitt. Prognoserna är framtagna maj 2021 
och låg till grund även för föregående års Lokalförsörjningsplanering.  Det ges även en 
beskrivning av planering gällande bostadsbyggnation, möjliga förskolebyggnationer samt 
pågående eller kommande byggnationer/anpassningar av förskolor. 
 

 
2 15 mars 2022. 
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6.4.1 Prognosområden 
Det totala antalet förskoleplatser i kommunen avgränsas i geografiska områden, så 
kallade prognosområden. Avgränsningen görs för att få en rimlig bild av det geografiska 
behovet av förskoleplatser. Prognosområdena ska ses som ett planeringsunderlag. Inför 
beslut om ny förskola eller utökning av förskoleplatser bör en fördjupad analys göras 
inom aktuellt prognosområde samt närliggande områden.  
Inom prognosområdena finns endast platser med som är beslutade att tillskapas eller 
lämnas. Totalt i investeringsplanen finns det planerat för att tillskapa ytterligare cirka 
1000 förskoleplatser i kommunen under planeringsperioden, till största del under den 
senare perioden.  

 
Prognosområde brun 

 
Hovsta, Lillån, Bettorp 
 
Inom området finns det 9 förskolor. Det finns även pedagogisk omsorg med totalt 15 
platser, dessa ingår i tabellen nedan. Tabellen redovisar totalt antal barn i förhållande till 
antal förskoleplatser. 
 

 
 
Prognosen visar en ökning av antalet barn från 2025 och framåt. Förskolor i Hovsta 
täcker i början av perioden upp behovet av platser i det egna området samt intilliggande 
Dyltaområdet där det råder brist på förskoleplatser. Det är därför nödvändigt med ett 
överskott av platser så länge Dyltaområdet har brist på platser.  
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En förskola i Hovsta kommer att behöva flyttas till nya lokaler då förskolan nu är i 
paviljongsbyggnad. Planering för detta pågår. Eventuell renovering av förskolor kan 
innebära att antal förskoleplatser under en tid minskas. Nya bostäder byggs i västra delen 
av Hovsta och beräknas börja bli klara för inflyttning i början av planeringsperioden. Det 
planeras även för ytterligare bostadsbyggnation i området. Utifrån det finns detaljplaner i 
Hovsta som medger förskolor och som kan komma vara aktuella att bygga om behovet 
av platser inte kan tillgodoses vid en större ökning av barnantal.   
 
Lägre framåt i tiden planeras nybyggnation av bostäder både till väster och öster om 
riksvägen i norra Lillån. I den södra delen av Bettorp planeras byggnation av bostäder 
och det finns även planlagt för en ny förskola. En viss osäkerhet finns dock i tidsplanen 
och omfattningen av nybyggnationen av bostäder i området. Det kan innebära att det 
finns behov av ytterligare förskoleplatser i området än vad prognosen visar.  
 
Prognosområde blå 

 
Vivalla, Lundby, Varberga, Mellringe, Heden, Nya Hjärsta, Hjärsta, Baronbackarna, Holmen, Markbacken 
 

Totalt inom området finns det 35 förskolor, varav 7 med fristående huvudman. 13 
förskolor finns i Vivalla och Lundby, 11 i Varberga, Mellringe och Hjärsta samt 11 i 
Baronbackarna och Markbacken. I Vivalla och Lundby finns även pedagogisk omsorg 
med totalt 34 platser, dessa ingår i tabellen nedan. 
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Prognosen är stabil under hela planeringsperioden. Dock behöver ökningen som är inom 
det turkosa prognosområdet planeras in då Hedens område både ingår i blått och turkost 
prognosområde. 
 
Under 2022 påbörjas byggnationen av Linden i Vivalla och beräknas vara klar januari 
2024. Flera nya förskolor har byggts eller befintliga förskolor genomgått ombyggnation 
under de senaste åren. Ytterligare ett par förskolor kan behöva anpassas in- och 
utvändigt för att bli ändamålsenliga under planeringsperioden. Renovering och 
ombyggnation av bostäder i Vivalla pågår sedan några år och kommer att pågå under en 
längre tid. Det innebär förändringar i storleken på bostäder och upplåtelseformen. Detta 
kan komma att påverka prognosen då de familjer med barn som lämnat i och med 
renovering kanske väljer att bo kvar i andra områden. På längre sikt planeras 
utbyggnation med bostäder i anslutning till Vivallaringen och med det behöver även nya 
förskolor byggas.  
 
I Lundby finns behov av att riva/renovera och återuppbygga förskolor då byggnader 
uppnått den tekniska livslängden, vilket ingår i 50/50 projektet. Förskolan Bergagård har 
uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas. Förskolan Nybacken hyrs in under tiden 
som en eventuell ersättningsförskola planeras.  
  
Bostadsbyggnationen vid Heden är det som påverkar den normala prognosens ökning av 
barnantal. Det finns då behov av förskola i området och det finns planlagt för förskola 
på Heden. Till en början så kan ett samutnyttjande med grundskolan vara aktuellt för att 
skjuta på egen byggnation av förskola framåt i tiden.  
 
Det kan finnas ett större behov av förskoleplatser än vad prognosen visar om den nu 
pausade planerade bostadsbyggnationen utmed Ekersvägen påbörjas. I Nya Hjärsta är 
behovet av förskoleplatser oförändrat under planeringsperioden. 
 
Varken i Baronbackarna eller Markbacken finns det någon planerad bostadsbyggnation 
under planeringsperioden inlagda i prognosen i nuläget. Dock pågår diskussioner om 
utbyggnad.   
 
 

Prognosområde svart 

 
Ringstorp, Norrby, Rynningeåsen, Grenadjärstaden, Rynninge, CV-Staden, Alnängarna  
 

Inom området finns det 9 förskolor, varav 2 med fristående huvudmän.  
Prognosen visar ett stabilt barnantal med en liten ökning under de sista åren.  
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I samband med att nya förskolor byggts på Norr och vid Alnängarna har ett par 
förskolor kunnat lämnats där lokalerna inte varit ändamålsenliga för verksamheten. 
Ytterligare en förskola på Norr hade tänkt att lämnas men då behovet visar att platserna 
behövs så kommer förskolan att behöva genomgå en renovering för att fungera framåt. 
Planeringen för detta görs i samverkan med fastighetsägaren och Förvaltningen förskola 
och skola då platserna i området under en period kan behöva minskas. Eventuellt kan en 
ökad kostnad för evakueringslokal tillkomma, vilket i dagsläget inte ingår i nuvarande 
budget.  
 
Planläggning av CV-området pågår och ger möjlighet till byggnation av nya förskolor. 
CV-området kommer att bebyggas med bostäder i flera etapper med start under andra 
delen av planeringsperioden 2027 - 2030. 
Brist på förskoleplatser i intilliggande områden, Söder och Öster, innebär att området 
behöver säkerställa platsbehov även utanför den ”egna” området.   
 
Prognosområde gul 

 
Björkhaga, Oxhagen, Karlslund, Solhaga, Västhaga, Rosta, Örnsro, Centrala Väster  

 
Inom området finns det 15 förskolor, varav 1 med fristående huvudmän.  
Prognosen visar ett stabilt barnantal i början med en ökning under de sista åren av 
planeringsperioden. 
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I området finns det förskolor som kommer att behöva anpassas för att bli 
ändamålsenliga eller avvecklas om behovet av platser minskar. Blåmesens förskola som 
flyttades till tomt vid Risbergska har medfört att Oxhagen saknar förskola vilket behöver 
fortsätta utredas. Det finns dock flera förskolor inom en kilometers avstånd från 
Hagaskolan där Blåmesen tidigare fanns vilket bör tas med i planeringen och 
prioriteringen av ny förskola i Oxhagen.  
 
Vid Örnsro kommer det att börja byggas bostäder som planeras vara klara för inflyttning 
under första delen av planeringsperioden. Fördetta NA-tryckeriets tomt kommer att 
bebyggas med bostäder, troligen under den första delen av planeringsperioden, och där 
finns planlagt för en förskola med fyra avdelningar.  
 
Prognosområde cerise  

 
Öster, Wadköping, Pappersbruket, Österplan, Söder City, Södermalm, Eklunda, Sörby, Ladugårdsängen, Sörbyängen, Sörby, 
Tybble, Tybbleängen 
 

Inom området finns det 22 förskolor, varav 3 med fristående huvudman. Tabellen nedan 
redovisar totalt antal barn i förhållande till antal förskoleplatser. Platserna för Biplanet 
som är klar 2023 finns med i tabellen. Prognosen visar en kraftig ökning av barnantalet i 
området. Ökningen kan till största delen kopplas till bostadsbyggnationen på Södra 
Ladugårdsängen och Sörbyängen. 
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På Öster minskas antalet platser i samband med att tidsbegränsat bygglov upphör. 
Intilliggande områden, så som Österplan, Almby och även CV-området, kan komma att 
tillgodose viss del av Östers behov av platser. Öster är ett område där det finns in-och 
utflytt av barnfamiljer och där ofta barnet behåller sin förskoleplats då familjen flyttar till 
annat område. Pappersbruksområdet kommer att växa fram med bostäder och möjlighet 
till förskola men det beräknas ske först tidigast under den senare delen av 
planeringsperioden. Även antalet platser på Söder kan eventuellt minskas tillfälligt då en 
förskola kommer att rotrenoveras. Söder är ett område där förändring kommer att ske 
när det gäller bostäder men där det inte finns möjlighet att utöka befintliga förskolors 
kapacitet. Det är därför viktigt att säkerställa platser i närliggande områden.  
 
Eklunda förskola som flyttades i samband med byggnation av Svealundsskolan har ett 
tidsbegränsat bygglov till 2026 och där planering pågår med att hitta en permanent 
lösning. I området på Södra Ladugårdsägen har det under de senaste åren byggts mycket 
bostäder och fortsatt byggnation väntar de närmsta åren. Därav är det troligt att vänta en 
ökning av barnantalet där. För att möta behovet byggs en ny förskola på fastigheten 
Biplanet med fem avdelningar, vilken står klar för inflyttning under 2023. Det är beslutat 
att två avdelningar på den förskolan ska allergisaneras och kan under vissa perioder leda 
till att förskolan fylls med färre barn än vad den är byggd för. Det finns även planlagt för 
ytterligare en förskola med fyra avdelningar på Tamarinden till en fristående aktör, det är 
dock osäkert när den blir klar. Ett nytt område, Tybbleängen, planeras med nya bostäder 
i slutet av planeringsperioden och då även möjlighet till nya förskolor. Tillskottet av 
platser på Tamarinden och Tybbleängen är inte med i tabellen då det är oklart när de blir 
klara.  
 
Inom hela prognosområdet finns det förskolor med mindre ändamålsenliga lokaler och 
gårdar som skulle behöva ersättas vilket kan bli möjligt i samband med nybyggnation.  
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Prognosområde röd 

 
Pappersbruket, Näsby, Almby, Ormesta, Ekeby-Almby Brickebacken, Norra Bro, Almbro, Gällersta  

Inom området finns det 19 förskolor, varav 7 med fristående huvudmän. 
Prognosen visar till en början en minskning av barnantal för att sedan en sakta ökning 
som tar fart i slutet av planeringsperioden. 
 

 
 

Fler bostäder byggs i Norra Ormesta under planeringsperioden och så även i Ekeby 
Almby och intilliggande område. Inom prognosområdet bedöms förskoleplatser ändå 
vara tillräckliga. 
 
I Brickebacken är bostäder planerade att byggas och i samband med det planeras det för 
ny förskola i området, troligt behov i slutet av planeringsperioden. Det kan innebära att 
befintlig förskola i området kan lämnas. Området mellan Brickebacken och Norra Bro är 
ett område som på sikt är planerat att exploateras och därmed finns även behov av 
förskola. Både i Norra och Södra Bro byggs det bostäder under den första delen av 
planeringsperioden. Kommande förskola i området mellan Brickebacken och Norra Bro 
kan då bli en förskola som ligger bra till för familjerna. Förskola saknas i Almbro och det 
behöver utredas om det finns möjlighet att skapa förskoleplatser där eller i intilliggande 
områden.  
 
Inom prognosområdet finns det kök som kan att behöva anpassas utifrån 
arbetsmiljökrav. 
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Prognosområde grå  

 
Adolfsberg, Lindhult, Stora Hyddan, Södra Ladugårdsskogen  

Inom området finns det 8 förskolor, varav 3 med fristående huvudman.  
Prognosen visar en succesiv ökning under hela planeringsperioden.  
 

 
 
Området har ett överskott av förskoleplatser som kan behövas för att betjäna 
intilliggande områden. Förskolorna som finns i området bedöms inte vara aktuella att 
lämna men däremot anpassas verksamheten till behovet och kan stänga avdelningar 
under vissa perioder.  
 
Byggnation av bostäder planeras vid gamla Sanatoriet med inflyttning under den första 
planeringsperioden där det inte finns planlagt för förskola. Även området vid Coop vid 
Södra Ladugårdsängen bebyggs och där finns inte förskola planerad utan behovet får 
förskolor i Södra Ladugårdsängen täcka. Väster om Södra Ladugårdsängen, i Stora 
Hyddan finns ett färdigställt utvecklingsförslag som möjliggör för förskola i samband 
med att området fortsätter att utvecklas. Bostäder är planerade att börja byggas vid Södra 
Ladugårdsskogen under slutet av andra planeringsperioden, vilket kan komma att 
innebära ytterligare behov av förskoleplatser. 
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Prognosområde orange 

 
Marieberg, Mosås, Almbro 

Inom området finns det 4 förskolor, varav 1 med fristående huvudman. 
Prognosen visar en sakta ökning från 2022 och resten av planeringsperioden.  
 

 
 

Under 2022 är Törsjö förskola i Mosås klar för inflyttning av verksamhet.  
I området Moholm i Marieberg kommer bostadsbyggnation påbörjas under första delen 
av planeringsperioden. Det kommer att innebära att ytterligare förskoleplatser behövs 
under senare delen av planeringsperioden och det finns planlagt för två förskolor. Även i 
Mosås finns en pågående detaljplan för ytterligare en förskola. Under den första delen av 
planeringsperioden finns dock ett överskott av platser i närliggande område 
(prognosområde röd) som kan tillgodose behov till en början. På befintlig förskola i 
Marieberg kommer eventuella anpassningar behöva göras i matsal och/eller kök.  
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Prognosområde lila  

 
Närkes Kil, Järle, Ervalla, Ölmbrotorp  

 
Inom prognosområdet finns det 5 förskolor, varav 1 med fristående huvudman.  
Prognosen ett stabilt barnantal under hela planeringsperioden. 
 

 
 
Inom prognosområdet är det brist på förskoleplatser. Många barn har förskoleplats i 
annat område, framför allt i Hovsta, Lillån och Bettorp. Framtida bostadsbyggnation 
planeras i Ölmbrotorp och i samband med det behöver förskola finnas med i 
detaljplanen för att möta det behov som redan finns och för kommande behov.  
I Närkes Kil behöver arbete påbörjas för att säkra att antalet förskoleplatser i samband 
med att det planeras för byggnation av småhus. De lokaler som används för förskola är 
inte helt ändamålsenliga och i planeringen behöver det därför utredas om behovet är en 
helt ny förskola.  
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Prognosområde turkos 

 
Garphyttan, Latorp, Vintrosa  
 

Inom området finns det 6 förskolor, varav 3 med fristående huvudman.  
Prognosen visar en kraftig ökning från 2027. Ökningen är både i Garphyttan och i den 
östra delen av prognosområdet som Heden ingår i.  
 

 
 
Planläggning pågår för bostäder i Garphyttan och de förskoleplatser som finns idag 
beräknas inte räcka till för ett stort ökande behov. Utvecklingen behöver bevakas för att 
planera för utökning av förskoleplatser. I Latorp finns det privata tomter som kan 
komma att bli aktuella för försäljning och därmed bostadsbyggnation, vilket gör att 
planering av ny förskola eller utökning av förskoleplatser måste finnas med framåt. 
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Prognosområde rosa 

 
Rinkaby, Glanshammar, Lillkyrka  

 
I området finns det 3 förskolor. Prognosen visar ett stabilt barnantal under hela 
planeringsperioden. 
 

 
 
Ett arbete pågår med att säkerställa att lokalerna i Rinkaby blir ändamålsenliga och att 
antalet förskoleplatser anpassas efter nuvarande samt framtida behov. Med stor 
sannolikhet blir det nödvändigt att bygga en ny förskola för att ersätta en av 
byggnaderna, den före detta skolbyggnaden, i Rinkaby. Det är då av vikt för kommunen 
att fortsätta hyra in den före detta skolbyggnaden, vilken skulle kunna nyttjas som matsal, 
kök samt rörelseytor. Byggnaden hyrs redan idag ut till det civila samhället och genom 
anpassningar skulle det kunna bli en mer attraktiv byggnad för uthyrning. Det är därför 
nödvändigt att hålla fortsatt dialog gällande samutnyttjande med Landsbygdsenheten och 
Kultur och fritidsförvaltningen.   
 
Området är en av kommunens prioriterade tätorter och det pågår arbete med att öka 
möjligheten för bostadsbyggnation. Genom närheten till staden så ses området som 
attraktivt för familjer med barn och det behöver planeringen gällande Rinkabys förskola 
ta hänsyn till.  
 
Rotrenovering kommer att ske av Glanshammars skola i början av planeringsperioden 
vilket innebär renovering av förskolans administrativa lokaler. och i samband med det ses 
administrationslokaler för förskolans rektorer över.  
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Prognosområde grön 

 
Stora Mellösa, Odensbacken, Asker, Hampetorp, Kilsmo  

 
Inom området finns det 8 förskolor. Prognosen visar ett stabilt barnantal under hela 
planeringsperioden.  
 

 
 
En översyn behöver göras i området då förändringar kan komma att ske i och med 
nedläggningen av Kilsmos skola. I Hampetorp har en tillfällig lokal hyrts in för att 
säkerställa platsbehovet, vilket troligen kommer att kvarstå under stor del av 
planeringsperioden. 
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7 Grundskoleverksamhet  
I kommunen fanns i början av hösten 2021, 44 kommunala, 3 statliga samt 14 fristående 
grundskolor. Alsalamskolan avvecklades under senhösten. Alazhar stängde redan juni 
2021. 
 

7.1 Prognos elever i grundskola 

Diagrammen nedan visar normal och låg prognos. Respektive prognosområde utgår 
enbart från den normala prognosen. I diagrammet nedan finns totalen uppdaterad med 
den senaste prognosen. Inom respektive prognosområde är prognosen baserad på 
prognos från april 2022. 
 

7.1.1 Prognos för antalet elever i åldrarna 6–12 år  

 

 
 
Efter flera år med stark uppgång i grundskoleåldrarna 6 - 12 år så kommer nu antalet 
sjunka under hela prognosperioden fram till 2031. Totalt nästan 50 elever färre per år 
enligt normal prognos. Detta beror främst på att de barnkullar som nu fyller på är 
mindre än de äldre barnkullar som lämnar åldersgruppen. Enligt den låga prognosen så 
kommer dessutom barnantalet som fyller på från förskola vara betydligt reducerat vilket 
gör att nedgången enligt låg prognos pekar på en årlig minskning med hela 130 barn fram 
till 2031. 
 
Dessutom påverkas den låga prognosen av antagandet att ingen nybyggnation sker under 
prognosperioden vilket gör att in- och utflyttningen tar ut varandra. I normalprognosen 
så antas den nybyggnation som sker leda till en ökad inflyttning. Enligt nuvarande 
prognos kommer ökningen av elever i grundskolan först efter 2031. 
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7.1.2 Prognos för antalet elever i åldrarna 13–15 år 
 

 
 
Antalet invånare i åldersgruppen 13–15 år har ökat kraftigt senaste åren och ser ut att 
fortsätta öka fram till 2027 med den kraftigaste ökningen till hösten 2022. Vid slutet av 
2026 är antalet 13–15 åringar 410 fler än vid utgången av 2021 enligt normalprognosen. 
Även den låga prognosen visar på ökning fram till 2027 för att sedan minska till 2021 års 
nivåer. 
 
Detta betyder att årskullarna som blir 13 år fram till 2025 är större än de årskullar som 
blir 16 år och då lämnar åldersklassen 13 - 15 år. Vid scenariot med normalprognosen så 
kommer denna effekt förstärkas av inflyttar i dessa åldrar. 
 

7.2 Förutsättningar 

Planeringen för anpassningar, utbyggnad och nybyggnad av lokaler tar hänsyn till 
riktlinjerna: Skolplaceringar i förskoleklass och grundskola (rev 190619 BoU 2858/2018) 
Anpassning och utbyggnad bör, där det är möjligt, göras i samband med renoveringar för 
att detta ska bli så kostnadseffektivt som möjligt. 
 
Skolor för årskurs 7 - 9 bör vara centralt lokaliserade för att möjliggöra integration i 
enlighet med politiska beslut bland annat i kommunens översiktsplan.  

 
 
7.2.1 Relativ närhet, rimligt avstånd, förtur  
 
Relativ närhet i stället för anvisningsskola 
Örebro kommun tillämpar principen relativ närhet för tilldelning av skolplatser. Det 
innebär att den elev som i jämförelse med andra elever, har längst avstånd till sin andra 
skola har förtur till sin närmaste skola.  
 
Tidigare användes så kallade anvisningsområden, där det med större säkerhet kunde 
prognostiseras hur många skolplatser som behövdes inom ett visst område. Med relativ 
närhet saknas ett sådant verktyg. Analyser av elevflöden och prognoser av behov 
behöver göras med hjälp av befintliga eller framtida systemstöd. 
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Rimligt avstånd 
Ett avsteg från principen om relativ närhet är beslutet om rimligt avstånd.  I Örebro 
kommuns riktlinjer för skolplaceringar (Bou 2858/2018) framgår Örebro kommuns 
definition av rimligt avstånd mellan hemmet och skolan: 
 
Årskurs F - 3 = 3 kilometer 
Årskurs 4 - 6 = 4 kilometer 
Årskurs 7 - 9 = 5 kilometer 
 
Utgångspunkten är att alla elever ska kunna beredas plats inom rimligt avstånd från 
hemmet. Om det inte finns någon skola inom rimligt avstånd från en elevs 
folkbokföringsadress, har eleven rätt till plats på den skola som ligger närmast hemmet. 
 
Förtur till högre årskurser 
Till förskoleklass, årskurs 4 (i de fall eleverna går i en F-3 skola) samt till årskurs 7 
uppmanas vårdnadshavarna att välja skola. I de fall inget val görs placeras eleven i sin 
närmaste skola. Går eleven redan på en årskurs F - 9 skola exempelvis Adolfsberg, så har 
eleven förtur till plats på denna skola till årskurs 7 - 9.  
 
Syskonförtur 
Syskonförtur gäller om det finns platser som ska fördelas mellan elever som har samma 
relativa närhet, om förstahandsansökan är till förskoleklass på syskons skola, om syskon 
går i läsår 1,2 eller 3 nästa läsår, om barnet bor inom 3 km till den sökta skolan.  
 
Kapaciteten per klass 
Förvaltningen förskola och skola tillämpar principen att högst 25 elever ska initialt 
beredas plats i åk F, åk 4 och åk 7. I resterande årskurser gäller 27 elever per klass. Detta 
utgör grund för den kapacitet som visas i tabellerna för varje prognosområde inom F – 6.  
 
För åk 7 – 9 har kapaciteten beräknats till 27/elever i samtliga klasser. 

 
7.2.2 Planerad rotrenovering 50/50 samt övriga anpassningsbehov  
Kommunen har tagit beslut om att åtgärda eftersatt underhåll på skolorna vad gäller 
bland annat vatten, avlopp och el genom det så kallade 50/50 projektet. Projektet görs i 
samarbete med Futurum Fastigheter och innebär att kommunen finansierar hälften av 
kostnaderna och Futurum Fastigheter AB den andra hälften.  
  
Projektet i sin helhet omfattar fjorton grundskolor, under planeringsperioden (2023 - 
2026) återstår fyra skolor. I samband med renoveringarna kan även förväntade 
myndighetskrav behöva åtgärdas. När väsentliga förändringar i en skola måste 
genomföras, kan bygglov krävas och i de fallen omfattas fastigheten av de nya 
byggnormerna för bland annat ventilation, brandsäkerhet och tillgänglighet.  
 
Planerade rotrenoveringar 
På Glanshammars skola pågår rotrenovering under 2022-2024. Västra Engelbrektskolan 
F - 9 bli rotrenoverad, där anpassningar/ombyggnation för kök och matsal kommer att 
genomföras under 2022/2023 i första hand. 
 
På Wallerska skolan har värmeaggregat akut fått bytas ut men övrig rotrenovering; byte 
av resterande rör och ledningar återstår. Wallerska skolas kök och matsal behöver också 
byggas ut för att möta upp de arbetsmiljökrav som ställts. För att möjliggöra detta 
kommer A-huset på Wallerska skolan behöva rivas och ersättas av en ny byggnad. 
 
Brukets skola kommer att rotrenoveras under planeringsperioden. 
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Flytt av elever till tillfälliga lokaler på grund av rotrenovering 
Vid större renoveringar kan eleverna behöva flytta, både för att kunna ha en så god 
studiemiljö som möjligt och för att få renoveringsarbetet att löpa på snabbt och smidigt. 
Där det är möjligt ska flytt ske internt inom skolan både av pedagogiska, ekonomiska och 
logistiska skäl.  
 
Anpassningsbehov 
Skolor som inte omfattas av rotrenovering kan också ha behov av anpassningar av för att 
möta fler elever samt åtgärder av myndighetskaraktär. Dessa kan vara arbetsmiljö, 
tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Här inräknas även åtgärder för att minska 
skadegörelse.  
 
Flera skolor har en begränsning på antalet elever beroende på exempelvis ventilation, 
plats i matsal, idrottshallstid. En översyn av, bland andra, Lillåns skola och 
Adolfsbergsskolan pågår för att få fram vilka åtgärder som krävs för att kunna ta emot av 
fler elever. 
 
Almbyskolan har behov av en större översyn av sin idrottshall, bland annat på grund av 
tillgänglighetskrav. 
 
Anpassningskostnader kan även tillkomma för skolgårdsbelysning, sekretessklassning, 
digitalisering, ljudåtgärder samt åtgärder för inomhusklimat.  Även kostnader för 
kameraövervakning, larm förväntas och andra säkerhetskrav (in- och utrymning). Nya 
krav, exempelvis ny timplan, påverkar även lokalbehov. För att mer optimalt kunna 
nyttja lokaler och få en mer kostnadseffektiv verksamhet kan beslut tas om 
omorganisation, vilket kan medföra anpassningsbehov.  
 
En del kök och matsalar är inte anpassade varken efter elevantal eller dagens arbetsmiljö-
krav. Detta innebär att stora investeringar i förbättrade kök och matsalar görs och 
behöver göras de närmaste åren.  
 
 

7.3 Fristående skolverksamheter  

Till hösten kommer tre nya huvudmän etablera sig för att bedriva grundskoleverksamhet 
i kommunen. Vittraskolan, som ligger vid Väster park, har tillstånd för åk F-9 och 
planerar att etablera sig i kommunen med antagning av elever inom åk 6-9 från hösten 
2022. Initialt kommer ca 120 elever att tas emot i årskurserna 6-8. Entréskolan etablerar 
verksamhet i lokaler i Västhaga, med estetisk inriktning (färdighetstest) inom årkurserna 
4-9. Man kommer inledningsvis att ta emot ca 190 elever fördelat på årskurserna 4-8. 
Arena skolor har förvärvat Al Salams tidigare lokaler i Vivalla och kommer att etablera 
verksamhet inom årskurserna F-2.  
 
För att få en realistisk beskrivning av det totala antalet skolplatser i kommunen måste de 
fristående skolornas platser också räknas med. Då prognosområden omfattar samtliga 
elever och behovet av elevplatser ska mötas upp av befintliga skolor har platser i 
friskolor motsvarande de som nyttjades hösten 2021 ingått i underlaget för elevplatser. I 
dagsläget har ingen nyetablering eller utökning av platser inom de fristående skolorna 
tagits med i diagrammen över skolplatser för F-6. Det är dock viktigt att ta hänsyn till 
detta när vi bedömer behovet både av egna kommunala platser, och i hur vi ställer oss till 
fristående huvudmäns etableringar framgent.  
 
Friskolorna Al-Azhar och Alsalam har lagts ner under året och dessa elever har erbjudits 
plats i de kommunala skolorna. 
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7.2 Skolformer 

7.2.1 Grundsärskola  
Grundsärskola ämnen och ämnesområden i kommunal regi finns idag fördelade på sex 
grundskolor. Adolfsbergsskolan, Almby skola, Brickebackens skola, Engelbrektsskolan, 
Svealundsskolan och Vivallaskolan. Eftersom alla barn som bedöms tillhöra särskolans 
målgrupp också har rätt att gå i en sådan skolform är det viktigt att kontinuerligt anpassa 
antalet platser för att ha en beredskap för uppkomna behov.  
 
I och med att befolkningen ökar i grundskoleåldrarna kommer också fler särskoleplatser 
att behövas. Antalet elever i särskolan uppgår till drygt en procent av totala antalet elever 
i grundskolan.  

 
 
Idag (2021-11-23) går 233 elever i grundsärskola vilket är 1,21% av samtliga elever i 
grundskoleåldrarna. Av dessa läser 116 elever läroplanen för grundsärskolans ämnen, 103 
elever läser läroplanen för grundsärskolans ämnesområden, samt 14 elever är 
individintegrerade, d v s läser enligt grundsärskolans läroplan men går kvar i vanlig 
grundskola.  
 
Det är inte enkelt att göra prognoser på behovet av särskoleplatser, eftersom kravet på 
en plats uppstår först efter genomförd utredning. En grundplanering för utökning med 1 
- 2 klasser per fyra års period bör finnas, baserad på att kommande års antal 
särskoleelever även fortsättningsvis utgör 1,21% av befolkningen i motsvarande ålder. 
Jämförbara kommuner har en andel särskoleelever mellan 1 - 2% av grundskoleeleverna.  
 
Utökning av platser bedöms behövas först kring år 2025. 
 
Planeringen av särskoleverksamheten ingår i planeringen av nybyggnation av skolor. 
Detta för att skapa bästa möjliga lösningar både ur ett elev- och ett resursperspektiv, med 
hänsyn tagen både till lokalisering och trafiklösningar.  
 
Elever som efter utredning bedöms tillhöra särskolans målgrupp har liksom övriga elever 
möjlighet att göra en skolansökan. Här finns dock inte samma regleringar kring vilken 
specifik skolenhet som eleven ska eller kan placeras på. Normalt sett sker en gemensam 
bedömning tillsammans med vårdnadshavarna om vilken skolenhet som skulle kunna 
passa för det enskilda barnet. Fördelningen av dessa platser över kommunen ska ta 
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hänsyn till ex. lokalisering, effektivt lokalutnyttjande och andra variabler såsom 
inkludering och integration.  

 
KSU (kommungemensam undervisningsgrupp)  
Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper finns inom grundskolan, och är 
fördelade på fem skolenheter i kommunen, Lillåns skola, Mellringeskolan, 
Adolfsbergskolan, Brickebackens skola samt Gumaelius skolan. Undervisningsgrupperna 
fungerar som en kommungemensam resurs, med samlad kompetens för elever med 
diagnos inom autismspektrumtillstånd. Platserna kan sökas av rektor när grundskolan 
trots anpassningar av lärandemiljön, upprättande av åtgärdsprogram samt stöd av barn- 
och elevhälsoteam bedömer sig ha svårigheter att tillgodose elevens behov i den egna 
verksamheten.  
 
Placeringen av nya KSU-grupper görs i huvudsak i befintliga lokaler på olika skolor för 
att minimera behovet av anpassningar.  Eventuell anpassning för KSU elever behöver tas 
höjd för inom den ordinarie anpassningspotten och söks av förvaltningen förskola/skola 
i samband med att planering för en ny grupp görs.  
 
Allergienhet 
Behov finns av särskilt anpassade lokaler för barn med svår allergi. För grundskolans del 
finns för närvarande temporära åtgärder men till 2023 behöver mer permanenta 
anpassningar göras. 
 
Bryggan  
Verksamheten Bryggan är en förvaltningsöverskridande verksamhet för elever med bland 
annat långvarig skolfrånvaro. Finansieringen sker till 50 % av Programnämnd barn och 
utbildning. Bryggan har under 2021 flyttat till nya lokaler med extern hyresvärd. 
 
Perrongen  
Verksamheten Perrongen är en mottagningsenhet för nyanlända barn. Perrongen är 
placerad under Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete inom 
Kommunstyrelseförvaltningen men finansieras via Programnämnd barn och utbildning.  
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7.2.2 Skolor årskurs F – 6 
En indelning i områden av Örebro kommun har tagits fram, benämnda prognos-
områden. På kartbilderna syns samtliga grundskolor inom åk F – 9, uppdelade i 
skolenheter för F – 6, 7 – 9 samt fristående. 
 

 
 
Prognosområdena kan ge en överblick av behovet av skolplatser samt öka möjligheten 
att fylla tomma skolplatser i respektive område.  Principen för relativ närhet gäller dock 
över prognosområdets gränser, vilket innebär att elever som bor vid gränsen till ett 
prognosområde kan ha en skola i ett annat prognosområde som sin närmaste skola. 
 
Förvaltningen förskola och skola tillämpar principen att högst 25 elever ska initialt 
beredas plats i åk F och åk 4. I resterande årskurser gäller 27 elever per klass. Detta utgör 
grund för den kapacitet som visas i tabellerna för varje prognosområde. De platser som 
eleverna idag (statistik ht 2021) nyttjar på fristående skolor har räknats med i antalet 
elevplatser. Alsalam är en friskola som lades ner hösten 2021. Dessa platser har manuellt 
exkluderats ur platserna på fristående skolor.  
 
Eventuellt utökat antal elever på fristående skolor inom F-6 finns inte med i prognosen 
på antalet elevplatser. 
  
Sammanfattning av behovet för F - 6 
Totalt för kommunen finns gott om skolplatser för F – 6. Inom vissa områden kan 
skolplatser för åk F – 6 behöva omvandlas till platser för åk 7 – 9.  På grund av 
principerna om relativ närhet, rimligt avstånd samt förtur kommer det dock att, inom 
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andra områden, behöva tillskapas skolplatser/nya skolmoduler framför allt i områden 
med förväntat högt bostadsbyggande. Exempelvis i Marieberg och Lillån/Bettorp. 
 
 
Prognosområde brun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Skolor; Hovstaskolan åk F - 6, Lillåns skola åk F – 6, Lillåns södra skola åk F – 6 
 

I områdets nordöstra del, Södra Bettorp, planeras utbyggnad av bostäder, här finns även 
detaljplanelagt område för skola. Även norr om Lillån planeras för en utbyggnad av 
bostäder. I Norra Lillån finns flera privata markägare vilket påverkar utbyggnadstakten 
av bostäder.  
 

 
Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (35) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Enligt diagrammet ser det ut som att elevplatserna räcker för hela planeringsperioden.  
 
En ny skola i Södra Bettorp blir aktuell först då behovet av fler elevplatser överstiger 
tillgången, vilket beror på hur snabbt området exploateras. 
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En ny skola i Södra Bettorp kan också senareläggas om Olaus Petriskolan (inom 
prognosområde svart) avståndsmässigt kan nyttjas för dessa elever. Prognosen för OP 
skolans gamla anvisningsområde är ett minskat antal elever inom åk F-6.  
 
I prognosområdet har Lillåns skola årskurs F - 6 byggts ut till två paralleller.  
Lillåns södra skola F - 6 har knappt två paralleller. Hovstaskolan har tre paralleller F – 6 
och det motsvarar de behov av elevplatser som prognosen visar. 
 
 
 
Prognosområde blå 

 
Skolor; Brukets skola åk F – 3, Lundbyskolan åk F - 6, Mellringeskolan åk F – 6, Tegnérskolan åk F – 3, Wallerska 
skolan åk F – 6, Vivallaskolan åk F - 6, Västra Engelbrektskolan åk F – 6, Karl Johans skola åk 4 – 6, Arenaskolan 
(Humanus jobb syd AB) F-2, Vittraskolan F - 9 

 
Prognosområdet bedöms ha behov av fler elevplatser först när Heden-, Runnaby- och 
Björklundaområdet börjar exploateras.  Hedenområdet är detaljplanelagd med tomt för 
skola. 
 
Inom området planerar Arenaskolan samt Vittraskolan etablering vilket kommer att 
påverka behovet av kommunala skolplatser.  
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Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (321) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Prognosområdet är svårbedömt och komplext då fler elever väljer andra skolor än de i 
närområdet.  
  
En tillfällig paviljong finns etablerad vid Mellringeskolan F – 9 där F – 6 har drygt två 
paralleller, för att möta det nuvarande platsbehovet.  
 
I området kommer rotrenoveringar att ske under planeringsperioden för Västra 
Engelbrektskolan F – 9 där F – 6 har två paralleller, Wallerska skolan F - 6 med två 
paralleller och Brukets skola F – 3 med knappt två paralleller. I dag samsas förskola och 
skola i gemensamma lokaler på Brukets förskola/skola. 
 
Vivallaskolan F – 6 med drygt två paralleller har behov av ombyggnation för att anpassa 
sina lokaler till befintlig verksamhet.  I området finns även Tegnerskolan F – 3 med två 
paralleller. 
 
 
Prognosområde svart 

 
Norrbyskolan F – 6, OP-skolan F – 6, Grenadjärskolan F – 9  
 

CV-området kommer att bebyggas med bostäder i flera etapper med start under andra 
delen av planeringsperioden 2027 – 2031. 
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Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (91) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Prognosen för området är ett, i stort, oförändrat antal barn i F – 6 åldrarna. Detta 
innebär att området kan stötta behov från närbelägna områden. Olaus Petriskolan har två 
paralleller i F – 3 och tre paralleller i åk 4 - 6.  
 
Norrbyskolan F – 6 har plats för fyra paralleller.  
 
På sikt kan en skola på CV-området behövas som avståndsmässigt också har möjlighet 
att ta emot elever från Pappersbruksområdet (prognosområde röd). 
 
Diskussioner pågår om möjligheten att bygga en idrottshall i CV vagnverkstad i 
samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen som kan avlasta behovet av idrott för 
exempelvis Engelbrektskolan.  
 
Prognosområde gul 

 
Skolor; Björkhagaskolan åk F - 3, Hagaskolan åk F - 6, Rostaskolan åk F - 6, Nya Karlslundsskolan åk F – 6, 
Entréskolan åk 4 - 9 
 

Området berörs av komplexiteten inom prognosområde blå. En tomt intill Rostaskolan 
finns reserverad för skola. 
 

Entréskolan som kommer att etablera sig från hösten 2022 kommer att påverka behovet 
av kommunala elevplatser.  
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Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (265) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Platsbehovet bedöms klaras under hela planperioden. I området finns Björkhagaskolan 
åk F – 3 med två paralleller, Hagaskolan åk F – 6 med två paralleller och Rostaskolan åk 
F – 6 med tre paralleller. Renovering av Hagaskolans kök och matsal pågår. 
 
 
Prognosområde cerise 

 
Skolor: Engelbrektskolan 4 – 9, Kryddgårdsskolan F – 3, Stureskolan F – 3, Svealundskolan F – 6, Sörbykolan F – 6, 
Sörbyängsskolan F – 6, Änglandaskolan F – 6, Jensen 6 – 9, Birgittaskolan (statlig), Åsbackaskolan (statlig) 
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Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (187) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
I prognosområde cerise räcker skolplatserna till för det prognostiserade elevantalet. 
 
Engelbrektsskolan åk 4 - 9, har knappt tre paralleller i åk 4 – 6. Kryddgårdsskolan har 
elever i åldersblandade klasser F – 3 motsvarande knappt en parallell. Stureskolan F - 3 
har knappt tre paralleller. Svealundsskolan F - 6 har tre paralleller. Sörbyskolan F - 6 är 
byggd för två paralleller men har idag elever som fyller upp en parallell. Sörbyängsskolan 
F - 6 har knappt två paralleller. Änglandaskolans elevplatser motsvarar en traditionellt 
byggd skola med tre paralleller, men i kapaciteten ovan har antalet platser för skolan lagts 
in med 60 elever per årskull. 
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Prognosområde röd 

 
Skolor; Brickebackens skola åk F - 6, Tybblelundsskolan åk F - 6, Almby skola åk F - 6, Viktoriaskolan åk F - 6, 
Kunskapsskolan åk 6, Fyren EkAlmen åk F - 6, Fridhemsskolan åk F – 5, Internationella engelska skolan 
 

Bostadsbyggande kring Södra Ormesta samt utvecklingen av området Pappersbruket där 
bostäder planeras från ca år 2027 genererar behov av ytterligare skolplatser efter 
planeringsperioden. Initialt kan behovet av elevplatser stöttas av andra prognosområden. 
 
Del av Lantmännens tomt (gamla Scan) längs vägen mot Ekeby-Almby finns reserverad 
för skoländamål. Kunskapsskolan har ambitionen att utöka platser inom åk 4–6.  
 
 

Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (510) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Inom hela planeringsperioden kommer platsbehovet i området kunna hanteras inom de 
befintliga skolorna. I området finns ett stort antal fristående skolor.  
 
Brickebackens skola F – 6 har möjlighet att ta emot två paralleller. Skolans yta är 
ineffektivt utnyttjad och om behov av fler elevplatser uppstår kan anpassningar behövas, 
vilket lämpligen görs i samband med att badhuset i centrumbyggnaden lämnas.  
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Almbyskolan har drygt tre paralleller i åk f – 3 och knappt fyra paralleller i åk 4 - 6. Till 
2024 kommer Tybblelundsskolan F - 6 vara fullbelagd i tre paralleller. 
 
Prognosområde grå 

 
Skolor; Brunnsskolan åk F - 6, Adolfsbergsskolan åk F - 6, Waldorfskolan F – 9 

 

 

 
Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (68) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
I prognosområde grå räcker skolplatserna till för det prognostiserade elevantalet. 
 
Brunnsskolan har byggts ut och kan ta emot tre paralleller i varje årskurs. Adolfsbergs-
skolan har rotrenoverats, byggts om och har därmed också plats för nästan tre paralleller 
inom F - 6. Bland annat matsalen är en begränsande faktor.  
 
Tillgången på lediga platser inom detta prognosområde kan eventuellt på kort sikt stötta 
det behov av elevplatser som kommer att finnas inom Mariebergsområdet.  
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Prognosområde orange 

 
Skolor: Mariebergsskolan F - 6, Mosjö skola F – 6 
 

Området kring Moholm, mellan Marieberg och Adolfsberg, är detaljplanelagd för 
bostäder och en skoltomt finns reserverad. Byggnationen, troligtvis mest villatomter och 
radhus, bedöms påbörjas ca 2024–2025 och fullt utbyggd omfatta ca 1000-1200 
bostäder. Mosjö/Mosås fortsätter att exploateras och beräknas ha en stark utbyggnad 
under hela planeringsperioden. 
 
 

Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (21) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
I och med den planerade utbyggnaden kring Moholm/Törsjö, kommer fler platser i 
närheten att behöva skapas. I första hand behöver en utredning göras om det är 
ekonomiskt rimligt att bygga ut Mariebergsskolan, som idag har två paralleller med små 
klassrum, eller om det är ett bättre alternativ att bygga en ny skola. En tomt för skola 
finns detaljplanelagd på Moholm. Ett annat alternativ kan vara Ekeskolans tomt för 
placering av en ny F-6 skola. 
 
Utbyggnaden av Mosjö skola till en skola med två paralleller till läsåret 23/24 ger ett 
temporärt överskott av elevplatser som successivt fylls.  
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7.2.3 Skolor i mindre tätorter på landsbygden årskurs F – 6  

 
Kapaciteten är beräknad på att antalet platser är 25 i åk F och 4 samt 27 platser i övriga 
årskurser. 
 
Skolor i mindre tätorter på landsbygden har i huvudsak ett förbestämt 
upptagningsområde och prognosen för området innefattar den aktuella skolan.  
 
 

 
 
 

Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (18) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Glanshammars skola F - 6 med två paralleller, kommer med start ht 2022, genomgå 
rotrenovering samt utbyggnad och anpassning av kök och matsal. 
 
I dagsläget är bedömningen en gradvis minskning av antalet elever efter 2021 under hela 
prognosperioden men den stora andelen privata tomter i området gör att det finns en 
risk på ännu längre sikt, att behovet av skolplatser ändå kan öka. 
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Planläggning pågår för bostäder i Garphyttan. Utvecklingen behöver bevakas för att 
planera för utökning av skolplatser i området.  
 

Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (183) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
I området finns Garphyttan F – 6 med idag en parallell, Vintrosa skola F – 6 med knappt 
två paralleller samt Latorps skola F – 3 med en parallell.  
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Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (25) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Stora Mellösa skola F – 6 med knappt två paralleller, har möjlighet, de år när F-
klasseleverna är fler, kunna samarbeta med Odenskolan avseende årskurs 6. Odenskolan 
har åk F – 9 med en parallell i F – 6. 
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Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (13) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
I området finns Närkes Kil skola, Ervalla skola och Ölmbrotorp. Samtliga är F – 6 skolor 
med en parallell. I Närkes Kil hyr skolan in sig hos en privat fastighetsägare då antalet 
klassrum inte räcker till i befintliga byggnader. Skolan kan påverkas av kommande 
bostadsbyggande och förskolans behov. 
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Antal skolplatser är baserad på den kommunala skolan i området samt det antal skolplatser (81) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever.  

 
Almbro skola F – 6 med en parallell klarar i stort sett efterfrågan på elevplatser då 
eleverna, utöver friskolor, även väljer andra kommunal skolor. 
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7.2.4 Skolor årskurs 7 – 9  
 
För åk 7 - 9 hanteras hela Örebro kommun som ett prognosområde.  
 
 

 
 
Röda markeringar: Åk 7 - 9 finns idag (lå 21/22) på Almbyskolan, 5 paralleller, Navets 
skola, knappt 5 paralleller, Engelbrektsskolan, kring 7 paralleller, V Engelbrektsskolan, 2 
paralleller, Olaus Petriskolan City, knappt 7 paralleller, Gumaeliusskolan, 8 paralleller, 
Adolfsbergskolan, drygt 5 paralleller, Lillåns skola, 6 paralleller, Mellringeskolan, drygt 4 
paralleller samt Odensbackens skola, 2 paralleller. 
 
Blå markeringar: Högstadier finns även på de fristående skolorna: Grenadjärskolan, 
Hannaskolan, Internationella Engelska skolan, Jensen, Kunskapsskolan, Karl Johan 
skola, Viktoriaskolan, Örebro Waldorfskola. Vittra (Karlsgatan 30), Entréskolan 
(Hagagatan 51 A) 
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Antal skolplatser är baserad på de kommunala skolorna i området samt det antal skolplatser (1202) i fristående 
skolor som nyttjats 2021 av prognosområdets elever. De elevplatserna inom åk 7–9 som Vittra och Entreskolan 
erbjuder har också inkluderats i prognosen från 2022 och framöver (162 pl 2022 och 252 pl 2023 och framöver). 
I diagrammet ingår varken särskolans elevplatser eller elevantal. 
 

 
Kapaciteten per klass 
Förvaltningen förskola och skola tillämpar principen att högst 25 elever ska initialt 
beredas plats i åk 7. I resterande årskurser gäller 27 elever per klass. I diagrammet har 
dock antalet elevplatser räknats med 27 elever/klass i samtliga årskurser.  
 
Lokalkapacitetsutredningen  
En del av de kommunala skolorna kan ta emot ytterligare elever om anpassningar / 
utbyggnationer görs. I närtid behöver fler elevplatser tillskapas i Lillån och Adolfsberg 
eftersom elevantalet, enligt tidigare prognos, ökar i dessa områden med omnejd och 
behöver tillgodoses med skolplatser inom 5 km gränsen. 
 
Först efter 2031 kan en ny högstadieskola komma att behövas. Antingen via 
nybyggnation eller omvandling av befintlig skola till en 7 - 9 skola.  
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8 Gymnasieverksamhet  
I kommunen finns det 17 gymnasieskolor och av dessa är 12 fristående. Dessutom finns 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade på tre kommunala gymnasieskolor samt 
gymnasiesärskola på tre kommunala gymnasieskolor.  

 
Rött: Kommunala gymnasieskolor 
Blått: Fristående gymnasieskolor 

 

 

8.1 Prognos för antalet ungdomar i gymnasieålder 

Prognoserna för elever 16 - 18 år pekar på en kraftig ökning, både för normal prognos 
och för den låga prognosen. Prognosen är inte fullt så hög som tidigare vilket kan beror 
på att Coronapandemin påverkat flyttmönstret i kommunen.  
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Prognoser 2023 – 2026 
Under den första fyraårsperioden visar prognosen en fortsatt ökning av antalet elever i 
gymnasieåldern. Gymnasieeleverna förväntas år 2026, enligt den normala prognosen, att 
vara ca 880 fler än 2021. Den låga prognosen visar att antalet ungdomar i åldern 16 - 18 
år kommer att öka om än inte i lika stor omfattning som i den normala prognosen. År 
2026 har elevunderlaget ökat med knappt 600 elever. Denna ökning beror i båda fallen 
på att det nu är flera stora årskullar som börjar gymnasiet under prognosperioden. 
Skillnaden mellan normalprognosen och den låga prognosen är främst vilka antaganden 
vi gör om antal inflyttningar och utflyttningar i dessa åldrar. 
 

Prognos 2027 - 2030 
Den normala prognosen visar på fortsatt ökning av elever även under den senare delen 
av prognosperioden även om ökningen planar ut något. År 2031 pekar prognoserna mot 
1050 elever fler än 2021. Den låga prognosen visar en mer vikande ökning från 2027. 
Gymnasieelever förväntas år 2031, enligt den låga prognosen, att vara drygt 600 fler än 
2021.  
 

8.1.1 Statistik 
Läsåret 2021/2022 går 62 procent av eleverna i de kommunala gymnasieskolorna 
och 38 procent av eleverna i skolor i andra aktörers regi enligt ”Mini Elevhäfte 21-10-
15”. I fördelningen ingår även de interkommunala3 eleverna 
 
Riksgymnasiet4 har 246 elever fördelade på Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och 
Virginska gymnasiet.  
Gymnasiesärskolan och Riksgymnasiesärskolan D/H5 har 147 elever fördelade på 
Kvinnerstagymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet.  
 
 
 

 
3Interkommunala elever är de som är inskrivna i gymnasieskolan i Örebro men har annan kommun som 

folkbokföringsadress 
4 Riksgymnasiet har antagning från hela Sverige för elever med en hel eller delvis hörselnedsättning   
5 Riksgymnasiesärskolan D/H har elever från hela Sverige med en hel eller delvis hörselnedsättning samt 

behöver anpassad studiegång. 
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Källa Elevhäfte 2020-10-15 och 2021-10-15 (i de två vänstra summeringarna ingår samtliga elever som går i skolor i Örebro 
kommun, alltså folkbokförda i Örebro kommun samt interkommunala, de två högra endast elever folkbokförda i Örebro 
kommun) 
 

Fristående skolor samt interkommunala elever 
Inför hösten 2021 ökade andelen elever inom fristående skolor och skolformen tog en 
stor del av den prognosticerade ökningen av gymnasieelever läsåret 2021/2022.  
Trenden är att de fristående skolorna ökar sin andel., vilket påverkar utvecklingen av de 
kommunala gymnasierna.  
En annan trend som prognoserna visar är att andelen elever som är folkbokförda i 
Örebro kommun men väljer att studera i andra kommuner, både i kommunala och 
fristående gymnasieskolor, ökar något. 

  
Gymnasiesärskolan 
Antalet elever i grundsärskolan har ökat och detta kommer att visa sig även i 
gymnasiesärskolan. Det är inte enkelt att göra prognoser för behovet av platser, eftersom 
kravet på en plats uppstår först efter genomförd utredning. Aktuell prognos tar inte 
hänsyn till inflyttning eller till elever som söker från närliggande kommuner inom ramen 
för samverkansavtalet. En liten men stadig ökning av elever prognosticeras över 
planeringsperioden. I dagsläget finns 107 elever inskrivna i gymnasiesärskolan. 

 
8.1.2 Friskolors kända förändringar eller nystart  
Det finns inga kända förändringar eller nystarter inom de fristående gymnasierna 
 

8.1.3 Behov under planeringsperioden 
Gymnasieskolorna genomgår i nuläget en rad förändringar med syfte att anpassa 
utbildning och program till nya förtätningar och utmaningar. Program kan komma att 
flyttas, förändras eller omlokaliseras. I samband med detta görs en kapacitetsgenomgång 
för att se hur lokalerna kan nyttjas.  
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Antal gymnasieelever enligt elevrapporten den 15 oktober 2021 samt kapacitet på de olika gymnasierna 

 
Blivande gymnasieelevers val till kommunala skolor kommer att vara vägledande inför 
beslut kring lokalplanering under nästkommande fyraårsperiod, 2026 - 2029.  
För närvarande är dock bedömningen att elevökningen kommer att rymmas inom 
dagens gymnasieskolor genom att anpassningar görs samt viss lokalutökning inom 
befintliga skolor. 
 
För att möta den prognostiserade ökningen av 16–18-åringar har ett arbete påbörjats 
som ska beskriva hur den kan beredas plats inom befintliga gymnasieskolor. 
 

Karolinska gymnasiet 
Anpassningsbehov för utökning av gymnasieplatser  
Inga kända anpassningar 
 
Anpassningsbehov övriga skäl 
Under perioden kommer Kvinnerstagymnasiets elever succesivt att flyttas till Karolinska 
gymnasiet för de gymnasiegemensamma ämnena. Det finns inga kända 
anpassningsbehov för att denna omorganisation för skolan. 
 

Kvinnerstagymnasiet 
Anpassningsbehov för utökning av gymnasieplatser  
Inga kända anpassningar 
 
Anpassningsbehov övriga skäl 
Från ht-20 och fram till vt-24 kommer undervisning i de gymnasiegemensamma ämnena 
succesivt att flyttas till Karolinska gymnasiet. Detta kommer att innebära att 
lokalbeståndet på Kvinnersta gymnasiet kan minska.  
Plan för vilka lokaler som kommer att behållas togs fram under 2021. Anpassningar i 
dessa lokaler kommer att vara nödvändiga. Förstudie påbörjas 2022. 
 

Rudbecksgymnasiet 
Anpassningsbehov för utökning av gymnasieplatser 
Rudbecksgymnasiet har i dagsläget ingen kapacitet att lokalmässigt ta emot en 
elevökning. För att bereda plats för fler elever på skolan behöver det skapas fler lärosalar 
samt att matsal och köksutrymmen ses över. Då logistiken runt serveringslinjer och 
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dryckesstationer fungerar dåligt och blir en flaskhals bör projekt påbörjas under 2022 för 
att flytta dryckesstationerna. Plan för att skapa fler sittplatser i matsalen har presenterats. 
Då denna påverkar bibliotekets yta behöver förvaltningen hantera frågan så att lösningen 
blir förankrad och långsiktigt hållbar innan anpassning sker.  
 
Den kapacitetsutredning över kökens kapacitet som genomförts av Måltidsenheten visar 
att sittplatserna i matsalen bör räcka i dagsläget om man också nyttjar de platser som 
finns i cafeterian. Men om elevantalet skulle utökas behöver detta ärende aktualiseras.  
 
Det finns goda möjligheter att öka antal elever på Rudbeck. I dagsläget saknar dock 
skolan lokaler för att ta emot fler elever. En framtid möjlighet är att överta Jensens 
befintliga lokaler som skulle råda bot på lokalbristen som beräknas uppstå under 
kommande åren för hela gymnasiet samt ger möjlighet att öka de program som är mest 
eftersökta för närvarande. 
 
Anpassningsbehov övriga skäl 
Fastighetsägaren har aviserat att de ska genomföra en rotrenovering av del av skolan. 
Denna beräknas påbörjas sommaren 2024. I samband med detta kommer eventuella 
anpassningar behöva göras i lokalerna för att möta dagens standard och krav enligt BBR 
samt att verksamheten har meddelat att de har sett att de skulle kunna omorganisera sig 
för att kunna skapa fler klassrum i den del som ska rotrenoveras. Men detta behöver 
utredas. 
 

Tullängsgymnasiet 
Anpassningsbehov för utökning av gymnasieplatser  
I samband med fastighetsägarens renoveringar kan eventuella anpassningar behöva göras 
då verksamheten arbetar med att se över hur utbildningarna ska organisera sig för att, om 
möjligt, kunna ta emot fler elever. 

 
Anpassningsbehov övriga skäl 
Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Anläggningsfordon har från och hösten 
2020 successivt flyttats till Tullängsgymnasiet. ME-skolan som driver yrkesämnena på 
entreprenad finns i dagsläget vid Kvinnersta. Om det blir aktuellt att flytta verksamheten 
på grund av ny skoltillhörighet behöver anpassningar i samband med det utredas. 
 
Fastighetsägaren har aviserat en rotrenovering av den byggnad som kallas K-huset. 
Förstudie kring anpassningar i samband med detta ska påbörjas under 2022. 
 
På Tullängsgymnasiet/Terminalen finns anpassningsbehov under planeringsperioden. 
De har förhållandevis små klassrum som inte rymmer helklass och har ett behov av 
större klassrum samt gemensamhetsutrymmen. En förstudie kring detta har påbörjats 
under 2021/2022 och byggprojektet beräknas börja under 2023.  
 

Virginska gymnasiet 
Anpassningsbehov för utökning av gymnasieplatser  
Det behöver göras anpassningar i matsalar då detta område idag är ett hinder logistiskt 
för att ta emot fler elever på skolan. Dessa anpassningar bör påbörjas i närtid för att 
kunna möta det förväntade ökande behovet av gymnasieplatser 2023 och framåt.  
 
Måltidsenhetens kapacitetsutredning pekar på att arbetssituationen för kökets personal 
försvåras då det är dubbla matsalar och dubbla diskrum samt att det inte går att öka 
antalet gjorda portioner på grund av logistikproblemen. 
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När elevantalet har utökats har det uppstått problem med att omklädningsrummen vid 
Oscariahallen är för få. Hela Oscariahallen och dess förutsättningar har setts över för att 
utreda möjlig placering. Anpassningar för att skapa fler omklädningsrum kan ske tidigast 
2023. 
 
Anpassningsbehov 
Fastighetsägaren kommer att påbörja ett arbete med att renovera del av produktions-
köket på Virginska gymnasiet under 2022. I samband med detta utreds även kökets 
logistik och flöden samt den del som charkuteriutbildningen är belägen i. 
Måltidsenheten kommer också se över matsalarnas placering utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.  
 
Elevernas cafeteria på har problematik med ventilationen, cafeterian kan behöva 
omlokaliseras till annan plats i byggnaden eller få utökad ventilation. Detta kan ske 
tidigast 2023. 
 
Det finns en påbörjad utredning för att se på möjligheterna att flytta Hotell och Turism- 
samt Restaurang och Livsmedelutbildningarna (HT- och RL-utbildningarna), som finns i 
lokaler på Drottninggatan, till Virginska gymnasiet eller någon annan lämplig placering. 
Anledningen till detta är att lokalerna ska rotrenoveras under planeringsperioden. 
Anpassningar i samband med detta utreds. 
 

Gymnasiesärskolan 
På Virginska gymnasiet har gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola tillräckligt med 
klassrum för nuvarande verksamhet. Skulle verksamheten växa behöver anpassningar 
utredas.  
 
På Kvinnerstagymnasiet finns planer på att minska lokalbeståndet och detta påverkar 
även gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola. Vilka lokaler som blir aktuella för 
skolformen får den pågående utredningen visa och även hur dessa i så fall behöver 
anpassas. 
  

Riksgymnasiet 
Riksgymnasiets utbildningar finns på alla kommunala gymnasieskolor med undantag av 
Karolinska och Kvinnersta. I de lokaler som används av Riksgymnasiet finns inga 
planerade anpassningar under planeringsperioden. Det finns dock viss problematik med 
ljudstörningar i vissa klassrum och dessa behöver utredas för eventuella anpassningar. 
Riksgymnasiet har även elevboenden där vissa anpassningar behöver göras. Men då dessa 
boenden godkänns av förvaltningschef och finansieras via CSN kommer denna kostnad 
inte att påverka programnämndens budget. 
 

Riksgymnasiesärskolan D/H 
Det finns ett ökat elevunderlag i hela landet, men behov av platser bestäms av 
antagningen och hur många som väljer att söka sig till Riksgymnasiesärskolan.  
 
I de lokaler som används av Riksgymnasiesärskolan på Tullängsskolan finns ett behov att 
se över brandlarmet. Då verksamhetens har utökats har inte brandskyddet ökat i samma 
omfattning. Det visuella brandlarmet behöver därför utökas. Arbete med planering för 
detta påbörjas under 2022 och kommer att utföras under 2023. 
 
Riksgymnasiesärskolan har elevboenden som bekostas av CSN. Förvaltningschef 
godkänner inhyrningar. Elevhemmen består av lägenheter eller villor som är belägna i 
olika områden i Örebro kommun, och bedrivs enligt Skollagen 26 kap. 5 §. Då antal 
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platser i elevboende styrs av antal sökande till Riksgymnasiesärskolan behöver behovet 
av boende utvärderas kontinuerligt.  
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Bilaga 1 Möjliga bostadsprojekt inom 10 år  

 
Möjliga bostadsprojekt de närmsta 10 åren, Örebro kommun. 
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Bilaga 2 Utvecklingsområden i staden, mindre tätorter 

och landsbygd utpekade i Översiktsplanen 

 
För att säkerställa att staden växer och utvecklas enligt strategierna i Översiktsplanen 
behöver särskilt fokus läggas på utpekade utvecklingsområden. Här ryms en stor del av 
den befolkningsökning och det bostadsbehov som finns fram till år 2040. Läs mer om 
utvecklingen av kommunens mindre tätorter och landsbygd i översiktsplanen. 
 

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, Pappersbruket 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. 
 
 

https://extra.orebro.se/oversiktsplan/mindretatorterochlandsbygd.4.38aac5381587bce5d2b159f.html
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Utvecklingsområden, Örebro kommun. Här ryms en stor del av befolkningsökningen och det bostadsbehov som finns fram till 

år 2040. 

Det är viktigt med goda utbyggnadsmöjligheter i kommunens mindre tätorter och 
en tydlighet i var de hållbara förutsättningarna finns för boende på landsbygden. Till 
år 2040 kan det behövas 2000–5000 fler bostäder på Örebro kommuns landsbygd, 
varav merparten kan rymmas inom befintliga tätorter. 
Kartbilden nedan visar var den strategiska landsbygdsutvecklingen i kommunen bör 
ske.  
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Strategi för bebyggelseutvecklingen i kommunen till 2040. På landsbygden är det främst de mindre tätorterna och de markerade 
utvecklingsområdena på landsbygden som bör stärkas i syfte att bevara och utveckla möjligheterna till bl.a. offentlig och 

kommersiell service.  
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Bilaga 3 Nyckeltal förskole- och skolplatser 2021 

Nedan visas nyckeltal för verksamhetens lokaler inom förskola och skola. Det finns 
skillnad både i utrymme och kostnader för de olika byggnaderna. Siffrorna visar 
skillnader i kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Statistiken är baserad på antalet barn- och elever den 15 oktober 2021. 
Disponibel yta och kvadratmeterhyra leder tillsammans till skillnader i lokalernas kostnad 
per inskrivet barn och elev i verksamhet. Nedan redovisas nyckeltal per verksamhet och 
enhet.  
 
Förskola 
 

Förskola Årshyra, kr Yta m2 Antal Kronor per  Kvm/barn Kostnad per 

Belopp i kronor     barn km2   barn 

Adolfsbergsskolan 2 835 198 2 477 111 1 145 22,3 25 542 

Allégården 510 905 339 34 1 507 10,0 15 027 

Almby  900 548 1 020 87 883 11,7 10 351 

Almgården 430 118 360 28 1 195 12,9 15 361 

Alnängarna 2 378 342 1 043 73 2 280 14,3 32 580 

Askers     27 0 0,0 0 

Backagården 674 558 754 48 895 15,7 14 053 

Beckasinen  2 378 342 1 043 60 2 280 17,4 39 639 

Berga Gård  487 683 600 44 813 13,6 11 084 

Björkhaga     53 0 0,0 0 

Blåklinten  470 254 588 52 800 11,3 9 043 

Blåmesen  1 909 000 726 44 2 629 16,5 43 386 

Brolyckans  572 619 511 53 1 121 9,6 10 804 

Brukets  868 754 1 074 85 809 12,6 10 221 

Byggklossen 739 411 813 62 909 13,1 11 926 

Ekebergabacken  1 246 323 902 91 1 382 9,9 13 696 

Ekängens förskola 1 349 774 939 95 1 437 9,9 14 208 

Emil förskola 636 991 607 53 1 049 11,5 12 019 

Emilia  945 475 682 70 1 386 9,7 13 507 

Ervalla  1 183 547 487 44 2 430 11,1 26 899 

Fantasia 2 282 578 989 65 2 308 15,2 35 117 

Fasanen  1 258 527 1 105 85 1 139 13,0 14 806 

Fiskgjusen 2 378 342 1 043 39 2 280 26,7 60 983 

Fridensberg 542 531 633 46 857 13,8 11 794 

Fruktgården  266 406 313 35 851 8,9 7 612 

Fåraherden  868 528 418 35 2 078 11,9 24 815 

Författaren 2 278 887 980 72 2 325 13,6 31 651 

Galaxen 1 452 998 700 60 2 076 11,7 24 217 

Garphyttan 1 917 060 1 437 95 1 334 15,1 20 180 

Glommangården  1 049 389 1 224 65 857 18,8 16 144 

Grönvallska villan  515 599 522 52 988 10,0 9 915 

Gunghästen 860 731 876 77 983 11,4 11 178 

Gåsapigan 613 832 364 35 1 686 10,4 17 538 

Hallongården 367 331 243 29 1 512 8,4 12 667 

Hasselmusen 344 912 316 54 1 091 5,9 6 387 

Heimdal  2 341 047 1 020 88 2 295 11,6 26 603 
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Fortsättning förskolor 
 

Förskola Årshyra, kr Yta m2 Antal Kronor per  Kvm/barn Kostnad per 

Belopp i kronor     barn km2   barn 

Junibacken  1 168 007 810 49 1 442 16,5 23 837 

Järle  144 578 169 18 855 9,4 8 032 

Kameleonten 1 099 858 632 50 1 740 12,6 21 997 

Karlslund 2 512 462 1 089 77 2 307 14,1 32 629 

Kastanjegården 2 768 075 1 080 72 2 563 15,0 38 445 

Kastanjen 669 228 317 36 2 111 8,8 18 590 

Klockargården 492 761 576 18 855 32,0 27 376 

Klockarängen 715 181 549 53 1 303 10,4 13 494 

Klöverängen  2 634 009 950 74 2 773 12,8 35 595 

Knagglabacke  467 582 533 39 877 13,7 11 989 

Kristinaskolan 1 061 986 1 113 60 954 18,6 17 700 

Kryddgården 904 223 736 57 1 228 12,9 15 864 

Kuben  1 755 125 804 45 2 183 17,9 39 003 

Kullen 760 739 566 42 1 344 13,5 18 113 

Kårstaängen  1 686 808 1 194 71 1 413 16,8 23 758 

Lagan  669 169 336 37 1 992 9,1 18 086 

Lars Wivallius  1 812 960 1 549 62 1 170 25,0 29 241 

Larsgården 206 173 241 24 855 10,0 8 591 

Latorp  3 560 015 922 80 3 860 11,5 44 500 

Lavendelgården 1 243 482 676 51 1 839 13,3 24 382 

Leklunden 2 398 693 1 020 89 2 352 11,5 26 952 

Leklustan  5 854 289 1 879 99 3 116 19,0 59 134 

Lergöken 472 148 308 38 1 533 8,1 12 425 

Lillkyrka  768 069 660 52 1 164 12,7 14 771 

Lillstugan 330 488 410 34 806 12,1 9 720 

Lillån  2 674 624 1 084 85 2 467 12,8 31 466 

Mariebergs  3 265 047 2 113 158 1 545 13,4 20 665 

Marklyckan 828 109 313 36 2 650 8,7 23 003 

Mejeriet 2 047 220 840 65 2 437 12,9 31 496 

Mosjö  478 305 559 84 856 6,7 5 694 

Murgrönan  296 000 346 35 855 9,9 8 457 

Musikanten 712 572 440 45 1 619 9,8 15 835 

Norrstjärnan 5 125 645 2 052 156 2 498 13,2 32 857 

Nyckelpigans  247 414 260 33 952 7,9 7 497 

Näsby  1 446 774 696 85 2 079 8,2 17 021 

Opalen 532 128 632 53 842 11,9 10 040 

Oskarstorget  764 278 536 53 1 426 10,1 14 420 

Per Andersgården  565 985 660 54 858 12,2 10 481 

Regnbågen 5 224 930 2 084 146 2 507 14,3 35 787 

Ringblomman 2 073 346 1 237 100 1 676 12,4 20 733 

Rinkaby  817 605 962 52 850 18,5 15 723 

Rynningeåsen 2 081 418 872 87 2 387 10,0 23 924 

Sagan  506 450 592 50 855 11,8 10 129 

Sagogården  825 575 605 64 1 365 9,5 12 900 

Satelliten  2 302 106 482 91 4 776 5,3 25 298 
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Fortsättning förskolor 
 

Förskola Årshyra, kr Yta m2 Antal Kronor per  Kvm/barn Kostnad per 

Belopp i kronor     barn km2   barn 

Silva  2 531 966 1 018 86 2 487 11,8 29 441 

Sjögården 154 416 195 31 792 6,3 4 981 

Skeppet 2 372 383 1 020 95 2 326 10,7 24 972 

Skogsbrynet 1 298 363 966 83 1 344 11,6 15 643 

Skogsgläntan 613 456 460 40 1 334 11,5 15 336 

Skutan 729 306 836 59 872 14,2 12 361 

Solskenet 522 706 611 46 855 13,3 11 363 

Sotterngården 452 680 592 16 765 37,0 28 293 

Stallbacken  326 800 382 31 855 12,3 10 542 

Strömstaren 761 805 618 27 1 233 22,9 28 215 

Södra Gården  538 201 614 68 877 9,0 7 915 

Sörgården 544 270 613 50 889 12,3 10 885 

Trollbacken 374 821 323 32 1 160 10,1 11 713 

Tussilago  274 291 293 30 936 9,8 9 143 

Tybble 317 808 357 28 890 12,8 11 350 

Tybblelund  5 599 147 2 508 164 2 233 15,3 34 141 

Utforskaren 1 780 451 842 55 2 114 15,3 32 372 

Wadköping 547 350 300 34 1 825 8,8 16 099 

Villekulla  2 814 076 1 671 139 1 684 12,0 20 245 

Vingen     75 0 0,0 0 

Vintergatan  308 831 361 36 855 10,0 8 579 

Vintrosa  2 406 315 1 483 95 1 622 15,6 25 330 

Väster Park (dag) 1 930 872 999 85 1 933 11,8 22 716 

Växthuset  2 762 750 1 655 84 1 669 19,7 32 890 

Ånglagård 1 534 311 642 51 2 390 12,6 30 085 

Ädelstenen  690 017 823 39 838 21,1 17 693 

Äventyret 4 717 629 2 098 100 2 249 21,0 47 176 

Ökna  2 422 372 1 020 83 2 375 12,3 29 185 

Österängen 2 203 389 919 62 2 398 14,8 35 539 
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Grundskola 
 

Skola Yta m2 Årshyra, kr Antal Kronor per  Kvm/elev Kostnad per 

Belopp kronor     elever km2   elev 

Adolfsberg 11 560 13 230 924 937 1 145 12,3 14 121 

Almbro  1 987 1 563 361 120 787 16,6 13 028 

Almby 14 719 23 922 331 991 1 625 14,9 24 140 

Asker 1 349 1 393 913 50 1 033 27,0 27 878 

Björkhaga 2 505 1 962 464 163 783 15,4 12 040 

Brickebacken 8 180 6 424 392 252 785 32,5 25 494 

Bruket 3 221 2 606 262 121 809 26,6 21 539 

Brunnsskolan 4 887 9 334 935 466 1 910 10,5 20 032 

Engelbrekt 17 112 17 584 056 709 1 028 24,1 24 801 

Ervalla  1 424 1 088 878 107 765 13,3 10 176 

Garphyttan 3 352 4 473 139 182 1 334 18,4 24 578 

Glanshammar 4 688 3 817 649 400 814 11,7 9 544 

Gumaelius 8 604 19 801 096 718 2 301 12,0 27 578 

Haga 3 483 2 733 599 325 785 10,7 8 411 

Hampetorp 1 167 896 562 34 768 34,3 26 369 

Hovsta  5 570 10 459 056 492 1 878 11,3 21 258 

Kryddgården 762 896 189 97 1 176 7,9 9 239 

Latorp 408 483 411 77 1 186 5,3 6 278 

Lillåns  11 276 23 443 604 822 2 079 13,7 28 520 

Lillåns södra  2 718 3 163 160 252 1 164 10,8 12 552 

Lundby  3 373 8 055 130 313 2 388 10,8 25 735 

Marieberg 4 931 7 618 443 293 1 545 16,8 26 002 

Mellringe 15 566 22 690 326 724 1 458 21,5 31 340 

Mosjö  2 740 6 299 411 228 2 299 12,0 27 629 

Navet 7 030 11 112 876 383 1 581 18,4 29 015 

Norrby 9 917 20 269 475 651 2 044 15,2 31 136 

Närkes Kil 1 838 1 632 809 123 889 14,9 13 275 

Odenskolan 7 674 6 906 411 299 900 25,7 23 098 

Olaus Petriskolan F-6 8 105 10 854 845 356 1 339 22,8 30 491 

Olaus Petriskolan 7-9 9 610 14 047 761 542 1 462 17,7 25 918 

Rosta 9 423 14 880 739 474 1 579 19,9 31 394 

Stora Mellösa  3 370 7 121 805 195 2 114 17,3 36 522 

Stureskolan 2 383 2 828 973 251 1 187 9,5 11 271 

Svealundsskolan 7 886 12 551 777 444       

Sörby 3 155 6 350 542 129 2 013 24,5 49 229 

Sörbyängen 3 053 7 742 261 226 2 536 13,5 34 258 

Tegner 1 873 3 099 659 210 1 655 8,9 14 760 

Tybblelund  7 550 16 732 043 349 2 216 21,6 47 943 
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Fortsättning grundskola 
 

Skola Yta m2 Årshyra, kr Antal Kronor per  Kvm/elev Kostnad per 

Belopp kronor     elever km2   elev 

Wallerska skolan 3 281 2 508 855 344 765 9,5 7 293 

Vintrosa  3 814 6 187 668 210 1 622 18,2 29 465 

Vivalla 14 905 17 385 342 578 1 166 25,8 30 078 

Västra Engelbrekt 8 927 7 647 849 501 857 17,8 15 265 

Änglanda 9 476 24 977 276 385 2 636 24,6 64 876 

Ölmbrotorp 1 727 1 320 570 92 765 18,8 14 354 

 
 
Obligatorisk särskola 
 

Skola Årshyra Yta, m2 Antal  Kronor per M2 per Kronor per  

Belopp i kronor     elever m2  elev elev 

Adolfsberg 1 973 976 1 595 30 1 238 53,2 65 799 

Almby 2 217 259 1 090 31 2 034 35,2 71 524 

Brickebacken 1 007 688 1 287 53 783 24,3 19 013 

Engelbrektsskolan 901 537 875 47 1 030 18,6 19 182 

Svealundsskolan 3 137 944 1 971 32 1 592 61,6 98 061 

 
 
Gymnasieskola 
 

Skola Årshyra Yta, m2 Antal Kr per  M2 per  Kronor  per 

Belopp i kr     elever m2 elev elev 

Karolinska 26 564 565 12 593 868 2 109 14,5 30 604 

Kvinnersta 13 171 760 21 995 81 599 271,5 162 614 

Rudbeck 20 907 349 13 898 1 235 1 504 11,3 16 929 

Tullängen 27 360 005 27 659 1 031 989 26,8 26 537 

Virginska  36 885 757 24 535 1 388 1 503 17,7 26 575 

 
 
Gymnasiesärskola 
 

Skola Årshyra Yta, m2 Antal  Kronor per M2 per Kronor per  

Belopp i kr     elever m2  elev elev 

Kvinnersta 692 123 1 158 8 598 144,8 86 515 

Tullängen 2 931 429 2 963 61 989 48,6 48 056 

Virginska 1 349 105 1 005 38 1 342 26,4 35 503 

 
 
 
 
 
 



77 REV LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2026   

 

Bilaga 4 Investeringsprogram  

Bifogas till beslut 


