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PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 

 

POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 
vägledning. 
 

STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för  

Prioritering. 
 

HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 
 

RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  
och utförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutad av Kommunstyrelsen, den 24 april 2022, § 53 
(Alltså beslutande instans, datum och paragraf.) 
 
Dokumentansvarig på politisk nivå: Vuxen-och arbetsmarknadsnämnden 
Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Lokalplanerare 
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Sammanfattning 
En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna har tillgång till 
ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån 
verksamheternas aktuella behov, är av central betydelse för kommunens ekonomi. 
Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en långsiktig planering och ett 
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.  
  
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalförsörjningsplan beskriver 
verksamheternas behov av lokaler. Planen sträcker sig över åtta år, där de första fyra 
åren har en investeringsplan med driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra 
åren beskriver en mer översiktlig behovsbild. Varje år ska nämnden, som en del av sin 
budget- och verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan.   
 
Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämndens behovsbeskrivning ger en bild av 
framtida behov för respektive verksamhetsområde under prognosperioden. Några av 
lokalbehoven som identifierats förutsätter förstudiearbete innan beslut om att gå vidare 
med faktiska åtgärder/projekt.   
 
Vårvintern 2022 förändrades förhållandena i Europa och en befarad flyktingvåg från 
Ukraina kan påverka nämndens arbete. Detta är ett stort osäkerhetsmoment i årets 
lokalförsörjningsplan.  
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Organisation  
Lokalförsörjningsenheten tillhör mark- och exploateringsavdelningen på 
Stadsbyggnadsförvaltningen. En effektivare lokalförsörjningsprocess har uppnåtts då 
arbetet med övriga enheter inom förvaltningen tagit form och gemensamma processer 
tagits fram, bland annat gällande mötesstrukturen.   
 

Lokalförsörjningsplanen ska bland annat säkerställa att verksamheten har tillgång till 

ändamålsenliga lokaler och att de utvecklas utifrån verksamheternas framtida behov. 
Underlaget till lokalförsörjningsplanen är främst verksamhetens behovsanalys i vilken 
hänsyn tagits till omvärldsfaktorer så som arbetsmarknadsläge och flyktingmottagande. 

1. Inledning och bakgrund  
Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter ingår i Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och arbete. I vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
(nedan kallad Nämnden) ingår följande verksamhetsområden:  
 

• Försörjningsstöd 

• Arbetsmarknad 

• Vuxenutbildning 

Nämndens lokalförsörjningsplan beskriver behov av verksamhetslokaler de närmaste 
fyra åren med en framåtblick på ytterligare fyra år. Genom lokalförsörjningsplanen läggs 
grunden till en långsiktig, strategisk planering och ett ändamålsenligt nyttjande av Örebro 
kommuns lokaler, vilket är av central betydelse för kommunens totala ekonomi.   
 

1.1 Syfte  

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att:  

• verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler  

• att lokaler förvaltas kostnadseffektivt   

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

1.2 Förutsättningar för lokalförsörjningsarbetet  

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

 

1.2.1 Samverkan mellan verksamhetsförvaltningar och 

lokalförsörjningsenheten  
Behovsanalysen från respektive förvaltning arbetas fram av förvaltningarna med stöd 
från lokalplanerare, ekonomer och statistiker. Det krävs en viss omfattning på 
behovsanalysen och identifierade behov behöver beskrivas i en viss utsträckning för att 
lokallösningar ska kunna beaktas. En kontinuerlig dialog under året mellan 
verksamhetsförvaltning och lokalförsörjningsenheten samt andra funktioner är en viktig 
förutsättning. Behovet baseras på politiska beslut, på analyser av befolkningsprognoser, 
stadsplanering, verksamhetsutveckling och inriktningar och syftar till att säkerställa 
möjligheten för förvaltningen att genomföra sitt uppdrag. Lokalförsörjningsenheten är 
sammanhållande för lokalförsörjningsarbetet. I arbetet med lokalförsörjningsplanen 
samverkar lokalstrateger och lokalplanerare med motsvarande funktioner som jobbar 
med andra programområden inom kommunen för att kunna optimera samnyttjandet av 
lokaler även mellan olika områden. 
 

1.2.2 Samverkan inom och mellan förvaltningar och fastighetsägare  
Lokalförsörjningsenheten samarbetar med flera olika verksamheter inom kommunen 
som Stadsbyggnadskontoret inom Mark och exploatering, Stadsmiljö och översiktlig 
planering, Detaljplanering, Bygglov, Miljökontoret samt de kommunala 
fastighetsbolagen. Det är viktigt att eventuella behov tidigt kan belysas för att redan i 
planeringsskedet kunna möjliggöra för dessa, exempelvis genom förändrad 
detaljplanering eller samplanering med fastighetsbolagen utifrån deras underhållsplaner. 
Förvaltningarnas behovsunderlag och lokalförsörjningsplanen utgör ett stöd i detta 
arbete. Ett nära samarbete finns också mellan lokalförsörjningsenheten och de 
kommunala fastighetsbolagen. Lokalförsörjningsenheten arbetar utifrån Riktlinjer för 
Lokalförsörjning som finns beslutade kring lokalförsörjningsprocessen, se avsnitt 1.3. I 
riktlinjerna framgår en mötesstruktur finns framtagen för att säkerställa en väl 
fungerande dialog med förvaltningar, programområden, ekonomiavdelning och 
fastighetsbolag.  
 

1.2.3 Ekonomiska förutsättningar  
För Örebro kommun som helhet finns fortsatt behov att se över vilka ökade kostnader 
som varje investering medför och när i tiden den ökade kostnaden kommer att inträffa. 
Den senaste ekonomiska prognosen visar på bättre ekonomiska förutsättningar än vid 
ÖSB 2021 men arbetet med investeringsprogrammet och lokalförsörjningsprocessen 
behöver fortgå även framåt.  

  
1.2.4 Fastighetsägarens ansvar  
Lokalförsörjningsplanen innehåller inte underhållsbehov då detta ansvar generellt ligger 
på fastighetsägaren och hanteras via fastighetsägarens underhållsplaner. I de fall då 
verksamheten och fastighetsbolaget ser en fördel i att i samband med underhåll 
genomföra verksamhetsanpassningar så ska dessa tas upp som behov i 
lokalförsörjningsplanen då detta genererar en ökad hyreskostnad. I vissa fall ligger även 
underhållsansvaret på hyresgästen och behovet ska då tas upp i lokalförsörjningsplanen 
för att säkerställa att behovet prioriteras och att investeringsmedel finns för  
genomförande. 
 

1.3 Lokalförsörjningsprocessen  

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

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

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

beskriver ett flöde från behov till förvaltning.  

   
Se bilaga 2 för processbild.  
 

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

   

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

Behovsanalys   
Verksamheten analyserar framtida behov utifrån nuläge och befolkningsprognosen. Det 

är viktigt att beakta, vad, när hur och konsekvensbeskriva sitt behov.   
 

LFP- lokalförsörjningsplan   
Kommunens lokalförsörjningsplan baseras på 4+4 år som prognosperiod. En detaljerad 
behovsanalys för de fyra första åren och en framåtblick de nästkommande fyra åren. En 
lokalförsörjningsplan ska beskriva behovet och beakta lämpliga lokallösningar för att 
tillgodose behovet. Planen är ett underlag för att lyfta behov av ekonomiska medel inför 

investeringsplan/investeringsprogram.   
 

Investeringsplan  
Syftet med en investeringsplan är att lyfta investeringsbehov inom nämnden i ett 
gemensamt dokument. Investeringsplanen för programområdet lyfter lokalbehov från 
lokalförsörjningsplanen samt behov av övriga resurser1 samt hur dessa ska finansieras; 
inom egen ram, m h a riktade medel eller via intäkter.   
Investeringsplan tas fram för fyra år i plan samt fyra år i utsikt.  
 

Investeringsprogram  
Det kommungemensamma dokumentet som samlar hela 
kommunens investeringsbehov kallas investeringsprogrammet och är underlag till beslut 
om ÖSB: Övergripande strategier och budget.  
 

Projektdirektiv   
Lokalbehovet behöver i vissa fall definieras med fler detaljer än vad som beskrivits i 
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lokalförsörjningsplanen innan förstudiearbetet kan påbörjas. En verksamhetsbeskrivning 

eller ett funktionsprogram är en grund innan förstudiearbetet kan påbörjas.   
 

Förstudie   

Förstudiearbetet syftar till att ge lokalförslag på behovet och beakta tid och ekonomi för 

ett genomförande.  

    

Detaljplanearbete   
I vissa fall krävs en ny detaljplan för att ett lokalbehov ska kunna tillgodoses. 
Detaljplanearbetet kan i vissa fall pågå parallellt med projektering/upphandling av lokal.  
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland 
annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse 
ska förändras eller bevaras. 

    

Projektering/upphandling lokal   
Projektering och bygglov kan hanteras parallellt med utbyggnad av infrastruktur eller 

detaljplanearbete beroende på projektets art och omfattning.   
  

Produktion   
Efter startbesked kan byggproduktionen påbörjas. 

    

Inflytt   
Efter slutbesked kan lokalerna tas i bruk och verksamheten kan flytta in.   

 
Då Nämnden de senaste åren inte har och inte heller planerar att bygga nya lokaler är 
inte alla ovanstående delar tillämpliga för verksamheten. Dock ingår vissa steg i den 
beslutskedja som föregår inhyrning av nya lokaler. 

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

 
Figur 1 Princip för lokallösningar, LFE  

 

  
1. Omvärdera: Behovet ska omvärderas i syfte att fastställa att det inte finns andra 
lösningar än just fysiska lokaler för att tillgodose behovet. Verksamheten kan 
exempelvis omvärdera nuvarande arbetssätt och organisation för att tänka till kring 
organisatoriska lösningar för att tillgodose ett behov.   
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2. Effektivisera: Verksamhetens befintliga lokaler eller annan vakans i 
lokalbeståndet ska utredas för att eventuell omdisponera och optimera.   
  
3. Bygga om: Om- eller tillbyggnad av befintliga lokaler ska utredas för att 
tillgodose behovet. I utredningen bör även hänsyn tas till andra vakanta lokaler i 
staden som inte finns i kommunkoncernens lokalbestånd.   

  
4. Bygga nytt: Att bygga nytt är det sista alternativet för att tillgodose ett behov. Att 
tillgodose ett behov genom princip 1, 2 eller 3 är att förorda av både klimatskäl och 
ur ekonomiskt perspektiv.  

2 Ekonomi  
Det ekonomiska läget i kommunen är fortsatt osäkert kommande år och vilka 
ekonomiska förutsättningar som verksamheterna kommer att behöva anpassa sig till. Det 
råder även andra osäkerheter i omvärlden i stort samt att eventuella långtgående effekter 
av coronapandemin är ännu oklara.  
 
Med en strategisk lokalförsörjningsprocess och ett programövergripande arbete för ett 
optimalt nyttjande av kommunens lokaler skapas möjligheter att effektivisera och minska 
kommunens lokalkostnader men samtidigt erbjuda verksamheter väl anpassade lokaler. 
 
Nära samarbete med de kommunala fastighetsbolagen skapar goda förutsättningar för 
lokalförsörjningsarbetet. Genom att stärka samarbetet och gemensamt kommunicera 
planer för underhåll, behov och framtidsplaner så ökar möjligheten till en samordnad 
planering vilket kan ge positiva ekonomiska effekter.  
 

2.1 Hyra, drift och investering 

Verksamhetslokaler i Örebro kommun ägs generellt av kommunala fastighetsbolag eller 
privata fastighetsägare. Lokalförsörjningsenheten representerar kommunen som 
hyresgäst medan verksamheten som bedrivs i lokalen ansvarar för åtaganden och behov 
enligt gällande avtal. Fastighetsägaren ansvarar för investering1 i fastigheterna. 
Hyresnivån speglar den totala investeringen och är beroende av avtalets längd, men även 
fastighetens marknadsvärde, underhåll och enligt avtalet ingående drift påverkar 
hyresnivån. Utöver hyran så ansvarar kommunen för de driftskostnader som ej ingår i 
avtalet, det kan exempelvis vara el, värme och avfallshantering. 
För att kunna genomföra lokalärenden krävs att det finns ekonomiska förutsättningar.  
Objekt i lokalförsörjningsplanen tas, om det finns utrymme och de prioriteras, med i 
investeringsprogrammet. Objekt kan ibland också finansieras via egenfinansiering inom 
nämndens ram.  
 

2.1.1 Objekt med riktade KS-medel 
Med riktade KS-medel innebär det att objektet och de tillkommande merkostnaderna ska 
finansieras via medel som finns avsatta hos kommunstyrelsen.  
 

2.1.2 Egenfinansiering inom nämndens ram 
Objektet och de tillkommande merkostnaderna ska finansieras inom nämndens befintliga 
ram. Merkostnaderna ska inte medföra ökade kostnader för andra verksamheter.  
 

 
1 Med undantag för åtgärder som understiger 50 tkr. 
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2.1.3 Myndighetskrav och andra lokalanpassningar 
För en resurseffektiv och kommunövergripande hantering av lokalanpassningar finns en 
rutin för lokalanpassningar i befintliga lokaler. Genom denna rutin säkerställs faktiska 
behov och prioriteringar samt att tillkommande lokalkostnader ryms inom 
verksamhetens budget för befintliga lokaler. Åtgärder i befintliga lokaler som hanteras 
som ett lokalanpassningsärende kan avse såväl förändrat behov eller myndighetskrav.  
 
Lokalanpassningar under 50 tkr2 beslutas inom respektive förvaltning och kostnaden 
hanteras direkt av verksamheten inom befintlig budget om ekonomiskt utrymme finns.  
 
Lokalanpassningar över 50 tkr hanteras genom investering via fastighetsägaren vilket 
genererar en hyreskonsekvens under en begränsad period och regleras via ett hyrestillägg.  
Lokalanpassningar över 50 tkr beslutas av nämnden enligt gällande delegationsordning. 
 
Verksamheterna ska inte fördela antal åtgärder och/eller kostnader i flera olika 
lokalanpassningar i syfte att understiga beloppsgränsen för att hantera ökade kostnader 
inom driftbudget.  

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

 
2.1.5 Investeringsprogrammet 
Investeringsprogrammet är det kommungemensamma dokumentet som samlar hela 
kommunens investeringsbehov. Programnämndernas investeringsplaner utgör underlag 
för investeringsprogrammet. Investeringsprogrammet utgör underlag för beslut om ÖSB; 
Övergripande strategier och budget. 
 

 

3 Befolkning- och arbetsmarknads-

utveckling 

3.1 Befolkningsutveckling Örebro kommun 

 
Befolkningsutveckling påverkar inte nämndens arbete i lika hög utsträckning som det 
påverkar andra förvaltningar eller programområden. Det som påverkar är politiska beslut 
och arbetsmarknaden generellt sett. Men en liten del påverkas också av hur 
befolkningsutvecklingen är i kommunen. Det som kan ses i befolkningsstatistiken är att 
Örebro Kommun växer. Vid utgången av 2020 hade Örebro kommun  
156 381 invånare, vilket var 685 fler än samma period året innan, detta är den lägsta 
årliga ökningen sedan 2002. Detta kan till stor del förklaras av en låg invandring och de 
restriktioner som coronapandemin fört med sig, exempelvis har det skett en stor utflytt 
av personer i åldrarna 19–24. Anledningen är troligen att den mesta undervisningen på 
Örebro universitet sker på distans, vilket gör att många väljer att inte bo kvar och betala 
för sin lägenhet på universitetsområdet. 

 
2 Avrundat prisbasbelopp år 2022, 48 300 kr.  
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Till år 2030 beräknas antalet invånare öka med cirka 20 000 till omkring 177 600. Denna 
folkökning består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än 
från), men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet 
avlidna) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den 
kommande tioårsperioden. 
Om befolkningsutvecklingen från 2026 och framåt sedan följer prognosen är mycket 
svårt att spekulera kring. 
 
En stor osäkerhetsfaktor som kan påverka utvecklingen är den förmodade 
flyktingströmmen från Ukraina. Hur detta kommer att påverka befolkningstillväxten och 
behovet av de aktiviteter som Vuxam tillhandahåller behöver bevakas utifrån EU:s 
massflyktsdirektiv. 
 

 

3.2 Befolkningsutveckling nationellt 

Örebro kommuns befolkningsstatistik följer den uppåtgående trend som också finns i 
riket i stort. Sedan 2000-talets början har invånarna i Sverige blivit drygt 1,4 miljoner fler, 
en ökning med cirka 16 procent. Folkökningen beror både på födelseöverskott (att det 
har fötts fler än det har dött) och på ett invandringsöverskott (att fler har invandrat än 
utvandrat). Att fler har invandrat är det som bidragit mest till folkökningen i Sverige 
under 2000-talet3. 
Till följd av coronapandemin sjönk Sveriges folkökning under första halvåret 2020 till 
den lägsta sedan 2005. Under första halvåret 2021 var folkökningen större än året innan, 
men lägre än alla andra år sedan 2008. Under första halvåret var folkökningen 29 953 
personer, vilket medförde att Sveriges befolkning den 30 juni var 10 409 248 personer.4 
 

3.3 Arbetsmarknad 

Under hela 2020 påverkades arbetsmarknaden av Covid-19. Coronapandemin har 
nationellt sett gjort ett tydligt avtryck på arbetsmarknaden. Coronapandemin har 
förändrat beteenden i samhället och vissa branscher har blivit hårdare drabbade än andra 
likaså är de som drabbats hårdast de unga och de utrikesfödda. Nationellt sett ökade 
arbetslösheten 2021 i genomsnitt till 11,0 procent, en ökning med 2,6 procentenheter 
jämfört med föregående år. Arbetslösheten har inte varit på en så hög nivå sedan 2010.5 
Även i Örebro kommun försvagades arbetsmarknaden under 2021. Arbetslösheten 
ökade med 1,9 %-enheter till 9,6 procent.6 Noterbart är att långtidsarbetslösheten, och 
även antalet klienter med långvarigt ekonomiskt bistånd, har ökat under året.7  

 

3.4 Att prognosticera behov 

Nämndernas behovsanalyser ska bygga på bland annat kommunens 
befolkningsprognos och beslutad översiktsplan. Bostadsbyggandet och den förväntade 
exploateringen har stor inverkan på kommunens övergripande lokalförsörjning. Med 
hjälp av prognoser förväntas behovsanalyserna i lokalförsörjningsplanen ge svar på hur 

 
3 SCB Sveriges befolkningsprognos 2021-01-20 (https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-
diagram/manadsstatistik--riket/befolkningsstatistik-2021/) 
4 SCB Sveriges befolkningsprognos första halvåret 2021 (https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/befolkningsstatistik-forsta-halvaret-2021/) 
5 Statistiska centralbyrån, AM12 – Arbetskraftsundersökningarna, årlig 2021-03-04  
6 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Orebro-lan/Orebro/?var=17255 
7 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Orebro-lan/Orebro/?var=24962&graph=/24962/283,212-1,2/all/ 

https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=folk%c3%b6kning


13 
Lokalförsörjningsplan 2023-2030 

kommunen kan tillgodose nuvarande och framtida lokalbehov. För att kunna analysera 
utbud och efterfrågan av lokaler är det viktigt att analysera verksamhetens nuläge som en 
grundförutsättning. 
 
Lagkrav, myndighetskrav eller organisatoriska förändringar i verksamheten kan också 
leda till olika lokalbehov. Olika styrdokument i kommunen och nya politiska ambitioner 
kan påverka verksamheternas lokalbehov. 
  
Viktiga moment i behovsanalysen är att beskriva lokalbehovets omfattning, geografiska 
läge och tid för när behovet behöver vara tillgodosett. En konsekvensbeskrivning av vad som 
händer om behovet inte tillgodoses kan underlätta prioritering mellan olika lokalbehov. 
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen vilket ger kommunen en möjlighet att 
omvärdera behoven från föregående år i tid och omfattning och göra nya 
behovsanalyser. Kommunens lokalförsörjningsplan är en 4+4 årsplan. 
 
Verksamheterna har möjlighet att skicka in ansökan om lokalanpassningar för att få olika 
behov tillgodosedda under året. Nämnden beslutar enligt gällande delegationsordning 
om detta och under förutsättning att nämnden har ekonomiska förutsättningar för 
arbetet. Tjänstemannaorganisationen som ansvarar för framtagandet av 
lokalförsörjningsplanen gör ett förslag till prioritering av behoven innan förslag till beslut 
överlämnas till driftsnämnden. 
 
Fastighetsägarens renodlade underhållsbehov ingår inte i lokalförsörjningsplanen. Om 
verksamheten har kännedom om att fastighetsägaren ska vidta underhållsåtgärder och 
önskar lokalanpassningar i samband med detta tas det med i lokalförsörjningsplanen. 
I undantagsfall har hyresavtal tecknats där hyresgästen står för det planerade underhållet. 
Om verksamheten bedömer att lokalerna behöver planerat underhåll i sådana fall ska det 
tas med i lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen är ett av flera underlag för 
investeringsplanen/investeringsprogrammet. 
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4 Behovsbeskrivning Vuxenutbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunal 
vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning 
(särvux), svenska undervisning för invandrare (sfi) samt uppdragsutbildning och annan 
kompletterande vuxenutbildning. Vidare bistår nämnden Programnämnd barn och 
utbildning i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret, ansvarar för vissa av 
kommunens uppgifter i flyktingmottagandet (bosättning enligt bosättningslagen), 
ansvarar för kommunens uppgifter för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.8  
Nämnden utgör kommunens arbetsmarknadsorgan och ansvarar därmed för insatser 
inom kommunens arbetsmarknadsprogram och att vidta eller främja kommunala 
åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.9 
För att människor ska känna delaktighet i ett samhälle i ständig förändring behöver det 
också finnas kompetensutveckling tillgänglig genom hela livet. I det arbetet ska 
vuxenutbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser anpassas efter individens behov i 
större utsträckning samt matcha kompetensbehovet hos såväl företagen som det 
offentliga. För att verka för ett inkluderande samhälle behöver vi även arbeta för en 
breddad kompetensförsörjning och skapa möjlighet till arbete för fler personer med 
funktionsnedsättningar och de människor som generellt står långt ifrån 
arbetsmarknaden.10 
Den nya nämndorganisationen som ska träda i kraft 2023 innebär att vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden ska fusioneras med gymnasienämnden.11 
 

4.1 Verksamhetslokaler  

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har lokaler på följande 
platser/adresser: 
 
Argongatan 3,13 Överskott/Hantverk 
Argongatan 23–43, C2 Praktikcenter  
Argongatan 31, Parkering Praktikcenter baksidan 
Argongatan 27–37, Omvårdnadshjälpmedel, diskmaskinsrummet 
Fabriksgatan, 22 KRAMI 
Floragatan 1, Stadsträdgården 
Gudmundstorp (Myrö 241), Hälsoträdgården 
Hagagatan, Campus Risbergska 
Karlslund, Diedens allé 9, Naturvård: Kontor och matutrymme delas med Fritid och 
Turism  
Klostergatan 15, Ung Arena, Samverkansteamet, IRMA och Startverksamheten 
Ribbingsgatan, Försörjningsstöd 
Ringgatan 32, Förvaltningsledning 
Suttarboda, jordbruksarrende Ladugård för djuren 
 
 

 
8 Verksamhetsplan och budget 2021 
9 Övergripande strategier och budget 2022 
10 Övergripande strategier och budget 2022 
11 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan med budget 2022 
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4.1.1 Kända lokalanpassningar. 
 
Argongatan:  
Anpassningar för digital överskottshantering kan resultera i förändringar lokalmässigt 
under perioden.  
 
Campus Risbergska:  
Anpassningar av rum för att erhålla brandklassning för arkivrum.  
 
Samtliga ovan anpassningar är fortfarande under utredning och exakta åtgärder har inte 
beslutats varför eventuella ekonomiska konsekvenser inte kan beräknas ännu. 
 

4.1.2 Framtida behov av lokaler 

 
Nämndens lokalbehov kan påverkas av vilka arbetsmarknadsåtgärder som efterfrågas, 
vilken politik som förs samt flyktingmottagandet i kommunen.  
 
Behov 2023–2026 

I nuläget har nämndens verksamheter inget stort behov av nya lokaler och det finns inte 
heller några större kända lokalförändringar under prognosperioden. De lokaler som 
används anses vara fullgoda och passar verksamheterna bra. Kontinuerligt ser 
verksamheterna över avtal och uppsägningstider för en effektiv hantering av lokaler. 
 
Behov 2027–2030 

Det finns inget känt behov att hantera under prognosperioden.  

5 NOD-projektet 

5.1 Uppdrag 

Nod-projektets uppdrag är att samla många av kommunens kontorslokaler i ett fåtal 
större kontorshus, så kallade noder. Dessa ”smarta kontor” kommer att erbjuda både 
tekniken och miljön som stöder ett digitalt- och aktivitetsbaserat arbetssätt. 
 
5.1.1 Bakgrund 
Idag har kommunen ett stort antal mindre kontor utspridda i staden, och det kostar 
mycket att hålla igång så många kontor. I takt med att vi blir mer och mer digitala skapas 
bättre möjligheter att ”ta arbetet med sig”, bli effektivare och dessutom nyttja lokalerna 
på ett bättre sätt. Genom att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan vi spara på 
lokalytan och dessutom få till en större flexibilitet, bättre samverkan och effektivare 
processer. 
 
5.1.2 Mål 
Målet är nöjda medarbetare som arbetar aktivitetsbaserat och digitalt i inbjudande 
funktionella lokaler som bidrar till effektivitet och ökat samarbete. Målet är också att 
minska mängden outnyttjad lokalyta och minska kommunens lokalkostnad. 
 
5.1.3 Påverkan på Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
Då arbetet med att effektivisera nyttjandet av lokaler kommer att påverka vissa adresser 
där nämnden idag har verksamhet bevakas detta arbete. Som det ser ut kommer 
verksamhet försörjning att sitta kvar i sina lokaler på Ribbingsgatan.  
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I arbetet med Nod-projektet ingår också att se över Stadsbyggnadshus 1 och omvandla 
detta till ett aktivitetsbaserat kontor. Vilka verksamheter som kommer att bli placeradpå 
SBH 1 och hur detta påverkar nämndens verksamhetsområde är i dagsläget inte klarlagt. 

6 Slutsats 

6.1 Samlat behov 

Nämndens identifierade lokalbehov finns sammanställt i en översikt, se bilaga 3.   
I översikten framgår vilka behov som bedöms generera ekonomiska effekter samt 
prioritering av behoven under prognosperioden. Tjänstemannaorganisationen 
har bedömt prioritering och ekonomin utifrån principer nedan.  

 

6.2 Prioriteringsprincip och ekonomi 

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

 

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

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

6.3 Ekonomiska slutsatser 

Lokalbehovet inom nämndens verksamhetsområde är inte identifierat i den omfattning 
eller utsträckning som krävs för att göra en bedömning vilka ekonomiska effekter det 
kan få. Det finns svårigheter att göra ekonomiska uppskattningar utan preciserade 
detaljer om lokalbehovet.  Det kan finnas lokalbehov som kräver förstudier innan beslut 
kan fattas om att faktiskt gå vidare med behovet/åtgärderna/projektet. Bedömning av en 
eventuell avsättning i budget av ekonomiska medel för förstudier inom nämnden görs 
årligen i ordinarie budgetprocess. Om förstudien går vidare till ett genomförandebeslut 
blir förstudiekostnaden en del av investeringen som genererar en hyreskonsekvens 
(hanteras därmed inte separat).  I budgetprocessen hanteras också huruvida ekonomiskt 
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utrymme behöver säkras upp för att tillgodose oidentifierade/oförutsedda 
lokalanpassningar i befintliga lokaler som inte betraktas som myndighetskrav.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Checklista Vad är en lokal? 
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7.2 Bilaga 2 Lokalförsörjningsprocessen 
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