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www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Sammanträde med: 

Servicenämnd 
 

Sammanträdesdatum: 2020-04-28 

Tid: kl. 09:00-12:00 

Plats: Eken, Eklundavägen 1 

 
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren. 
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. 
 
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 
 

 

Ledamöter kallas Ersättare underrättas 
Håkan Stålbert (KD), ordförande 
Joakim Carlsson (S), vice ordförande 
Mats Gunnarsson (MP), 2:e vice ordförande 
Ulla Bergström (S) 
Urban Jonsson (S) 
Bernt Karlsson (S) 
Jonas Levin (KD) 
Magnus Storm (C) 
Eric Viduss (M) 
John Hägglöf (M) 
Henrik Johansson (L) 
Greger Persson (SD) 
Margareta Carlsson (V) 

Jette Bergström (S) 
Lars Malmberg (S) 
Annette Jansson (S) 
Tommy Botström (S) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Tommy Karlsson (C) 
Geoffrey Lameck (M) 
Stefan Stark (M) 
Ia Malmqvist (MP) 
Björn Larsson (-) 
Tore Mellberg (V) 
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1. Protokollsjustering 
  Föredragande:   

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
  
att   jämte ordföranden utse Mats Gunnarsson (MP) att justera nämndens protokoll med John 
Hägglöf (M) som ersättare. 
  
Protokollet ska vara justerat senast den 12 maj. 
 
 

2. Initiering av upphandling av ramavtal byggservice 
 Diarienummer: 20RS2154 Föredragande: Torbjörn Sjölander  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att initiera en upphandling av ramavtal avseende entreprenörer för byggserviceuppdrag. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande ramavtal för byggserviceuppdrag löper ut 2021-11-30. Ny upphandling behöver 
därmed initieras. 
 
Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal uppdelat på 
entreprenad resp. byggservice inom olika fackområden. Denna initiering avser 
byggservicearbeten i samband med underhåll samt mindre om- och tillbyggnadsarbeten 
inom fastigheter tillhörande Region Örebro län. Uppdragen omfattas av arbeten som finns i 
underhålls- eller investeringsbudget upp till vissa belopp. Den uppskattade inköpsvolymen 
uppgår till >10 miljoner kronor per år. 
 
Arbetena uppdelas exempelvis i följande fackområden: 
- Byggnadsarbeten (BE) 
- Målningsarbeten (MÅE) 
- Golvläggningsarbeten (GBE) 
- Plåtarbeten/Takarbeten (PLE) 
- Rörinstallationer (VSE) 
- Ventilationsinstallationer (VE) 
- El- och teleinstallationer (EE) 
 
Från dessa antagna entreprenörer kan Region Örebro län sedan göra enkla avrop 
(beställningar) i stället för att genomföra en fullständig upphandling med specifikation, 
anbud och avtal. Avtalstiden är två år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. 
 
 

3. Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad, fackområde ventilation 
 Diarienummer: 20RS1618 Föredragande: Olof Ekstrand  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att initiera en upphandling av ramavtal entreprenad, fackområde ventilation 
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Sammanfattning 
Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal inom olika 
fackområden. Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande 
fastighetsunderhåll vid projekt med en total projektvolym mindre än 15 miljoner kronor. 
 
Nuvarande avtal inom fackområde ventilation upphör 2020-11-30 och nytt avtal behöver 
därmed upphandlas för att säkerställa utvecklingen av regionorganisationens lokaler i takt 
med förändrade teknik- och verksamhetsbehov. 
 
Det nya avtalet upphandlas för en avtalstid om två år, för att därefter ingå i en samordnad 
upphandling med övriga fackområden. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM servicenämden 2020-04-28, Initiering av upphandling av ramavtal 

entreprenad, fackområde ventilation 
 Initiering-av-upphandling_ramavtal ventilation dnr 20RS1618 
 
 

4. Begäran att få starta byggnation av nytt IT-hus (BP3) på kvarteret 
Rustmästaren, Örebro 

 Diarienummer: 17RS3682 Föredragande: Maria Schwerin  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att starta byggnation (BP3) enligt bygg- och investeringsprocessens beslutspunkter. 
 
Sammanfattning 
För att Regionservice område IT ska kunna stödja Region Örebro läns verksamheters behov 
av IT-stöd så behövs en robust och säker infrastruktur av både teknik och lokaler. En robust 
och säker datahallsmiljö med två redundanta datahallar är en grundförutsättning för att 
uppfylla regionens krav avseende IT-stöd. 
Genom att bygga en ny modern datahall och som skall ersätta en äldre datahall, möjliggörs 
omdisponeringar mellan de tre hallar som ingår i den tekniska infrastrukturen. Därmed 
kommer regionens informationstillgångar att skyddas av en datahallsmiljö som efterlever 
dagens standard avseende brandskydd, kylning, fysisk säkerhet med mera, men även följer 
dagens miljökrav. 
 
För att säkerställa detta har område IT behov av att samlokaliseras i administrativa lokaler 
samt ett behov av att tillskapa en ny datorhall. 
 
Projektet som medför en byggnation av ett nytt IT-hus är i nuläget kostnadsberäknat till 
268 000 000 kronor och ryms således inom ramen för budgeterade investeringsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM Servicenämnden 2020-04-28, Begäran att få starta byggnation av nytt 

IT-hus på kvarteret Rustmästaren 
 Bilaga 1, Begäran att få starta genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3) - 

Nytt IT-hus 
 Protokollsutdrag servicenämnden 2019-01-29 §8 SN Upphandling av 

partneringentreprenör datorhall och IT-kontor (beslutspunkter  BP1 och BP2) 
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5. Anmälnings- och meddelandeärenden till servicenämnden 28 april 2020 
 Diarienummer: 19RS10111 Föredragande:   

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
20RS2460-1, Tillägg 3 till lokalavtal mellan Region Örebro län och Stenvalvet 266 Örebro 
Mellringe AB, på fastighet Athena 5 i Örebro 
20RS66-10,11,12,14,15,16,18,19, Inköp av lös konst 
19RS9915-5, IT-investering avseende PC och kringutrustning inom bastjänsten 
 
Meddelandeärenden: 
§54 RF Anmälan av medborgarförslag om parkeringar utanför Stora Holmens 
öppenvårdsmottagning 
20RS1777-7, Ordföranden har svarat på brev om ersättningsanspråk för skada på bil 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM servicenämnden 2020-04-28, anmälnings- och meddelandeärenden 
 Medborgarförslag Parkering Stora Holmen 
 §54 RF Anmälan av medborgarförslag om parkeringar utanför Stora Holmens 

öppenvårdsmottagning 
 20RS2460-1, tilägg i hyresavtal 
 20RS66-10 
 20RS66-11 
 20RS66-12 
 20RS66-14 
 20RS66-15 
 20RS66-16 
 20RS66-18 
 20RS66-19 
 19RS9915-5, IT-investering avseende PC och kringutrustning inom bastjänsten 
 
 

6. Information 
  Föredragande:   

Sammanfattning 
Initiering av upphandling av reklambyråtjänster - Marjetta Leijonhufvud, Stina Nilsson 
  
Information från förvaltningschefen 
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Initiering av upphandling av 
ramavtal entreprenad, 
fackområde ventilation 

20RS1618 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastigheter, Olof Ekstrand 2020-04-28 Dnr: 20RS1618 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Servicenämnden 

 

 

 

Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad, 
fackområde ventilation 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar  
 
att   initiera en upphandling av ramavtal entreprenad, fackområde ventilation 

Sammanfattning 
Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal inom olika 
fackområden. Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande 
fastighetsunderhåll vid projekt med en total projektvolym mindre än 15 miljoner 
kronor. 
 
Nuvarande avtal inom fackområde ventilation upphör 2020-11-30 och nytt avtal 
behöver därmed upphandlas för att säkerställa utvecklingen av regionorganisationens 
lokaler i takt med förändrade teknik- och verksamhetsbehov. 
  
Det nya avtalet upphandlas för en avtalstid om två år, för att därefter ingå i en 
samordnad upphandling med övriga fackområden. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
De sociala krav som kommer att ställas tillvaratar barn- och jämställdhetsperspektivet 
genom de krav som ställs på inköp för lika villkor, hållbara leveranskedjor 
(uppförandekod), arbetsrättsliga villkor och ökad sysselsättning. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastigheter, Olof Ekstrand 2020-04-28 Dnr: 20RS1618 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Ekonomiska konsekvenser 
Avrop från ramavtalet finansieras genom i verksamhetsplanen beslutade 
byggnadsinvesteringar. 

Uppföljning 
Efter genomförd upphandling återkommer ärendet till servicenämnden för 
tilldelningsbeslut. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM servicenämnden 2020-04-28, Initiering av upphandling av ramavtal 
entreprenad fackområde ventilation 
Bilaga: Initiering av upphandlingsuppdrag ramavtal ventilation 

 

 

Catharina Schlyter 
Förvaltningschef 

Skickas till: 
Regionservice AUS, upphandlingsavdelningen 
Regionservice fastigheter, Olof Ekstrand 
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v 1.2 
2018-07-31 

Initiering av Upphandlingsuppdrag, Dnr   

Undertecknas av uppdragsgivare som enligt delegation* har rätt att initiera upphandling. 

 Syfte med upphandlingen 

Nuvarande avtal löper ut  Nytt avtal  

Kortfattad beskrivning och omfattning av vad som ska upphandlas: 

Upphandlingens värde   
Uppskattad inköpsvolym per år  eller totalt för hela avtalsperioden 

Önskad avtalsstart – datum 

Ekonomiska medel tas ur (gäller främst medicintekniska upphandlingar) 

Beviljad investeringsram      Driftbudget                       År    Belopp  Övrigt 

Verksamhetens kontaktperson och referensgrupp 
Kontaktperson för upphandlingen – för- och efternamn Telefon 

E-post Förvaltning/Enhet/Avdelning 

Referensgrupp - ange personer som ska ingå i referensgruppen med namn, e-postadress och enhet 

 Beslut initiering av upphandling 
Uppdragsgivaren garanterar härmed att beslut om anskaffning eller upphandlingens genomförande fattats enligt 
gällande delegationsordning samt att ekonomiska medel säkerställts för detta. 

Uppdragsgivare – förnamn och efternamn Telefon                     E-post 

Förvaltning/Enhet/Avdelning 

Datum 

Befattning 

Undertecknande 

---------------------------------------------- 

* Rätten att initiera upphandling framgår av delegationsordningen.

För upphandling som beslutas av Regionstyrelsen
             < 5 miljoner:   Förvaltningschef
             5-10 miljoner: Regiondirektör
             > 10 miljoner: Politiskt beslut

Ifyllt och undertecknat uppdrag skickas till: 

Medicinsk Teknik (medicintekniska upphandlingar) 

Via internpost:  Medicinsk teknik, F-huset, USÖ märkt ”MT-upphandling” 
Regionservice upphandling (övrigt) 

Via e-post:  upphandling@regionorebrolan.se 

För upphandling som beslutas av annan nämnd
             < 5 miljoner:   Förvaltningschef
             > 5 miljoner:  Politiskt beslut
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Förklaring och information 

Om initieringsblanketten 
Syftet med blanketten är att säkerställa att behörig person initierar en upphandling. Blanketten ger även ansvarig 
upphandlare viktig information om t.ex. vad som ska upphandlas, när upphandlingen ska ske och vilka från 
verksamheten som ska vara delaktig i upphandlingen. Utan dessa fakta kan inte upphandlaren starta arbetet med 
upphandlingen. 

Om upphandlingsprocessen 
En upphandling är en process där man på förhand bestämmer vad, hur och när en vara eller tjänst ska köpas. 
Materialet sammanställs i ett förfrågningsunderlag som sedan offentliggörs. Det är sedan upp till alla leverantörer 
som vill, att skicka in anbud. Efter utvärdering av anbud tilldelar sedan Region Örebro län till den leverantör/er som 
bäst uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. 

Tiden för att genomföra en upphandling varierar beroende på vad som ska upphandlas. Tidsintervallet brukar vara 
mellan 4-12 månader.  

För att kunna planera in och genomföra upphandlingen till det datum som verksamheten vill nyttja varan/tjänsten 
behöver således beställningen inkomma i god tid. 

Om ansvar och roller i upphandlingen 
För att genomföra en upphandling och säkerställa att verksamhetens krav och behov tillvaratas behövs både 
upphandlarkompetens och kompetens från berörd verksamhet. 

Uppdragsgivare: 

 Ansvarar för att initiera upphandlingen

 Ansvarar för att utse kontaktperson och referensgruppsmedlemmar till upphandlingen

 Ansvarar oftast för att skriva på avtalet

Upphandlare: 

 Huvudansvarig för upphandling

 Ansvarar för att lagar och regler gällande upphandling följs

 Ansvarar för att alla formella aktiviteter i upphandlingen utförs

 Ansvarar för att sammanställa allt material under upphandlingen

Kontaktperson: 

 Huvudansvarig från verksamheten i upphandlingen

 Ansvarar för samordning av referensgruppen

 I övrigt samma ansvar som en referensgruppsmedlem

Referensgruppsmedlem: 

 Ansvarar för att medverka på leverantörsträffar och dylikt innan upphandlingen påbörjas

 Ansvarar för att ta fram kravspecifikation på den vara/tjänst som ska upphandlas

 Ansvarar för att specifika lagar och regler från verksamheten beaktas i upphandlingen

 Ansvarar för att för att delta i utvärdering av anbud

 Ansvarar för att informera och utbilda andra i verksamheten om avtalet

Både kontaktperson och medlemmar i referensgruppen måste således kunna avsätta del av sin arbetstid för att 
arbeta med upphandlingen.  
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Begäran att få starta 
byggnation av nytt IT-hus 

(BP3) på kvarteret 
Rustmästaren, Örebro 

17RS3682 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Maria Schwerin 2020-04-28 Dnr: 17RS3682 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Servicenämnden 

 

 

 

Begäran att få starta byggnation av nytt IT-hus (BP3) på 
kvarteret Rustmästaren, Örebro 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att  starta byggnation (BP3) enligt bygg- och investeringsprocessens beslutspunkter. 

Sammanfattning 
För att Regionservice område IT ska kunna stödja Region Örebro läns verksamheters 
behov av IT-stöd så behövs en robust och säker infrastruktur av både teknik och 
lokaler. En robust och säker datahallsmiljö med två redundanta datahallar är en 
grundförutsättning för att uppfylla regionens krav avseende IT-stöd. 
Genom att bygga en ny modern datahall och som skall ersätta en äldre datahall, 
möjliggörs omdisponeringar mellan de tre hallar som ingår i den tekniska 
infrastrukturen. Därmed kommer regionens informationstillgångar att skyddas av en 
datahallsmiljö som efterlever dagens standard avseende brandskydd, kylning, fysisk 
säkerhet med mera, men även följer dagens miljökrav. 
 
För att säkerställa detta har område IT behov av att samlokaliseras i administrativa 
lokaler samt ett behov av att tillskapa en ny datorhall. 
 
Projektet som medför en byggnation av ett nytt IT-hus är i nuläget kostnadsberäknat 
till 268 000 000 kronor och ryms således inom ramen för budgeterade 
investeringsmedel. 

Beredning 
Servicenämnden har vid sitt sammanträde 2019-01-29 behandlat ärendet.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Maria Schwerin 2020-04-28 Dnr: 17RS3682 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Servicenämnden har vid sitt sammanträde 2019-09-25, §56 tagit tilldelningsbeslut 
entreprenör nybyggnad nytt IT-hus i Kv Rustmästaren Örebro, Diarienummer: 
19RS5756.  

Bedömning 
Nuvarande datahall har nått sitt kapacitetstak och uppnår inte de säkerhetskrav som 
ställs på dagens infrastruktur. IT:s verksamhet är i dagsläget utspridd över flera olika 
lokaler inom Region Örebro läns fastighetsbestånd, något som försvårar ett effektivt 
samarbete. Bedömningen är att med de utmaningar som IT står inför och möte ökade 
krav på säkerhet och tillgänglighet, krävs såväl en modern datahall som en 
samlokalisering av områdets medarbetare. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Miljöperspektivet beaktas genom projektets målsättning att klara kraven som finns för 
att bli certifierad som Miljöbyggnad Guld. Det innebär bl.a. att byggmaterial väljs 
omsorgsfullt och dokumenteras, en hållbar energianvändning motiveras och 
inomhusmiljön bedöms. 

Jämställdhetsperspektivet påverkas positivt sedan nybyggnationen möjliggör att 
tillgänglighetsanpassade lokaler tillskapas för såväl medarbetare som besökare. 

Inga kända konsekvenser för barnperspektivet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet kommer att finansieras från kapitalinvesteringsbudgeten för Regionservice 
och raden RESERV ÖVR Nya IT-huset som omfattar 268 300 000 kronor. 
Byggnationen av nya IT-huset är under pågående projektering kostnadsberäknad till 
268 300 000 kronor och ryms således inom ramen för de budgeterade medel som finns 
avsatta för projektet.  

Efter projektets färdigställande kommer Regionservice område IT att få en 
hyreshöjning som beräknats utifrån projektets slutliga kapitalinvestering. En 
hyresberäkning är gjord med utgångspunkt från kapitalinvesteringen om 268 300 000 
kronor. Område IT kommer vid genomförande av projektet att få en ökad årlig 
hyreskostnad om cirka 22 300 000 kronor. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp vid Slutrapport i bygg- och investeringsprocessen (BP4), vilket är 
nästa steg i besluts- och investeringsprocessen för byggärenden.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Maria Schwerin 2020-04-28 Dnr: 17RS3682 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Investeringar rapporteras i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM Servicenämnden 2020-04-28, Begäran att få starta genomförande i 
bygg- och investeringsprocessen, byggnation av nytt IT-hus 
Begäran om att få starta genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3), 
byggnation av nytt IT-hus 
Protokollsutdrag servicenämnden 2019-01-29 §8 SN Upphandling av 
partneringentreprenör datorhall och IT-kontor (beslutspunkter  BP1 och BP2) 

 

Catharina Schlyter  
Förvaltningschef Regionservice 

Skickas till: 
Regionservice område IT 
Regionservice område fastigheter
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Diarienummer 
 

17RS3682 

Mall utgåva 
6.0 

Rubrik  
Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3) 
Projekt 
Nytt IT-hus 

Område/verksamhet/enhet 
Regionservice område IT 

 

Upprättad av 
Catarina Ericson och Maria Schwerin 

 
 

Datum 
2020-03-04 

 

  1 
 

 
 
 
 
BP=Beslutspunkt  

 
Begäran om att få starta genomförande i bygg- och 
investeringsprocessen (BP3) 
 
Nytt IT-hus. 
 
 
Förvaltningschef begär att få starta genomförande, BP3. 
 Ja Nej Datum Underskrift 

 X    

 
  Underskrivet dokumentet skickas till Fastigheter för vidare handläggning.  
 

Checklista inför beslut, BP3 Ja Nej 
Finansiering av genomförandet är klar.  x  

Kontaktperson inom verksamheten är utsedd. x  
     
 
Observera att vid ifyllande av nedanstående punkter ska texten som skrivits i tidigare BP2 
läggas in, så att dokumentet är komplett. 
 

Region- 
direktör 

 

 

 
Slutrapport 

BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 
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Diarienummer 
 

17RS3682 

Mall utgåva 
6.0 

Rubrik  
Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3) 
Projekt 
Nytt IT-hus 

Område/verksamhet/enhet 
Regionservice område IT 

 

Upprättad av 
Catarina Ericson och Maria Schwerin 

 
 

Datum 
2020-03-04 

 

  2 
 

1 Grundläggande information 
Område IT:s medarbetare sitter sedan en längre tid tillbaka utspridda runt om i Region Örebro 
läns lokaler. Huvudsakligen är placeringen gjord avdelningsvis. Idag finns område IT i F-
huset på USÖ, Gullspångsvillan, Skinnhandlarvillan, Eklundavägen 11, Fredsgatan 31, och på 
sjukhusen i Lindesberg och Karlskoga. 
 
Behov finns att samla områdets medarbetare som idag arbetar i Örebro för att stärka 
gemenskapen och få de olika delarna av IT:s leveranskedja att fungera ännu bättre.  
 
De lokaler som område IT sitter i idag är i varierad grad ändamålsenligt anpassade. Det 
saknas lagringsytor, monteringsytor med mera.  
 
En annan viktig faktor för framtiden handlar om ökat skydd av information, och fysiskt skydd 
i form av en modern och säker datahall är grundläggande i den frågan. Behovet att tänka 
redundanta lösningar för datahallen är stort. En felande länk skall inte kunna slå ut datahallens 
drift.  

1.1 Idébeskrivning 
Genom att samlokalisera område IT:s medarbetare kommer leveransen ut mot kund förbättras. 
Detta görs genom ökat samarbete, förbättrad kommunikation och en starkare känsla av 
gemenskap. Genom att man befinner sig i lokaler som är ändamålsenligt anpassade utifrån att 
det är en IT-verksamhet kommer ledtider att kunna kapas, och kvaliteten öka på leveranser av 
såväl hårdvara som tjänster. En säker och robust datahall är en viktig del i leveransen av IT-
stöd till Region Örebro län. 

1.2 Syfte 
Syftet är att skapa Sveriges bästa serviceorganisation, och öka leveransförmågan av IT-stöd 
och funktioner till regionens olika verksamheter genom samlokalisering av medarbetare inom 
område IT. Att förnya regionens datahallsmiljö genom en ny datahall är ett måste för att 
kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och säkerhet. 
 

1.3 Bakgrund 
Den tekniska infrastrukturen behöver förnyas genom en ny datahall där fysisk säkerhet och 
driftsäkerhet följer dagens krav. Det är även viktigt att nya och förändrade hotbilder beaktas. 
Detta ger goda förutsättningar att uppfylla de tillgänglighetskrav till information som 
regionens olika verksamheter ställer. 
Det finns sedan länge ett behov att kunna samla område IT:s personal i gemensamma och 
ändamålsenliga lokaler, där samarbete mellan olika ansvarsområden och kompetenser 
underlättas. Dessa lokaler skulle även möjliggöra nya och förändrade arbetssätt och processer, 
vilket är en viktig del i arbetet att förändra och förbättra leverans till kund.  
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Mall utgåva 
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Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3) 
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Datum 
2020-03-04 

 

  3 
 

1.4 Verksamhetsplan 
I verksamhetsplanen för område IT anges aktiviteter avseende nya och förändrade processer 
och arbetssätt, och där nuvarande lokalsituation försvårar sådana ändringar.  
I område IT:s uppdrag ingår drift av servrar, lagring och datakommunikation, vilket kräver 
säkra och ändamålsenliga datahallar för att inte ha en förhöjd risk för störningar och avbrott 
på leveransen av IT-stöd. 

2 Projektägare och finansiering 
Projektägare är Catarina Schlyter. 
Projektet finansieras genom kapitalinvesteringsbudgeten för Regionservice och raden 
”RESERV ÖVR Nya IT-huset”. Totalt omfattar raden 268 300 000 kronor, varav 40 000 000 
kronor är beslutade för år 2019 och 64 700 000 kronor är beslutade för år 2020. Resterande 
investeringsmedel om 163 600 000 kronor finns i utblicken för år 2021 - 2022.  
Efter projektets färdigställande kommer den slutliga kapitalinvesteringen att ligga till grund 
för en hyreshöjning för Regionservice område IT. Om projektet avbryts kommer upplupna 
kostnader att debiteras verksamheten. 

3 Tidplan  
I detta skede bedöms tidplanen för projektet enligt följande: 
 
Planerings- och projekteringsarbetet har pågått sedan beslut togs i Servicenämndens 
sammanträde 2019-01-29 enligt bygg- och investeringsprocessens beslutspunkter BP1 och 
BP2. Projektering, framtagande av systemhandling och bygghandling planeras pågå parallellt 
med byggstart av nya IT-huset. Projekteringens slutfas och framtagande av handlingar pågår 
enligt senast reviderad tidplan fram till januari år 2021. 

Byggstart för projektet bedöms vara maj år 2020 och det initiala arbetet omfattar 
marksanering och grundläggningsarbete. Total tid för byggnation av nya IT-huset bedöms 
pågå cirka 2 år. Det nya IT-huset beräknas att vara färdigställt för verksamhetens inflytt 
hösten år 2022.  

4 Genomförandeplan och avgränsningar 
Projektet genomförs som en partnering, vilket är en strukturerad samarbetsform där 
byggherren, entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer har ett nära samarbete genom 
projektets alla faser.  
Område IT har i dagsläget lokaler inom Region Örebro läns fastighetsbestånd, utspridda över 
länet. Detta medför att det inte är aktuellt att tillskapa några evakueringslokaler i väntan på att 
det nya IT-huset uppförs. Kvarteret Rustmästaren har används för att förse delar av Region 
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Örebro läns behov av personalparkeringsplatser. Nya parkeringshuset anses täcka upp för de 
platser som tas bort i samband med nybyggnationen av IT-huset.  
Under projektets olika faser kommer kontinuerlig information till intilliggande verksamheter 
och fastighetsägare att presenteras från projektets deltagare. 

5 Resurser  
De interna resurserna som krävs för projektets genomförande är personal från Regionservice, 
såväl från område fastigheter som från område IT. Område fastigheter bidrar med resurser 
inom lokalplanering, projektledning, samordning, förvaltning, drift och upphandling för att 
genomföra projektet. Område IT bidrar med en arbetsgrupp. 
De externa resurser som krävs för projektets genomförande är partneringentreprenören NCC 
samt deras underentreprenörer inom respektive yrkeskategori.  

6 Resultat och nytta 
Ett genomförande av projektet förväntas resultera i: 

• En bra arbetsmiljö. 
• Ökad leveransförmåga.  
• Ett gott exempel inom Region Örebro läns verksamhet när det gäller att använda 

digitaliseringens möjligheter.  
• Ett gott exempel på innovativa lösningar för långsiktig hållbarhet vad gäller klimat 

och miljö såväl som hälsa och välbefinnande.  
• Ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter och yrkesroller inom IT-leveransen.  
• Rätt förutsättningar för ökat samarbete inom Område IT genom samlokalisering.  
• Skapandet av en säker fysisk datahallsmiljö för bearbetning och lagring av data. 

7 Mål och delmål 
Målsättningen med projektet är att säkerställa framtidens IT-leverans till verksamheter inom 
Region Örebro län. Att skapa redundanta lösningar för att säkerställa att datorhallen inte kan 
slås ut är av stor vikt. Den nya datahallen kommer att ersätta en äldre datahall som inte 
uppfyller dagens krav, och även vara en viktig del i den tekniska infrastrukturen för att 
säkerställa tillgänglighet om en av datahallarna slås ut. Målet är även att samlokalisering av 
områdets medarbetare ska medföra en förbättrad arbetsmiljö och möjliggöra utvidgat 
samarbete inom IT-organisationen. 

8 Kostnader 
Kostnadsberäkningen för en byggnation av ett nytt IT-hus omfattar i nuläget till 268 300 000 
kronor.  Projektet ryms således inom ramen för budgeterade investeringsmedel i 
kapitalinvesteringsbudgeten om totalt 268 300 000 kronor. 
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9 Konsekvenser vid nej 
En robust och säker datahallsmiljö med två redundanta datahallar är en grundförutsättning för 
att uppfylla regionens krav avseende IT-stöd. Genom att bygga en ny modern datahall som 
skall ersätta en äldre datahall som primär datahall, möjliggörs omdisponeringar mellan de tre 
hallar som ingår i den tekniska infrastrukturen (två datahallar och en backup-/lagringshall). 
Därmed kommer regionens informationstillgångar att skyddas av en datahallsmiljö som 
efterlever dagens standard avseende brandskydd, kylning, fysisk säkerhet med mera, men 
även följer dagens miljökrav. Om detta projekt inte blir av eller försenas utsätts regionens 
informationstillgångar för högre risker och som allvarligt kan påverka tillgängligheten till IT-
stöd och funktioner.  
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Protokoll

Sammanträdesdatum

Servicenämnd 2019-01-29

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

§ 8   Upphandling av partneringentreprenör datorhall och IT-
kontor (beslutspunkter  BP1 och BP2)
Diarienummer: 17RS3682

Sammanfattning
I regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget för 2019 finns ett objekt avseende 
nybyggnation av datorhall och kontorsarbetsplatser för IT.
För att kunna stödja Region Örebro läns verksamheters behov av IT-stöd behövs en robust 
och säker infrastruktur som inkluderar både lokaler och teknik. Vilket innebär att behov 
finns för samlokalisering av område IT:s verksamhet.

Beslutsunderlag
 FöredragingsPM servicenämnden 2019-01-29, upphandling av partneringentreprenör för 

datorhall och IT-kontor

Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar avdelningschef fastighetsförvaltning Bengt 
Bodin ärendet.

Greger Persson (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga §8.

Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Servicenämnden beslutar

att   starta planering (BP1) och projektering (BP2) enligt bygg- och investeringsprocessen, 
samt

att   initiera upphandling av partneringentreprenör.

Skickas till
Regionservice område Fastigheter
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Anmälnings- och 
meddelandeärenden till 

servicenämnden 28 april 2020 

19RS10111 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-04-28 Dnr: 19RS10111 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Servicenämnden  

 

 

 

Anmälnings- och meddelandeärenden till 
servicenämnden 28 april 2020 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att   godkänna redovisningen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
20RS2460-1, Tillägg 3 till lokalavtal mellan Region Örebro län och Stenvalvet 266 
Örebro Mellringe AB, på fastighet Athena 5 i Örebro 
20RS66-10,11,12,14,15,16,18,19, Inköp av lös konst 
19RS9915-5, IT-investering avseende PC och kringutrustning inom bastjänsten 
 
Meddelandeärenden: 
§54 RF Anmälan av medborgarförslag om parkeringar utanför Stora Holmens 
öppenvårdsmottagning 
20RS1777-7, Ordföranden har svarat på brev om ersättningsanspråk för skada på bil 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM servicenämnden 2020-04-28, anmälnings- och meddelandeärenden.  

 

Catharina Schlyter 
Förvaltningschef 
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 Protokoll  

    
   Sammanträdesdatum  
Regionfullmäktige  2020-03-31  

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

§ 54   Anmälan av medborgarförslag om parkeringar utanför 
Stora Holmens öppenvårdsmottagning 
Diarienummer: 20RS2142 

Sammanfattning 
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 27 februari 2020 
om att göra parkering utanför Stora Holmens öppenvårdmottagning, Universitetssjukhuset 
Örebro. 
 
Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till Regionservice. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

parkeringar utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning 
 Medborgarförslag Parkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning 
 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att   överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 
 
att   ta anmälan till protokollet. 
 

Skickas till 
Servicenämnden 
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Orgnr: 232100-0164             BESTÄLLNING – Lös konst 

Datum: 2020-04-15

Säljare Köpare

Region Örebro län 

ED ART Regionservice fastigheter, Konst

Hagagatan 14 Box 1613

11348 Stockholm 701 16 Örebro

Säljarens handläggare, telefonnr, e-post Köparens handläggare, telefonnr, epost

Elisabeth Blennow Calälv 08 51171160 Karin Jarlborg 0196027164

Typ av beställning Diarienummer 
20RS66

Beställning enligt 
avtal

x Direktupphandlin
g

Vara, tjänst Antal A-pris,  
exkl. moms

Summa  
exkl. moms

Annette Hammarén, Mossen, etsning 1 3040

Annette Hammarén, Vågor, etsning 1 2800

Roger Metto, Western Swing,litografi 1 3040

Roger Metto, Little Big Hill (blue), serigrafi 1 2000

Roger Metto, Big Hill (blue), serigrafi 1 3600

My Ekman, Go home ball I, Digitalt pigmenttryck 1 3600

My Ekman, Go home ball II, Digitalt pigmenttryck 1 3600

Carin Ellberg, Landskap med andra I & II, serigrafi 1 6320

Maria Lavman Vetö, Portal A-D, Digitalt pigmenttryck 4 4000 16000

Summa exkl. moms 44 000 

Leverans ingår i priset JA / NEJ

Anmärkning

Leveransvillkor Leveransförsening

Beställaren 
hämtar

x Säljaren levererar Enligt ALOS 05

Leveransadress     
Teijlers Glas, Södra Strandgatan 1, 702 10 Örebro    

Godsmärkning: 
”RÖL Konst”             

Region Örebro län tar enbart emot elektroniska fakturor  
Region Örebro län tar emot e-faktura i följande format:  
Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 och PEPPOL BIS Billing 3.  
Parts-id är vårt organisationsnummer 2321000164 och vårt PEPPOL-ID är 
0007:2321000164.  
Ni som idag inte har ett affärssystem som kan hantera Svefaktura kan istället 
använda er av en fakturaportal, t.ex. http://www.inexchange.se  

Uppge referens:

165-KJA028
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Orgnr: 232100-0164             BESTÄLLNING – Lös konst 

använda er av en fakturaportal, t.ex. http://www.inexchange.se  
Kontakta oss vid frågor om e-fakturering  
E-post:  mailto:forvaltningekonomistod@regionorebrolan.se 
Telefon: 019-602 10 00 (växel)

Fakturakommentar / 
Märkning: 
H-HUS 

Om våra betalningsvillkor  
▪ Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantören eller tredje 
part godkänns ej. ▪ Region Örebro län tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar från fakturadatum.

Underskrift Underskrift säljare

Namnförtydligande Namnförtydligande

Torbjörn Sjölander, Fastighetschef Elisabeth Blennow Calälv

SÄLJAREN SKALL EFTER UNDERSKRIFT LÄMNA BESTÄLLNINGSBLANKETTEN 
TILL KÖPARENS HANDLÄGGARE 
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MEDDELANDE 1 (1)  

ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM 

Servicenämnden 2020-05-18 
 

Meddelandeärende IT investeringar 
Diarienummer: 19RS9915 
Handläggare: Arto Åkerman 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen för Regionservice har beslutat att godkänna IT investeringar för 2020 
avseende PC och kringutrustning inom bastjänsten till en kostnad 3,97 miljoner kronor. 
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställhetsperspektiven 
I linje med handlingsplan för Grön IT. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Objektet finansieras av medel från investeringsbudgeten 2020. 
 
Uppföljning 
Genomförda investeringar rapporteras i delårsbokslut och årsredovisningen. 
 
Underlag 
Enligt avtal med upphandlad leverantör baserat på avrop från kammarkollegiets ramavtal 
"Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, tunna klienter och tillbehör. 
 
 
Förvaltningschefen för Regionservice har beslutat  
 
Att bevilja medel i form av 3,97 miljoner kronor avseende IT investeringar inom 
budgetram. 
 
 
 
Örebro den 10 mars  2020 
 
 
Catharina Schlyter 
Förvaltningschef 
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