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1. Protokollsjustering
Föredragande: 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Mats 
Gunnarsson (MP) med Joakim Carlsson (S) som  ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 13 oktober. 

3. Begäran att få starta teknisk projektering, BP2, Ombyggnad av lokal för 
neurointerventionslab, Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 19RS7709 Föredragande: Ellinor Sundqvist 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 

att godkänna begäran att få starta teknisk projektering, BP2, Ombyggnad av lokal för 
neurointerventionslab, Universitetssjukhuset Örebro 

Sammanfattning 
Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner (dåvarande Sveriges kommuner och 
landsting) rekommenderas att starta ett neurointerventionslab i Örebro. Anledningen är att 
säkerställa att strokepatienter får tillgång till akutvård som ger framförallt avgörande 
hälsoeffekter för den enskilde patienten och därutöver en god hälsoekonomi. 

I linje med detta har en planering genomförts av lämplig lokal i O-huset på 
Universitetssjukhuset Örebro. Lokalen behöver byggas om och utrustningen som är en 
beviljad medicinteknisk investering ska installeras. Detta ärende avser att få starta den 
tekniska projekteringen för ombyggnation av lokalen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM servicenämnd 2020-09-29
 Bilaga, BP2 Neurointerventionslab

4. Begäran att få starta byggnation (BP3), Tillbyggnad av Campus 
Universitetssjukhuset Örebro etapp 3
Diarienummer: 17RS6615 Föredragande: Ellinor Sundqvist 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 

att godkänna begäran att få starta byggnation (BP3), tillbyggnad av Campus 
Universitetssjukhuset Örebro etapp 3 

att teckna avtal med upphandlad entreprenör för genomförande, så kallad fas 2 

Sammanfattning 
Örebro universitet bedriver läkarutbildning i Campus (X-huset) på Universitetssjukhuset 
Örebro (USÖ). Huset har under 2019 byggts på med en våning för att möta ett ökat 
lokalbehov. Örebro universitet ser idag ett ytterligare utökat behov av lokalytor som inte 
kommer tillgodoses av påbyggnaden och har genom samverkan med Region Örebro län ritat 
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upp och projekterat en utbyggnad på huset. Projektet innebär att huset ska byggas ut med ca 
5 960 m². För att kunna uppfylla universitetets behov erfordras också ombyggnad av cirka 
760 m² av befintliga lokaler. 
 
Projektet är upphandlat i så kallad partnering, där upprättande av bygghandlingar och 
genomförande sker tillsammans med entreprenör. Vid beslut om att starta byggnation ska så 
kallat fas 2-avtal skrivas med entreprenör för att starta projektet. Förhållandet mellan Region 
Örebro län och Örebro universitet regleras i ett samverkansavtal som är undertecknat 2019-
07-10 där upphandlingen och villkor för ett framtida hyreskontrakt är beskrivet. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM servicenämnd 2020-09-29 
 Bilaga 1 BP3 Begäran av få starta byggnation 
 Bilaga 2 Samverkansavtal Campus 
 Bilaga 3 Programhandling-Gestaltningshandling 
 
 

5. Tilldelningsbeslut i upphandling av Tvätt och textiltjänster 
 Diarienummer: 19RS9941 Föredragande: Henrik Evertsson  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att anta X som leverantör av Tvätt och textilservice till Region Örebro län. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende tvätt och textilservice för att 
tillgodose Region Örebro läns behov av tvätteritjänster och inköp av textilier. 
Upphandlingen har haft ett tydligt fokus på hållbarhet och innovation. 
 
Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen bäst 
förhållande mellan pris och kvalitet. 
 
Avtalstiden är 2021-03-01- 2024-02-28 med möjligheten att förlänga avtalet i tre år, dock 
maximalt med tolv månader i taget. 
 
Kostnaden under avtalstiden beräknas uppgå till ca 240 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 FPM SN 200929 Tilldelning- Tvätt och textilservice 
 
 

6. Tilldelningsbeslut i upphandling om bevaknings- och larmtjänster för 
Region Örebro län 

 Diarienummer: 19RS7716 Föredragande: Henrik Evertsson  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att anta X leverantör för anbudsområde ett söder. 
att anta X leverantör för anbudsområde två väster. 
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att anta X leverantör för anbudsområde tre norr 
att anta X leverantör anbudsområde fyra Örebro. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Region Örebro län har ett behov av att upphandla externa aktörer för att genomföra 
bevakningsuppdrag samt larmtjänster. Behovet av bevakningstjänster ser olika ut inom 
Region Örebro län. Region Örebro läns totala kostnader för bevakningstjänster beräknas till 
cirka 60 miljoner kronor under avtalstiden. 
 
Upphandlingen avser stationära och ronderande bevakningstjänster inklusive 
larmutryckning och parkeringsövervakning samt tillhandahållande av larmcentral. 
Upphandlingen är indelad i fyra anbudsområden. Anbudsområdena är indelade utifrån olika 
objekts geografiska placering i länet. De olika anbudsområdena innefattar våra sjukhus, 
vårdcentraler och olika administrativa byggnader. Anbudsområde två och fyra innefattar 
även parkeringsövervakning samt att det finns en option för anbudsområde tre om 
parkeringsövervakning. 
 
Upphandlingsdokumentet har tagit fram tillsammans med en referensgrupp med 
representanter från Regionservice, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården. 
 
Beräknad avtalsperiod är 2021-03-02 - 2023-02-28 med option för Regionen om förlängning 
med 24 månader dock med maximalt tolv (12) månader i taget. 
 
Beslutsunderlag 
 FPM SN 200930 Tilldelningsbeslut av bevaknings- och larmtjänster 
 
 

7. Tilldelningsbeslut i upphandling av Telefonitjänster och service 
 Diarienummer: 19RS9688 Föredragande: Marcus Liljenroth  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att uppdra till upphandlingschef att ta beslut avseende tilldelning i upphandling av 
Telefonitjänster och service. 
 
Sammanfattning 
Region Örebro län genomför en upphandling av telefonitjänster och service. Upphandlingen 
avser service på telefonväxel, operatörstjänster, SMS-tjänster samt en så kallad Contact 
Center-plattform. 
 
Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option 
beräknas uppgå till cirka 55,5 miljoner svenska kronor baserat på 2018 års inköpsvolymer. 
 
Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 36 månader med möjlighet till förlängning 24 
månader. Beräknad avtalsstart 2020-12-01. 
 
Beslutsunderlag 
 FPM Servicenämnden 200929 tilldelningsbeslut Telefonitjänster och service 
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8. Tilldelningsbeslut i upphandlingsuppdrag IT-produkter och telefoner 
 Diarienummer: 19RS7416 Föredragande: Marcus Liljenroth  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att uppdra till upphandlingschef att ta beslut avseende tilldelning i upphandlingsuppdrag 
avseende IT-produkter och telefoner. 
 
Sammanfattning 
Region Örebro län genomför en upphandling av IT-produkter och telefoner. 
 
Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option 
beräknas uppgå till 135,6 miljoner svenska kronor baserat på 2018 års inköpsvolymer. 
 
Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 24 månader med möjlighet till förlängning 24 
månader. Uppskattad avtalsstart är från och med 2020-12-01. 
 
Beslutsunderlag 
 FPM Servicenämnden 200929 tilldelningsbeslut IT-produkter och telefoner 
 
 

9. Anmälnings- och meddelandeärenden till servicenämnden 
 Diarienummer: 19RS10111 Föredragande:   

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
19RS4216-4, Avtal, hyrestillägg Arkivcentrum 
19RS10508-4, Hyresavtal jernhusen - uppsägning av lokaler 
20RS6851, Överlåtelse av byggnadsanknuten konst till ny fastighetsägare 
20RS66 -28,29, Beställning lös konst 
19RS10343-1, Avtal, köp av miljöfordon för personbefordran 
19RS10110-2, Avropsavtal resebyråtjänster 
19RS10342-1, Avtal, köp av miljöfordon för personbefordran 
16RS7011-3, Avtal, Service av kyl- och och värmepumpsanläggningar samt kyl- och 
frysutrustningar 
20RS1018-1, Avtal, Distribution oadresserad samhällsinformation 
14OLL5857-16, Avtal, turbilstjänster 
20RS5350-1,3,5,7, Avtal, Snittblommor 
17RS3658-4, Avtal, Ergonomiska hjälpmedel 
17RS762-4, Avtal, systemutvecklare sök och findability 
17RS1635 -3, Avtal, Skadedjursbekämpning 
14OLL3747-2, Avtal, Försäkringsförmedlartjänst 
17RS3304-4, Avtal, Vitvaror, kyl, frys, spis, mm 
19RS8177-3, Avtal, Avtal nybyggnad av IT-hus 
17RS4274-2, Avtal, besiktning och service av patientlyftar 
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16RS6253-8,9, Avtal, däck- och däckstjänster 
14OLL2571-7, Avtal, Påminnelse och inkassotjänster 
20RS5912-1, Avtal, Nybyggnation ambulansstation Berglunda 
20RS6694-1, Avtal, Storköksutrustning 
20RS5871-1,2, Avtal, Järnhandelsartiklar inkl skyddsutrustning 
17RS3306-4, Avtal, Vitvaror - småel och hushållsprodukter 
20RS7194-2, Avtal, Tester HR 
17RS3307-5, Avtal, Vitvaror - tvättstugemaskiner 
18RS669-2, Avtal, Kaffe produktområde 2 
18RS940-3, Avtal, Mejeri 
18RS668-2, Avtal, Kaffe produktområde 1 
18RS941-2, Avtal, Frukt, grönsaker och rotfrukter 
20RS7902-1,3, Avtal, Flytt- och montagetjänster 
20RS7085-1, Avtal, Generalentreprenad byggnation reservkraft USÖ 
18RS4042-7-11, Avtal, Stationstankning 
20RS7131-1, Avtal/beställning totalentreprenad reservvatten Lbg lasarett 
20RS8506, Avtal, Karlskogahem avseende nya lokaler för FTV i Kga 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM servicenämnd 2020-09-29 
 
 

10. Ändrat datum för servicenämndens sammanträde i november 
 Diarienummer: 19RS7259 Föredragande:   

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att servicenämndens sammanträden den 11 november flyttas till den 10 november. 
 
Sammanfattning 
Regionfullmäktige har beslutat om utökat budgetsammanträde den 11-12 november. 
Föreslås att servicenämndens sammanträde flyttas till den 10 november. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM servicenämnd 2020-09-29 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist 2020-09-29 Dnr: 19RS7709 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Servicenämnden 

 

 

 

Begäran att få starta teknisk projektering, BP2, 
Ombyggnad av lokal för neurointerventionslab, 
Universitetssjukhuset Örebro  

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar  
 
att  godkänna begäran att få starta teknisk projektering, BP2, Ombyggnad av lokal för 
neurointerventionslab, Universitetssjukhuset Örebro 

Sammanfattning 
Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner (dåvarande Sveriges 
kommuner och landsting) rekommenderas att starta ett neurointerventionslab i Örebro. 
Anledningen är att säkerställa att strokepatienter får tillgång till akutvård som ger 
framförallt avgörande hälsoeffekter för den enskilde patienten och därutöver en god 
hälsoekonomi.  
 
I linje med detta har en planering genomförts av lämplig lokal i O-huset på 
Universitetssjukhuset Örebro. Lokalen behöver byggas om och utrustningen som är en 
beviljad medicinteknisk investering ska installeras. Detta ärende avser att få starta den 
tekniska projekteringen för ombyggnation av lokalen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt rapporten ”Trombektomi vid Stroke, jämlik vård”, Sveriges kommuner och 
regioner (dåvarande Sveriges kommuner och landsting), 2017, ISBN: 978-91-7585-
573-8, rekommenderas att starta ett neurointerventionslab i Örebro för att få en 
landsövergripande jämlik strokevård.  

En förstudie har genomförts som har identifierat en lämplig yta i O-huset på 
Universitetssjukhuset Örebro. Den tilltänkta ytan ligger i anslutning till nuvarande 
PCI-lab och periferlab vilket innebär att det finns goda möjligheter till samnyttjande av 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist 2020-09-29 Dnr: 19RS7709 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

lokaler. Byggprojektet innebär att bygga om nuvarande omklädningsrum till ett rum 
med operationsstandard. Omklädningsrummen ersätts i och med en förtätning i 
befintliga omklädningsrum i närheten vilket sker i detta projekt. Ombyggnationen av 
rummet kommer att bli teknikintensiv med ny ventilation och avbrottsfri el, så kallad 
UPS. Nästa steg är att gå in i planering med arkitekt för att rita upp funktioner och hur 
rummet ska vara utformat för att passa verksamheten och installationerna.  

Personalgrupper som redan arbetar i närheten kommer att arbeta på 
neurointerventionslab. Det finns redan nu upparbetade flöden från akuten och 
ambulansen. Den medicintekniska utrustningen som ska installeras i rummet är 
beviljad av Hälso- och sjukvårdsnämnden och ska upphandlas i samband med detta 
byggprojekt.  

Därtill är verksamhetens rekrytering av ansvarig neurointerventionist genomförd.  

Beredning 
Servicenämnden har vid sitt sammanträde den 26 februari 2020 § 16 godkänt begäran 
att få starta planering (BP1) av detta ärende,   

Bedömning 
Projektet är nödvändigt och behöver gå in i teknisk projektering för att kunna gå vidare 
med upphandling av medicinskteknisk utrustning och för att starta upp neuro-
interventionsverksamhet i Örebro.  

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet innebär att kunna erbjuda en jämlik strokevård för patienter vilket gagnar 
jämställdhetsperspektivet. För miljöperspektivet innebär beslutet en negativ 
konsekvens på grund av ökad energianvändning för anläggningen. Beslutet innebär 
också positiva konsekvenser för miljön på grund av minskade resor i och med att 
strokepatienter inte behöver åka till andra sjukhus i Sverige. Ärendet anses inte 
innebära några konsekvenser ur barnperspektivet 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet kommer att finansieras från kapitalinvesteringsbudgeten, rad ”HS 
Bygginvestering i samband med MT-investering” och i en första kalkyl efter planering 
är ärendet kostnadsberäknat till 14 miljoner kronor. Efter färdigställande kommer detta 
innebära en hyreshöjning för Universitetssjukhuset Örebro.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist 2020-09-29 Dnr: 19RS7709 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Planering utförs med investeringsmedel från kapitalinvesteringsbudgeten 2020, rad 
”RS ftg Teknisk projektering, pott”. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp vid Begäran att få starta byggnation (BP3) vilket är nästa steg i 
besluts- och investeringsprocessen för byggärenden.  

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM Servicenämnden 20200929, Begäran att få starta teknisk 
projektering (BP2), Ombyggnation av lokal för neurointerventionslab, 
Universitetssjukhuset Örebro  

Begäran att få starta teknisk projektering (BP2), Ombyggnad av lokal för 
neurointerventionslab.  

 

 

Catharina Schlyter 
Förvaltningschef Regionservice 

  

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Strategisk samordning  
Ellinor Sundqvist, fastighetsförvaltare Regionservice fastigheter 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist 2020-09-29 Dnr: 17RS6615 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Servicenämnden 

 

 

 

Begäran att få starta byggnation (BP3), Tillbyggnad av 
Campus Universitetssjukhuset Örebro etapp 3 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar  
 
att  godkänna begäran att få starta byggnation (BP3), tillbyggnad av Campus 
Universitetssjukhuset Örebro etapp 3  
 
att  teckna avtal med upphandlad entreprenör för genomförande, så kallad fas 2 
 

Sammanfattning 
Örebro universitet bedriver läkarutbildning i Campus (X-huset) på 
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Huset har under 2019 byggts på med en 
våning för att möta ett ökat lokalbehov. Örebro universitet ser idag ett 
ytterligare utökat behov av lokalytor som inte kommer tillgodoses av 
påbyggnaden och har genom samverkan med Region Örebro län ritat upp och 
projekterat en utbyggnad på huset. Projektet innebär att huset ska byggas ut 
med ca 5 960 m². För att kunna uppfylla universitetets behov erfordras också 
ombyggnad av cirka 760 m² av befintliga lokaler.  
 
Projektet är upphandlat i så kallad partnering, där upprättande av 
bygghandlingar och genomförande sker tillsammans med entreprenör. Vid 
beslut om att starta byggnation ska så kallat fas 2-avtal skrivas med entreprenör 
för att starta projektet. Förhållandet mellan Region Örebro län och Örebro 
universitet regleras i ett samverkansavtal som är undertecknat 2019-07-10 där 
upphandlingen och villkor för ett framtida hyreskontrakt är beskrivet. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist 2020-09-29 Dnr: 17RS6615 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Ärendebeskrivning 
Hittills har läkarutbildningen bedrivits både på sjukhusområdet och på 
universitets huvudcampus i Almby. Nu när de första årskullarna har 
examinerats ses ett ökat behov av att bedriva utbildningen enhetligt på samma 
plats, i nära samarbete med universitetssjukhusets verksamhet. Tomten som 
Campus USÖ står på medger en tillbyggnad österut och denna har ritats upp till 
ca 5960 m² i fem plan över mark och en källarvåning. Örebro universitet ser 
redan nu ett utökat lokalbehov för att fylla dessa kvadratmeter med verksamhet. 

Utbyggnaden av Campus USÖ har skett i etapper, där denna tillbyggnad är den 
tredje etappen. Etapp 1 innebar nybyggnation/etablering av läkarutbildningen 
på USÖ-området, byggnaden färdigställdes under 2013. Etapp 2 omfattade en 
tillbyggnad av en 4:e våning och färdigställdes under 2019.  

De uppritade lokalerna följer estetiskt och byggtekniskt den befintliga 
byggnadens goda egenskaper och byggs med höga ambitioner gällande 
miljömedvetenhet och siktar på att uppnå kraven i Miljöbyggnad guld.  

Utbyggnaden, som inrymmer fem våningsplan ovan mark, kommer även att ha 
en öppen ljusgård som binder ihop den nya delen med den befintliga 
byggnaden. Utbyggnaden kommer att innehålla administrativa delar, lärosalar, 
en restaurang samt en hörsal för undervisning, interna konferenser och extern 
uthyrning.  Utställningsytor för studenter, lärare, forskare och tillfälliga 
besökare ska tillskapas. På entréplan kommer restaurangen att husera en 
uteservering, med syfte att bidra till en attraktiv mötesplats. 

Projektet är upphandlat i så kallad partnering, där upprättande av 
bygghandlingar och genomförande sker tillsammans med entreprenör. Vid 
beslut om att starta byggnation ska så kallat fas 2-avtal skrivas med entreprenör 
för att starta projektet.  

Förhållandet mellan Region Örebro län och Örebro universitet regleras i ett 
samverkansavtal som är undertecknat 2019-07-10 där upphandlingen och 
villkor för ett framtida hyreskontrakt är beskrivet.  

Beredning 
Regionfullmäktige har vid sitt sammanträde 2019-06-18 § 93 godkänt begäran 
att starta planering och projektering (BP1 och BP2) samt att teckna 
samverkansavtal med Örebro Universitet.  
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Bedömning 
För att kunna bedriva läkarutbildning ser Örebro universitet ett utökat 
lokalbehov på USÖ-området. Projektet är nödvändigt för att tillgodose detta. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Lokalerna byggs i enlighet med den höga standard som finns i resterande 
byggnad, vilket innebär positiva konsekvenser för miljön. Även resor mellan 
Örebro universitet och USÖ kommer att minska då föreläsare från sjukhuset 
samt läkarstudenterna befinner sig i samma område. För barnperspektivet 
innebär ärendet positiva konsekvenser då ett stillsamt rum för familjer med små 
barn finns med i projektet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Projektets investeringsutgift är beräknat till 349 miljoner kronor vilket är inom 
beslutad budget i verksamhetsplanen. Investeringen finansieras till 100 procent 
med externt lån, där räntekostnaden betalas av hyresgästen via hyra.  

Ett samverkansavtal är tecknat med Örebro universitet med förutsättningar för 
projektet. Vid ett eventuellt avbrutet projekt innan beslut om byggnation står 
Örebro universitet för nedlagda utgifter. Tills beslut om byggnation bokförs 
nedlagda utgifter för planering och projektering under 2018-2020 på ett konto 
för förväntad byggnadsinvestering.  

Vid byggnationens färdigställande finansieras projektet genom hyresavtal med 
Örebro universitet, där förutsättningarna för en sådan beskrivs i samverkans-
avtalet. Detta enligt samma självkostnadshyresmodell som universitetet redan 
idag har på sina befintliga lokaler i X-huset och på påbyggnaden.  

Uppföljning 
Genomförda investeringar rapporteras i årsredovisningen.  
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1 Grundläggande information 
Örebro universitet bedriver läkarutbildning i Campus (X-huset) på Universitetssjukhuset 
Örebro (USÖ). Huset har under 2019 byggts på med en våning för att möta ett ökat 
lokalbehov. Örebro universitet ser idag ett ytterligare utökat behov av lokalytor som inte 
kommer tillgodoses av påbyggnaden och har genom samverkan med Region Örebro län ritat 
upp och projekterat en utbyggnad på huset. Bland annat behövs fler kontorslokaler, en större 
restaurang, en hörsal för 250 personer och plats för disputationer och konferenser. Projektet 
innebär att huset ska byggas ut med ca 5 960 m². För att kunna uppfylla universitetets behov 
erfordras också ombyggnad av cirka 760 m² av befintliga lokaler 

1.1 Idébeskrivning 
Hittills har läkarutbildningen bedrivits både på USÖ-området och på universitets 
huvudcampus i Almby. Nu när de första årskullarna har examinerats ses ett ökat behov av att 
bedriva utbildningen enhetligt på samma plats, i nära samarbete med universitetssjukhusets 
verksamhet. Tomten som Campus USÖ står på medger en tillbyggnad österut och denna har 
ritats upp till ca 5960 m² i fem plan över mark och en källarvåning. Örebro universitet ser 
redan nu ett utökat lokalbehov för att fylla dessa kvadratmeter med verksamhet. 
 
Utbyggnaden, som inrymmer fem våningsplan ovan mark, kommer även att ha en öppen  
ljusgård som binder ihop den nya delen med den befintliga byggnaden. Utbyggnaden kommer 
att innehålla administrativa delar, lärosalar, en restaurang samt en hörsal för undervisning, 
interna konferenser och extern uthyrning. Generösa mingel- och utställningsytor för studenter, 
lärare, forskare och tillfälliga besökare ska tillskapas På entréplan kommer restaurangen att 
husera en uteservering, med syfte att bidra till en attraktiv mötesplats 
 
De uppritade lokalerna följer estetiskt och byggtekniskt den befintliga byggnadens goda 
egenskaper och byggs med höga ambitioner gällande miljömedvetenhet och siktar på att 
uppnå kraven i Miljöbyggnad guld.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att göra en sömlös tillbyggnad på Campus USÖ där Örebro 
Universitet kan få sina utökade lokalbehov tillgodosedda.  

1.3 Bakgrund 
 
Utbyggnaden av Campus USÖ har skett i etapper, där denna tillbyggnad är den tredje 
etappen. Etapp 1 innebar nybyggnation/etablering av läkarutbildningen på USÖ-området, 
byggnaden färdigställdes år 2013. Etapp 2 omfattade en tillbyggnad av en 4:e våning och 
färdigställdes under 2019.  
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1.4 Verksamhetsplan 
I verksamhetsplanen för område fastigheter står: ”område fastigheter ska tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler och tjänster i enlighet med kundens krav och behov”. Ambitionen i 
projektet är dessutom att arbeta enligt de i verksamhetsplanen uppsatta målområden kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö och ekonomi genom att arbeta enligt kraven i miljöbyggnad, se till att de 
kvaliteter som finns i befintligt hus bibehålls, att arbetsmiljön blir tilltalande och att 
byggnaden kommer ha låga driftsiffror och blir ett bra förvaltande av tomten genom att bygga 
till på det befintliga huset.  

2 Projektägare och finansiering 
Projektägare för detta projekt är Rickard Simonsson, regiondirektör eftersom utbyggnaden 
syftar till att tillgodose att lokalbehov hos en verksamhet utanför den egna organisationen och 
beställande förvaltningschef därmed saknas. 
 
Projektet är kostnadsberäknat till 349 mnkr och är inom den beslutade budgeten för projektet i 
verksamhetsplanen.  
 
Vid byggnationens färdigställande finansieras projektet genom hyresavtal med Örebro 
universitet, där förutsättningarna för en sådan beskrivs i samverkansavtalet, detta enligt 
samma självkostnadshyresmodell som universitetet redan idag har på sina befintliga lokaler i 
X-huset (etapp 1) och på påbyggnaden (etapp 2).  
 

3 Tidplan  
Utredning, framtagande av yttest och lokalprogram 2018 – 2019, upphandling av entreprenör 
har skett under 2020 och ett program/gestaltningsprogram är framtaget. Beslut BP3 samt 
tecknande av preliminärt hyresavtal hösten 2020. Byggstart hösten 2020. Färdigställande och 
inflyttning 2022.  

4 Genomförandeplan och avgränsningar 
Projektet genomförs i samråd med Örebro Universitet samt de interna hyresgäster som finns i 
Campus USÖ. Vad som blir hyresgrundande investering i projektet och vad som kommer 
ägas av Örebro Universitet regleras i en gränsdragningslista som följer den som finns i övriga 
byggnaden. Denna biläggs hyreskontraktet inför inflyttning. Projektet är upphandlat i så 
kallad partnering, där upprättande av bygghandlingar och genomförande sker tillsammans 
med entreprenör. Vid beslut om att starta byggnation ska så kallat fas 2-avtal skrivas med 
entreprenör för att starta projektet.  
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5 Resurser  
Projektet kommer att ta interna resurser från Regionservice fastigheter i anspråk såsom, 
byggledning, installationssamordning för el och VVS, ritningssamordning med mera. 
Projektet drivs därutöver av upphandlade entreprenörer och konsulter.  

6 Resultat och nytta 
Resultatet av genomförd byggnation blir att Örebro universitet kommer kunna driva 
läkarutbildningen på tillfredsställande vis i direkt närhet till Universitetssjukhuset. Detta 
innebär ett samarbete mellan universitetet och Region Örebro län. Nyttan med projektet blir 
att säkerställa kvaliteten för läkarutbildningen med nödvändiga lokaler. För Region Örebro 
läns anställda blir exempelvis gästföreläsningar från vårdpersonal enklare då avståndet till 
utbildningslokalerna blir minimalt. På samma vis kan praktiserande läkarstudenter utnyttja 
lokaler på sjukhusområdet. Dessutom blir restaurangen och hörsalen en attraktiv mötesplats 
på sjukhusområdet.  

7 Mål och delmål 
Mål för projektet är att tillgodose Örebro universitets utökade lokalbehov, att bibehålla den 
höga kvalitet som finns i byggnaden och därtill högt satta energi- och miljömål för att nå 
Miljöbyggnad guld vilket projektet siktar mot.  
 

8 Kostnader 
 
Projektet är kostnadsberäknat till 349 miljoner kronor och är inom beslutat budget. I 
byggprojektet köps även en del utrustning in som faktureras Örebro universitet.  
 
Vid byggnationens färdigställande finansieras projektet genom hyresavtal med Örebro 
universitet, där förutsättningarna för en sådan beskrivs i samverkansavtalet, detta enligt 
samma självkostnadshyresmodell som universitetet redan idag har på sina befintliga lokaler i 
X-huset (etapp 1) och på påbyggnaden (etapp 2).  
 

9 Konsekvenser vid nej 
Konsekvensen blir att Region Örebro län inte kan förse Örebro Universitet med 
tillfredsställande lokaler.  
. 

23 (100)



























Övergripande koncept 31
Övergripande koncept 31
Materialpalett 32
Golv- och väggmaterial 33

Publika Miljöer 34
Resturang 34
Entréhall 35

Personalmiljöer 36
ABWyta 36
Lab 37
Kontor 38

Utbildningsmiljöer 39
Hörsal 39
Casesalar + seminarierum 40

Enstaka miljöer 41
Barnhörna 41

Systemlösningar 42
Ventilation  42
Brand 42
El 42

L JUSSÄT TNING

Belysning 43
Idéskiss 43
Exteriör belysning 44
Interiör belysning 45

KONSTNÄRLIG GE STALTNING

Konst 46
Lös konst 46
Byggnadsanslutenkonst exteriört och interiört 46

Projektorganisation 3

INTRODUK TION

Campus USÖ 4
Entréplan befintligt 5

REDOVISNING BEF INTLIG BYGGNAD

Exteriört  6
Beskrivande bilder 6
Västra entrén 8

Landskap  9
Östra entrén befintlig situation 9

Interiört 10
Bilder publika miljöer 10
Personalmiljöer 12
Utbildningsmiljöer 13

E XTERIÖRT

Övergripande koncept 15
Entré 15
Fasadritningar 16

Landskap 17
Situationsplan 17
Disposition av ytor 18
Materialval  19
Gröna Ytor  19
Utrustning 19
Ljusgård 20
Vyer Landskap 21

INTERIÖRT

Planritningar 25
Plan 00 25
Plan 01 26
Plan 02 27
Plan 03 28
Plan 04 29
Plan 05 30

Innehållsförteckning

36 (100)



3

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G  -  2 0 0 6 0 2C A M P U S  U S Ö  E T A P P  3  -  I N T R O D U K T I O N

Projektorganisation
Byggherre      Region Örebro län

Projektledare      Fredrik Vadsten

Brukare      Örebro Univeristet

Lokalplanerare     Saman Danesh

Partneringentreprenör    Serneke

Arbetschef       Magnus Ryström

Platschef       Daniel Ekström

Konsulter

Projekteringsledare, Kamtech   Magnus Åkerblom

Arkitekt, White Arkitekter AB    Therese Eriksson

       Sven Gunnarson 

       Oskar Widlund

Landskapsarkitekt, White Arkitekter AB   Carl Dolk

Ljusdesigner, White Arkitekter AB   Torbjörn Eliasson

Konstruktion, Karlsson & Segelström Construct AB Peter Karlsson

Installatörssamordnare, Kamtech   Mikael Landmark

Energi & Miljösamordnare, Kamtech   Kalle Almstedt

Brand , Brandskyddslaget AB   Göran Ceasar

El och Tele,  Ramboll Sweden AB   Valter Fall

Ljud, Soundcon AB     Henrik Runström

Mark och VA, WSP Sverige AB   Cecilia Törnqvist

Storkökskonsult, AFRY    Sara Tuomaala

VVS och Sprinkler, PE Teknik & Arkitektur  Dan Grotherus

Introduktion
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Campus USÖ, exteriör
Trapphus, torn 

Behovet är att skapa mer undervisningslokaler och laboratorium samt en större hörsal och en restaur-
ang med tillagningskök. Hyresgästen Örebro Universitet avser att få större och fler ändamålsenliga lo-
kaler för utbildning och sammankomster.

Verksamheten
Campus USÖs byggnad, det så kallade X-huset, inhyser idag lokaler för Institutionen för medicinska 
vetenskaper och läkarprogrammet, som startade upp vid Örebro universitet 2011. På Campus USÖ 
finns även ett medicinskt bibliotek och ett kliniskt forskningscentrum, som ger stöd för patientnära kli-
nisk forskning. Institutionen ska nu göra om läkarprogrammet till en sexårig läkarutbildning, en förläng-
ning från 11 till 12 terminer, vilket medför behov av större lokalyta. Nu planeras en tillbyggnad österut. 
Utbyggnaden av Campus USÖ beräknas vara färdigställd hösten 2022.

Etapp 3
Utbyggnaden av Campus USÖ har skett i etapper, där denna tillbyggnad är den tredje etappen. Etapp 
1 innebar nybyggnation/etablering av läkarutbildningen på USÖ området, byggnaden färdigställdes år 
2013. Etapp 2 omfattade en tillbyggnad av en 4:e våning och färdigställdes under 2019. 
Tillbyggnaden ryms inom gällande detaljplan. 

Innehåll
Utbyggnaden, som inrymmer fem våningsplan ovan mark, kommer även att ha en öppen ljusgård som 
binder ihop den nya delen med den befintliga byggnaden. Utbyggnaden kommer att innehålla adminis-
trativa delar, lärosalar, en restaurang samt en hörsal för undervisning, interna konferenser och extern ut-
hyrning. Generösa mingel- och utställnings-ytor för studenter, lärare, forskare och tillfälliga besökare 
ska tillskapas
På entréplan kommer restaurangen att husera en uteservering, med syfte att bidra till en attraktiv mö-
tesplats. 

Gestaltning
Det övergripande målet för helhetslösningen vid tillbyggnad av X-huset, Campus USÖ etapp3, är att 
understödja och stimulera en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö. Förslaget bygger på att det 
skapas spontana och planerade mötesplatser där studenter, lärare, forskare och tillfälliga besöka-
re möts. Parken kring vattentornet förstärks med uteservering, grönska och vatten så den blir en tyd-
lig park och en attraktiv mötesplats. Vid tillbyggnad är det av vikt att bevaka stomme, mediaförsörjning, 
rumsmått etcetera så att lokalerna blir generella och flexibla. Tillbyggnaden har som mål att planeras 
och projekteras för att uppnå ställda krav för Miljöbyggnad Guld.

Lokalerna ska bidra till att stärka universitetets varumärke, värdegrunder om vetenskaplighet, engage-
mang och delaktighet samt dess satsning på hållbar utveckling. 

Lokalerna ska återspegla ett modernt Campus med utrymme för spontana möten och med en tydlig 
hållbarhetsprägel.

Campus USÖ
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Tilldelningsbeslut i upphandling av Tvätt och 
textiltjänster 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att  anta X som leverantör av Tvätt och textilservice till Region Örebro län. 
 
att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende tvätt och textilservice för 
att tillgodose Region Örebro läns behov av tvätteritjänster och inköp av textilier. 
Upphandlingen har haft ett tydligt fokus på hållbarhet och innovation.  
 
Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen 
bäst förhållande mellan pris och kvalitet.  
 
Avtalstiden är 2021-03-01- 2024-02-28 med möjligheten att förlänga avtalet i tre år, 
dock maximalt med tolv månader i taget. 
 
Kostnaden under avtalstiden beräknas uppgå till ca 240 miljoner kronor.  

Ärendebeskrivning 
Regionens mål med upphandlingen är tillhandahålla en kvalitativ och kostnadseffektiv 
tvätt- och textilservice med fokus på hållbarhet och innovation för att säkerställa 
tillgången av rena textilier till Region Örebro läns verksamheter. 

Upphandlingen av tvätt- och textiltjänster avser täcka Region Örebro läns framtida 
behov av tvätteritjänst av nuvarande textilstock men också inköp av textilier till bland 
annat Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och Regionservice. 
Nuvarande textilstock är värderad till 57 miljoner kronor. Kostnaden för 
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tvätteritjänsten uppgår till ca 32 miljoner årligen och för textilinköp uppgår kostnaden 
till ungefär sju miljoner kronor årligen.  

Upphandlingsunderlaget har beretts tillsammans med referensgruppen som bestått av 
representanter från berörda verksamheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
Folktandvården och avdelningar inom Regionservice. 

Inför annonseringen av upphandlingen har upphandlingsavdelningen tillsammans med 
referensgruppen genomfört leverantörsträff för att låta referensgruppen skapa sig en 
bild av marknaden.  

Utvärdering har skett tillsammans med referensgruppen.  

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Upphandlingen har sökt att belysa samtliga perspektiv genom att krav ställts både på 
den ekologiska dimensionen, genom reglering av bland annat. kemikalier, drivmedel, 
el och vattenförbrukning samt den sociala dimensionen. 

I upphandlingen så har det ställts krav på olika ämnen inom nyanförskaffning av 
textilier t ex färgämnen, mjukgörare och att textilierna inte ska innehålla särskilt 
farliga ämnen. Det har även ställts krav på leverantören att kunna redovisa vad som 
händer med textilier som är uttjänta, om de t ex förbränns, återvinns och så vidare.  

Leverantören ska tillse att distributionen av textilier till objekt över hela länet ska ske 
på ett så hållbart sätt som möjligt genom att krav har ställts på alternativa drivmedel 
under kontraktstiden.  

Även krav om hur tvätteriet hanterar sin el- och vattenförbrukning och utsläpp av 
klimatgaser har ställts.  

I likhet med förgående upphandling finns det återigen utrymme för att tillsammans 
med leverantören besluta om ett utvecklingsprojekt för att beräkna och följa upp 
klimatpåverkan för en specifik produktgrupp, t ex patienttextilier. Leverantören ska åta 
sig att klimatkompensera för den klimatpåverkan som återstår årligen efter 
genomförda förbättringsåtgärder.  

Socialhänsyn har kravställts genom att leverantören åläggs att följa uppförandekoden 
för hållbara leveranskedjor och åläggs att ha en inledande dialog med 
arbetsförmedlingen kring möjligheten att ha lämpliga former av praktik och 
anställningar under avtalstiden.  

Det har även genomförts en mindre undersökning riktad mot patientgruppen barn 
utifrån att barnkonventionen blev lag januari 2020 och att det numera ska finnas ett 
tydligt barnperspektiv i upphandlingar där så tillämpligt. Undersökningen gick ut på 
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att patienter på barnavdelningen fick svara på några frågor om hur de upplevde de 
kläder som de använder under sin tid på Universitetssjukhuset i Örebro.   

Utvärderingsmodellen skapar utrymme för leverantören att erhålla avdrag på sitt 
anbudspris om de kan presentera hur de arbetar med hållbarhet inom olika utvalda 
områden. De områdena är råvara/anförskaffning av textilier, transporter, tvätt och 
efterbehandling, användning/effektivt textilflöde och 
avfall/återvinning/återanvändning. Leverantören ska redovisa trovärdiga och konkreta 
planer för utveckling av avtalet inom området hållbarhet och minimerad 
miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Angående ekonomiska konsekvenser får det kompletteras med efter att utvärderingen 
är genomförd.  

 

Beredning 
Upphandlingen initierades av Servicenämnden 2020-01-21, § 7. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM 2020-09-29 Servicenämnden, tilldelningsbeslut i upphandling av 
tvätt- och textiltjänster 
Tilldelningsbeslut tvätt och textiltjänster 
Individuell rapport 

 

 

 

Catharina Schlyter 
Förvaltningschef Regionservice 

Skickas till: 
Henrik Evertsson 
Markus Liljenroth
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Tilldelningsbeslut i 
upphandling om bevaknings- 
och larmtjänster för Region 

Örebro län 

19RS7716 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Upphandlingsavdelning, Henrik Evertsson 2020-09-29 Dnr: 19RS7716 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Servicenämnden 

 

 

 

Tilldelningsbeslut i upphandling om bevaknings- och 
larmtjänster för Region Örebro län 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att  anta X leverantör för anbudsområde ett söder.  
att  anta X leverantör för anbudsområde två väster. 
att  anta X leverantör för anbudsområde tre norr  
att  anta X leverantör anbudsområde fyra Örebro. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Region Örebro län har ett behov av att upphandla externa aktörer för att genomföra 
bevakningsuppdrag samt larmtjänster. Behovet av bevakningstjänster ser olika ut inom 
Region Örebro län. Region Örebro läns totala kostnader för bevakningstjänster 
beräknas till cirka 60 miljoner kronor under avtalstiden. 
 
Upphandlingen avser stationära och ronderande bevakningstjänster inklusive 
larmutryckning och parkeringsövervakning samt tillhandahållande av larmcentral. 
Upphandlingen är indelad i fyra anbudsområden. Anbudsområdena är indelade utifrån 
olika objekts geografiska placering i länet. De olika anbudsområdena innefattar våra 
sjukhus, vårdcentraler och olika administrativa byggnader. Anbudsområde två och fyra 
innefattar även parkeringsövervakning samt att det finns en option för anbudsområde 
tre om parkeringsövervakning.  
 
Upphandlingsdokumentet har tagit fram tillsammans med en referensgrupp med 
representanter från Regionservice, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
Folktandvården.  
 
Beräknad avtalsperiod är 2021-03-02 - 2023-02-28 med option för Regionen om 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Upphandlingsavdelning, Henrik Evertsson 2020-09-29 Dnr: 19RS7716 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

förlängning med 24 månader dock med maximalt tolv (12) månader i taget. 
 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Leverantör har att följa Region Örebro läns uppförandekod avseende hållbara 
leveranskedjor. Upphandlingen har även ställt krav angående arbetsrättsliga villkor där 
villkoren utgår från ett kollektivavtal mellan Svenska Transportarbetareförbundet och 
Säkerhetsföretagen. Avseende miljö så har det ställts krav på utsläppsnivåer och vilka 
drivmedel som används för uppdraget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Får kompletteras med efter att utvärdering ha ägt rum. 

Beredning 
Upphandlingen initierades av Servicenämnden 2019-12-06, § 78 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM 2020-09-29 Servicenämnden, Tilldelningsbeslut i upphandling om 
bevaknings- och larmtjänster för Region Örebro län 
Tilldelningsbeslut Bevaknings- och larmtjänster 
Individuell rapport 

 

 

Catharina Schlyter  
Förvaltningschef Regionservice 

Skickas till: 
Henrik Evertsson 
Markus Liljenroth
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Tilldelningsbeslut i 
upphandling av 

Telefonitjänster och service 

19RS9688 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Markus Liljenroth 2020-09-29 Dnr: 19RS9688 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Servicenämnden 

 

 

 

Tilldelningsbeslut i upphandling av Telefonitjänster och 
service 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att  uppdra till upphandlingschef att ta beslut avseende tilldelning i upphandling av 
Telefonitjänster och service. 

Sammanfattning 
Region Örebro län genomför en upphandling av telefonitjänster och service. 
Upphandlingen avser service på telefonväxel, operatörstjänster, SMS-tjänster samt en 
så kallad Contact Center-plattform. 
 
Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option 
beräknas uppgå till cirka 55,5 miljoner svenska kronor baserat på 2018 års 
inköpsvolymer. 
 
Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 36 månader med möjlighet till förlängning 
24 månader. Beräknad avtalsstart 2020-12-01. 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro läns mål med upphandlingen är att ersätta dagens Contact Center 
plattform som är gammal och möjligheten att teckna ytterligare serviceavtal för denna 
lösning saknas. Därför behöver Regionen upphandla en ny lösning inklusive service. 
Region Örebro läns avtal avseende service och support för telefonväxeln löper ut 
2020-11-30. I avtalet ingår även operatörstjänster samt ytterligare ett avtal avseende 
SMS-tjänster. 

Upphandlingens olika delar omsluter följande: 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Markus Liljenroth 2020-09-29 Dnr: 19RS9688 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

 Upphandling avseende service inklusive avancerad teknisk support avseende 
befintlig telefonväxel, personsökarsystem, DECT och hänvisningsdator. 
Nuvarande avtalskostnad omsluter cirka 11,5 miljoner kronor. 

 Upphandling av operatörstjänster rörande fasta förbindelser för telefoni, 
samtalstrafik, nummerserier och mobiltelefoni. Nuvarande avtalskostnad 
omsluter cirka 32,5 miljoner kronor. 

 Upphandling av SMS-tjänster som används framförallt till påminnelser av 
vårdtider till patienter. Nuvarande avtalskostnad omsluter cirka 7,5 miljoner 
kronor. 

 Upphandling av Contact Center plattform inklusive service. Systemet används 
framförallt av Folktandvården och Beställningscentralen. Uppskattad 
inköpskostnad cirka 4 miljoner kronor  – investering beslutad i fullmäktiges 
investeringsbudget för 2020. 

 

Avtal kommer att tecknas med en leverantör. 

Upphandlingen annonseras under september. 

Sista dagen för anbud är i slutet av september. Tilldelning av avtal sker genom 
utvärderingsmodellen lägst pris. Utvärderingen beräknas vara färdig i mitten på 
oktober 2020.  

Resultatet av utvärderingen faller utanför nämndens ordinarie sammanträdesdatum 
därför finns det ett behov av att delegera tilldelningsbeslutet av telefonitjänster och 
service till upphandlingschef. Skälen till att upphandlingens tidsplan har blivit 
förskjuten är bland annat att resursförändringar och prioriteringar utifrån rådande 
omständigheter. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Upphandlingen kommer utifrån miljöperspektivet att kravställa att leverantören ska ha 
en ISO 1400 certifiering eller liknande. 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förväntat resultat av upphandlingen är att kostnaderna minskar för service och 
support, Även för SMS-tjänster och operatörstjänster förväntas regionens kostnader 
minska om nuvarande volym inte förändras avsevärt. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Markus Liljenroth 2020-09-29 Dnr: 19RS9688 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Contact Center upphandlingen finansieras med investeringsmedel. Drift och service 
via befintlig driftbudget. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till Servicenämnden 2020-09-29 

 

Catharina Schlyter  
Förvaltningschef 

Skickas till: 
Catharina Schlyter 
Markus Liljenroth
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Tilldelningsbeslut i 
upphandlingsuppdrag IT-
produkter och telefoner 

19RS7416 
   

92 (100)



 

 
1 (3) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Markus Liljenroth 2020-09-29 Dnr: 19RS7416 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Servicenämnden 

 

 

 

Tilldelningsbeslut i upphandlingsuppdrag IT-produkter 
och telefoner 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att  uppdra till upphandlingschef att ta beslut avseende tilldelning i 
upphandlingsuppdrag avseende IT-produkter och telefoner. 

Sammanfattning 
Region Örebro län genomför en upphandling av IT-produkter och telefoner.  
 
Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option 
beräknas uppgå till 135,6 miljoner svenska kronor baserat på 2018 års inköpsvolymer. 
 
Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 24 månader med möjlighet till förlängning 
24 månader. Uppskattad avtalsstart är från och med 2020-12-01. 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har idag två olika avtal gällande inköp av IT-produkter (datorer, 
skärmar, lokala skriva med mera) samt telefoner. 

Avtalsområdet har varit separerade då olika områden hanterat respektive avtal. Region 
Örebro län har sett en förflyttning av tekniken kring telefoni till att mer och mer 
omfatta IT-komponenter varför IT tillsammans med Kundtjänst, som hanterat telefoner 
tidigare, vill samordna dessa avtal. 

Region Örebro läns mål med upphandlingen är att slå ihop och ersätta nuvarande avtal 
för IT-produkter och telefoner till ett gemensamt i syfte att effektivisera både 
upphandlings- och beställningsprocessen.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Markus Liljenroth 2020-09-29 Dnr: 19RS7416 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

 

Avtal kommer att tecknas med en leverantör. 

Upphandlingen annonseras under september. 

Sista dagen för anbud är i början på oktober. Tilldelning av avtal sker genom 
utvärderingsmodellen lägst pris. Utvärderingen beräknas vara färdig i mitten av 
oktober 2020. 

Resultatet av utvärderingen faller utanför nämndens ordinarie sammanträdesdatum 
därför finns det ett behov av att delegera tilldelningsbeslutet av IT-produkter och 
telefoner till upphandlingschef. Skälen till att upphandlingens tidsplan har blivit 
förskjuten är bland annat att resursförändringar och prioriteringar utifrån rådande 
omständigheter. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Samtliga produkter som levereras under ramavtalet ska uppfylla vid var tid gällande 
senaste version av Energy Star relevant för respektive produkt. Energy Star är en EU-
övergripande överenskommelse mellan EU-länder samt amerikanska Environmental 
Protection Agency kring energimärkningar. Krav på Energy star har även kravställts i 
föregående avtal. 
 
I ramavtalet har ställts krav på efterlevnad av Regionens riktlinjer för social hänsyn 
samt en nationell uppförandekod från Sveriges regioner. 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga idag kända ekonomiska konsekvenser gentemot tidigare avtal. 
Finansiering sker inom budget. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till Servicenämnden 2020-09-29 

 

Catharina Schlyter  
Förvaltningschef 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Markus Liljenroth 2020-09-29 Dnr: 19RS7416 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Skickas till: 
Catharina Schlyter 
Markus Liljenroth
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Anmälnings- och 
meddelandeärenden till 

servicenämnden 

19RS10111 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Juridik och Informationssäkerhet, Henrik Karlsson 2020-09-29 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 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden:  
19RS4216-4, Avtal, hyrestillägg Arkivcentrum 
19RS10508-4, Hyresavtal jernhusen - uppsägning av lokaler 
20RS6851, Överlåtelse av byggnadsanknuten konst till ny fastighetsägare  
20RS66 -28,29, Beställning lös konst 
19RS10343-1, Avtal, köp av miljöfordon för personbefordran 
19RS10110-2, Avropsavtal resebyråtjänster 
19RS10342-1, Avtal, köp av miljöfordon för personbefordran 
16RS7011-3, Avtal, Service av kyl- och och värmepumpsanläggningar samt kyl- och 
frysutrustningar 
20RS1018-1, Avtal, Distribution oadresserad samhällsinformation 
14OLL5857-16, Avtal, turbilstjänster 
20RS5350-1,3,5,7, Avtal, Snittblommor 
17RS3658-4, Avtal, Ergonomiska hjälpmedel 
17RS762-4, Avtal, systemutvecklare sök och findability 
17RS1635 -3, Avtal, Skadedjursbekämpning 
14OLL3747-2, Avtal, Försäkringsförmedlartjänst 
17RS3304-4, Avtal, Vitvaror, kyl, frys, spis, mm 
19RS8177-3, Avtal, Avtal nybyggnad av IT-hus 
17RS4274-2, Avtal, besiktning och service av patientlyftar 
16RS6253-8,9, Avtal, däck- och däckstjänster 
14OLL2571-7, Avtal, Påminnelse och inkassotjänster 
20RS5912-1, Avtal, Nybyggnation ambulansstation Berglunda 
20RS6694-1, Avtal, Storköksutrustning 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Juridik och Informationssäkerhet, Henrik Karlsson 2020-09-29 Dnr: 19RS10111 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

20RS5871-1,2, Avtal, Järnhandelsartiklar inkl skyddsutrustning 
17RS3306-4, Avtal, Vitvaror - småel och hushållsprodukter 
20RS7194-2, Avtal, Tester HR 
17RS3307-5, Avtal, Vitvaror - tvättstugemaskiner 
18RS669-2, Avtal, Kaffe produktområde 2 
18RS940-3, Avtal, Mejeri 
18RS668-2, Avtal, Kaffe produktområde 1 
18RS941-2, Avtal, Frukt, grönsaker och rotfrukter 
20RS7902-1,3, Avtal, Flytt- och montagetjänster 
20RS7085-1, Avtal, Generalentreprenad byggnation reservkraft USÖ 
18RS4042-7-11, Avtal, Stationstankning 
20RS7131-1, Avtal/beställning totalentreprenad reservvatten Lbg lasarett 
20RS8506, Avtal, Karlskogahem avseende nya lokaler för FTV i Kga 
 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM servicenämnden 2020-09-29 

 

 

Catharina Schlyter  
Förvaltningschef
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Ändrat datum för 
servicenämndens 

sammanträde i november 

19RS7259 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Juridik och Informationssäkerhet, Henrik Karlsson 2020-09-29 Dnr: 19RS7259 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Servicenämnd 

 

 

 

Ändrat datum för servicenämndens sammanträde i 
november 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att   servicenämndens sammanträden den 11 november flyttas till den 10 november. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har beslutat om utökat budgetsammanträde den 11-12 november. 
Föreslås att servicenämndens sammanträde flyttas till den 10 november. 

 

 

Catharina Schlyter 

Förvaltningschef 

 

Skickas till: 
Servicenämndens ledamöter och ersättare 
Regionservice stab
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