
Snabbare, bättre, mer hållbart 
byggande. Och billigare.



Färdigställda bostäder i Örebro/år
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Snabba processer & nöjda kunder

• Detaljplaner/år: 36 i Örebro 2014 (N: 17,V: 12, L: 22) 
• Antal detaljplaner/handläggare och år: 4 i Örebro 2014 

(N: 2, V: 1, L: 2) 
• Nöjd kund-index (NKI): 73 (2015), 76 (2016)

• Örebro högst bland jämförbara större kommuner i NKI-

mätningen 2015
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Vilja och ambitiösa mål

• ÖBO ska bygga – särskilt om 
ingen annan bygger


• Kommunalt mål: >750/år

• Marknadsarbete och 

”marknadsanpassning”

• Aktiv Översiktsplan

Varför går det 
bra i Örebro?



Resurser och förtroende

• Budgetförstärkning

• Överanställningar

• Aktiv markpolitik

• Samlad kompetens

• Makt och ansvar hos 

förvaltningsledningen

Varför går det 
bra i Örebro?



Samarbete - mellan alla

•Förtroende mellan politik och 
förvaltning

•Alla förvaltningar deltar

•Dialog mellan kommun och 
byggaktör/företag

•Förankring med medborgare

Varför går det 
bra i Örebro?
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MARKANVISNING
Översiktsplan, Planprogram, 
Utvecklingsförslag, Detaljplan

Dialog om utformning FAST 
PRIS

MARK-  
KÖP4-12 MÅNADER

Förstudie 4-12 MÅn
3-10 V

Reservation
Bygglov

BYGG- 
START

Planläggning 
1 – 2 ÅR

Företagets tid till byggstart 8 mån – 2 ÅR 
Aktören äger tidplanen!

Strategiska 
förvärv

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

orebro.se/byggorebro



Exempel 1:

• Centralt läge, del av 

innerstaden

• Handelsfastighet

• Markyta: 90 000 kvm

• Pris ca 93 mkr

• Tidigare ägare: KF 

Fastigheter



Exempel 2:

• Centralt läge, del av 

innerstaden

• En av Sveriges äldsta 

idrottsplatser

• Markyta: ca 30 000 kvm

• Kommunalt ägd

• Äldre bostadsbestånd i 

området

• Gammalt industriområde



Exempel 3:

• Örebros vackraste tomt

• Markparkering mitt i city

• Kommunal tomt

• Biblioteket behöver flytta

• Kultursatsning

• Barriär mellan väster och 

öster



Exempel 4:

• Centralt läge

• Kommersiellt svag del av 

city

• Kommunal tomt

• Ny detaljplan medger 

hotell/kontor

• Omgivande tomter 

exploateras



Exempel 5:

• Ny stadsdel med ca 3000 

bostäder

• Attraktiv tomt (utsikt mot 

golfbana)

• Kommunal mark

• Avtal utvecklat av Örebro 

kommun och Botrygg AB

• Juridisk hållbar modell för 

lägre hyra



Varför har det gått bra i Örebro?
•Stark tillväxt, utnyttjar marknadstrycket

•Uppsökande arbete (för investerare och kapital)

•Aktiv markpolitik

•Lyssnar på marknaden

•Organisation, ständiga förbättringar, nytänkande

•Mod, ledarskap, engagemang

•Samarbete mellan politik och förvaltning



Medborgare

Förvaltning

Politik

Företag

Media
Myndigheter

Lagar/regler

Företag
Företag

Företag
Företag

Medborgare
Medborgare
Medborgare

Medborgare

Medborgare

MedborgarePolitikPolitikPolitik



”Varje system är perfekt 
designat för att uppnå 
exakt det resultat det gör.”

Donald Berwick





Gruppdiskussion utifrån hinder/utmaningar:

1. Snabbare plan- och byggprocesser

2. Bevara hög kvalitet när mycket byggs

3. Locka investeringar och byggkapacitet

4. Hålla nere hyrorna (blandade områden) + 

flyttkedjor

5. Svårt få kalkyler att gå ihop (på mindre 

orter)



”Varje system är perfekt 
designat för att uppnå 
exakt det resultat det gör.”

Donald Berwick



ur kapitlet ”Så du vill få fart på bostadsbyggandet?”  
Några av ”19 frågor för den som vill öka byggtakten”: 
1. Vet medarbetarna att politiken prioriterar bostadsbyggande – även i praktiken?

4.	Har de kloka tjänstemännen tillräckligt handlingsutrymme? Visas förtroende för  

det arbete medarbetare och chefer gör, litar politiken på deras beslut?

6. Hur många gånger ska en detaljplan underställas politisk nämnd, och hur lång  

tid tar varje del i den beslutsprocessen?

9. Finns forum för dialog och beslut så att förvaltningen alltid vet att de kan få  

de besked som de lovar omvärlden?

10.	Marknadsför ni kommunen för omvärlden? Vet byggbolag, fastighetsägare och investerare 

att er kommun är värd att investera i (om den nu är det)?

11.	Förstår politik och förvaltning att bostadsmarknaden är en marknad - att bostäder inte 

byggs genom att ni skriver vackra dokument eller ritar ambitiösa planer?

14. Kan förvaltningen förutspå vad den politiska hanteringen av exempelvis en detaljplan 

kommer att leda till, eller är varje nämndbehandling en källa till oro för förvaltningen?

19. Är bygglovshanteringen utdragen och oförutsägbar?

SAMHÄLLSBYGGE 
PÅGÅR

SAM
HÄLLSBYGGE PÅGÅR

BJÖRN SUNDIN

BJÖRN SUNDIN

En personlig handbok i att förändra kommunen (och världen)

isbn 978-91-983-871-4-8

Foto
: Elin Law

ergren

Vad skapar framgång i en svensk kommun? Sedan 2011 har Örebro vänt många negativa trender: det 
har blivit fler jobb, barnfattigdomen minskar, rekordmycket 
bostäder har byggts och miljöarbetet hör till kommun-Sveriges 
mest ambitiösa.
 Boken försöker ge stöd och handledning till ledare och till 
dem som vill förändra världen – och tänker börja med sin 
kommun eller region. Med utgångspunkt i Örebros arbete försöker Björn Sundin 

ge råd för andra som vill göra skillnad: för nya i kommunpo-
litiken, för kommunala företrädare som behöver utveckla sina 
arbetssätt eller rentav för kommunala veteraner som undrar 
varför de inte fått något gjort …  Genom personliga berättelser och slutsatser utifrån det som 

gjorts i Örebro vill boken hjälpa nya och gamla ledare, politi-
ker, tjänstemän och andra som vill förstå hur Sveriges kommu-
ner fungerar kan ha nytta av den. Bakgrundsmaterial, fler texter och andra goda exempel finns 

på www.samhallsbygget.se

Åren 2011 till 2017 har Björn Sundin varit kom-munalråd för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro. Han har haft politiska uppdrag i mer än tjugo år, en stor del av den tiden som ledande, väl-känd och uppmärksammad politiker i Örebro, läs mer på bjornsundin.se

Hjalmarson & Högberg 



Mod        +       Ledarskap   +   Engagemang



Alla organisationer  
behöver en Peter
”Antingen är du tillåtande 
och låter folk ta steg 
framåt eller så begränsar 
du och får folk att tveka.”
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Modiga ledare tar vara på engagemang
• Mål är viktiga - verksamheten är viktigare

• Bättre mäta det ni gör än att göra något 

som ni kan mäta

• Kommunikation är avgörande SAMHÄLLSBYGGE 

PÅGÅR
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