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1 Bakgrund 
 

Kommunen äger fastigheter och hyr in lokaler för skiftande behov och i första 

hand för att tillgodose lokalbehovet för primära verksamheter. 

Lokalförsörjningen avser framför allt kommunalt finansierade verksamheter 

som utbildning, vård och omsorg samt kultur-och fritidsverksamheter. 

 

Kommunens övergripande planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor 

behöver utvecklas och förtydligas. Lokalkostnader utgör en betydande del av 

verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande 

lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras. På uppdrag av 

kommunledningsutskottet har riktlinjer för lokalförsörjning tagits fram. 

 

 

2 Syfte 
  
Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en 

samsyn i dessa frågor.  

Det övergripande målet är att använda kommunens resurser på bästa sätt. 

Arbetet ska bedrivas utifrån en helhetssyn, överblick och gemensam planering 

och samordning i kommunen. 

Processen ska ge god framförhållning för att säkerställa beslut och ekonomi och 

därmed tillgodose verksamheternas lokalbehov. 

Verksamheterna ska ha ändamålsenliga lokaler i rätt tid och rätt kvalitet till 

lägsta möjliga kostnad.  

 

 

3 Strategier 
 

 Kommunalt finansierade verksamheter ska i första hand nyttja lokaler i 

kommunens egna fastighetsbestånd. 

 Lokaleffektivitet och hög nyttjandegrad prioriteras. 

 Utgångspunkten är att lokaler ska, så långt det är möjligt samutnyttjas av 

olika verksamheter (exempelvis skola – fritidsgård som kan nyttja 

lokaler vid olika tidpunkter på dygnet). 

 Fastighetsstrateg ska medverka i tidiga skeden i stadsbyggnads- och 

planprocesser. 

 Den strategiska lokalgruppen kan initiera mark- och fastighetsförvärv. 

 Kommunala investeringar i nybyggnation görs endast om det löser ett 

långsiktigt behov som inte kan tillgodoses inom eget bestånd. Innan 

beslut tas om investering i nybyggnation eller inhyrning ska 
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marknadslösningar övervägas som alternativ om det bedöms vara mer 

effektivt och för kommunens bästa.  

 Innan beslut tas om ny-, ombyggnad eller tillbyggnad ska dialog föras 

med befintliga privata anordnare och utförare om behoven kan 

tillgodoses inom deras verksamheter.   
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4 Viktiga principer 
 

Riktlinjerna ska ge en översiktlig bild av hur olika beslut, processer, aktörer och 

roller ska vara utformade för att skapa en effektiv lokalförsörjning. Processen 

ska vara tydlig och förändringar i befolkningens sammansättning och antal 

kräver att verksamhetslokaler snabbt kan anpassas efter nya behov. 

Kvalificerade underlag måste tas fram tidigt i processen. Underlagen ska ge en 

tydlig bild av behoven, redovisa verksamhetsanalyser och ekonomiska kalkyler. 

Alternativa lösningar till investering i nya lokaler ska övervägas och beslut måste 

baseras på kommunens totala behov över tiden och inte fattas utifrån en enskild 

verksamhets lokalbehov vid ett givet tillfälle. 

En investering i nya lokaler förutsätter kvalitetssäkrade beslutsunderlag som 

visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov och förutsättningar att 

finansiera ökade lokalkostnader.  

Vid varje investering i ny-, ombyggnad eller tillbyggnad ska beslutsunderlaget 

redovisa framtida konsekvenser för drift, underhåll och kapitalkostnader samt 

effekterna för den primära verksamheten. 

De ekonomiska effekterna av egna byggprojekt blir investeringsbehov i 

kommunens budget samt hyreskostnader för verksamhet (el, värme, vatten drift, 

underhåll och kapitaltjänstkostnader). 

 

 

5 Ansvar och roller i lokalförsörjningsprocessen 
 

Ärenden/projekt inom lokalförsörjningsprocessen ska ha en tydlig ägare med 

uttalat ansvar.  

 

Projekt av principiell eller större ekonomisk betydelse ska behandlas av 

kommunfullmäktige. Bedömning av om ärendet är av principiell eller större 

ekonomisk betydelse görs av kommundirektören. 

 

5.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ansvar för den övergripande planeringen avseende 

lokalförsörjning och nyttjandet av kommunens lokalbestånd samt frågor som 

rör ny- till- och ombyggnad (kommunstyrelsens reglemente 11§ p 8). 

Den sammanhållna lokalförsörjningsplanen ska årligen behandlas i 

kommunstyrelsen. Beslut om vilka projekt som ska genomföras och när de ska 

vara klara fattas i kommunplanen eller i särskild ordning. 
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5.2 Nämnderna 

Nämnden ansvarar för planering av nämndens lokalbehov samt framtagning av 

de formella kraven (verksamhetsspecifika) på lokalerna. Behovet ska anmälas till 

kommunstyrelsen via lokalförsörjningsplanen. Nämnden ska förhyra sina 

lokaler via kommunens fastighetskontor. 

Nämnden har den bästa bilden av sin verksamhets lokalbehov och har ansvar 

för den årliga lokalbehovsanalysen som utgör underlag för den sammanhållna 

lokalförsörjningsplanen 

 

 

6 Lokalförsörjningsplan  
 

 En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- 

och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett  

10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Planen ska fastställas av kommunstyrelsen. 

Lokalförsörjningsplanen är koordinerad med översiktsplanen och är en 

sammanställning av de lokalbehov som nämnderna redovisar.  

 

Det ska betonas att lokalförsörjningsplanen i sig utgör en 

bruttosammanställning vad gäller kommande investerings- och 

upplåningsbehov.  

Lokalförsörjningsplanen ska innehålla: 

 Verksamhetsbehov 

 Alternativa investeringslösningar/lokallösningar 

inklusive tillfälliga- eller övergångslösningar 

 Budgetunderlag  

 Prioriteringar 

 Redovisade fastställda nyckeltal 

 

 

7 Förvaltningens ansvar 
 

7.1 Fastighetsstrateg 

Fastighetsstrategen har i uppgift att arbeta långsiktigt med lokalanskaffning 

kopplat till verksamhetsutveckling, uppsatta mål och demografiska förändringar. 

Uppgiften innebär att fungera som stöd till förvaltningarna och i samband med 

nya lokalbehov i samverkan med förvaltningarna planera för att utveckla och 

anpassa bestånden alltefter ändrade förutsättningar. En viktig uppgift är att 

stödja förvaltningarna vid framtagande av behovsanalyser och beställning av 

lokaler. 

Fastighetsstrategen samordnar och redovisar den årliga lokalförsörjningsplanen. 
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7.2 Förvaltningarnas lokalsamordnare eller motsvarande 

Förvaltningarna utser en kontaktperson/samordnare för lokalfrågor som har i 

uppgift att ta fram de årliga lokalbehoven (som behandlas i nämnden). 

Lokalsamordnaren tar fram en beskrivning av lokalbehov, inklusive 

verksamhetens motivering och konsekvenser om förändringen inte genomförs. 

Lokalsamordnarens beställning efter samråd med fastighetsstrateg lämnas till 

den strategiska lokalgruppen. 

 

7.3 Strategisk lokalgrupp  

En strategisk lokalgrupp organiseras som består av fastighetschef, 

fastighetsstrateg och stadsbyggnadschef. Gruppen leds av stadsbyggnadschefen 

som ansvarar för att frågorna rapporteras till kommundirektörens 

ledningsgrupp. Gruppen samverkar med förvaltningschefer och andra viktiga 

funktioner kring lokalfrågor adjungeras vid behov.  

Uppdrag: 

 Behovsbedömningar och lösningsförslag i ett tidigt skede  

 Föreslå prioritering av mark- och lokalanvändning ur helhetsperspektiv 

 Analysera lokalbehoven i första hand inom de primära verksamheterna 

och bedömning av den sannolika lokalutvecklingen inom respektive 

område 

 Bedöma behov, planstatus, alternativ prioritet utifrån inkommen 

beställning 

 I samråd med förvaltningschef återkalla beställning eller besluta om 

utredning, förstudie och översiktlig ekonomisk kalkyl 

 Ta fram beslutsunderlag (fastighetsstrateg) och initiera politisk 

behandling. 

 

 

8 Processbeskrivning  
 

8.1 Beställningsprocess 

 Förvaltningen beskriver och motiverar lokalbehov och projektets 

förutsättningar enligt steg 1 i beställningsblanketten 

 Beställningsblankett lämnas till den strategiska lokalgruppen när behov 

av lokaler uppstår 

 Den strategiska lokalgruppen gör en inledande bedömning av behovet, 

planstatus, alternativ och prioritet 

 Beställaren, det vill säga förvaltningschefen, beslutar i samråd med 

lokalgruppen att endera återkalla uppdraget (avbryts) eller att frågan ska 

utredas vidare 
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 Vid beslut om fortsatt utredning kompletteras projektet med ytterligare 

utredning, förstudie och grov ekonomisk kalkyl 

 Lokalgruppen och förvaltningschefen beslutar att uppdraget ska 

fortsätta och förvaltningschefen godkänner steg 2 i 

beställningsblanketten dvs ekonomisk påverkan och överenskommelse 

om hyreskostnader ( lokalkostnader, lokalvård, facility, driftskostnader) 

 Vid större förändringar ska förslag till projekt behandlas i nämnden 

innan beslut tas om uppdraget ska fortsätta eller avbrytas 

 Projektet läggs in i lokalförsörjningsplanen och tilldelas prioritet 

 Lokalförsörjningsplanen fastställs av kommunstyrelsen årligen 

 Investeringsprogrammet, som tas upp i kommunplanen varje år, 

grundas bland annat på lokalförsörjningsplanen 

 Tidplan för lokalförsörjningsprocessen ska synkroniseras med 

styrprocessens årshjul (tidplan för nämndernas beslut om lokalbehov 

och kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsplan) 

 

 

8.2 Projektprocess 

 Projektet startar enligt tidplan i lokalförsörjningsplanen 

 Lokalprogram och programhandlingar tas fram och planarbete 

initieras eventuellt 

 Planarbete 

 Projektering (fastighet) alternativt marknaden (exploatering inom 

stadsbyggnad) 

 Upphandling 

 

 

9.1 Bilaga 1 Processbeskrivning 

9.2 Bilaga 2 Beställningsblankett 

 

 
 

 

 
 


