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Tekniska servicenämnden lokalförsörjningsplan
2020-2024 (2019-04-10 TSN §58)
I enlighet med tidigare reglemente hade servicenämnden ansvaret för att upprätta
en lokalförsörjningsplan.
Tekniska servicenämnden beslutade 2019-04-10, § § 58 Lokalförsörjningsplan
2020-2024, Dnr TSN 2019/152, att;
att godkänna bifogad Lokalförsörjningsplan 2020 - 2024 inklusive strategisk
inriktning samt
att översända bifogad Lokalförsörjningsplan 2020 - 2024 inklusive strategisk
inriktning till kommunstyrelsen.
Syftet med lokalförsörjningsplan är att ge en helhetsbild över kommunens totala
nyttjande av lokaler. Planen ska ge en samlad bild av de behov som
kärnverksamheterna har för sina verksamheter och redovisa förändrade behov av
lokaler under planperioden.
En väl genomarbetad och aktualiserad lokalförsörjningsplan ger en långsiktighet i
arbetet med lokaler, vilket gör att provisoriska lokallösningar kan minskas och
därmed kommunens kostnader för lokaler. Lokalförsörjningsplanen ger
förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera och strukturera
kommunens behov av verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma
framtida investeringsbehov samt ge en samlad bild av kommunens lokalkostnader.
Lokalförsörjningsplanen ska utgöra underlag till kommunens lokalinvesteringar
och utgöra underlag inför framtida politiska inriktningsbeslut.
Målsättningen är att optimera kommunens lokalutnyttjande utifrån planens
strategiska utgångspunkter.
Lokalförsörjningsplanen ska vara ett långsiktigt men levande dokument som
aktualiseras varje år.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen som via kommunstyrelsen blir den förvaltning som
framledes ska upprätta den årliga lokalförsörjningsplanen anser att den plan som
serviceförvaltningen lyft fram saknar vissa delar som måste kompletteras. För att få
till en bredare och mer genomarbetad lokalförsörjningsplan kommer
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kommunledningsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar och med
externt stöd arbeta fram en ny mer omfattande lokalförsörjningsplan, som även ska
omfatta en längre tidsperiod. Med anledning av den expansiva nybyggnation som
pågår och kommer att pågå över en längre tid, är det viktigt att få en mer
omfattande bild över vilka lokalbehov som kommunens olika verksamheter
kommer att ha över tid och i vilken omfattning kommunen måste avsätta
investeringar och driftmedel eller upphandla hyreskontrakt för att klara av
utbyggnadsbehovet. Därav är det berättigat att göra en lokalförsörjningsplan som
avser en period om 20 år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige;
att lägga lokalförsörjningsplan 2020-2024 till handlingarna.
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en ny lokalförsörjningsplan
för perioden 2020—2040 till kommunfullmäktige senast 31 mars 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslår
kommunfullmäktige;
att lägga lokalförsörjningsplan 2020-2024 till handlingarna.
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en ny lokalförsörjningsplan
för perioden 2020—2040 till kommunfullmäktige senast 31 mars 2020.

