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Beslutande
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§ 156 Lokalförsörjningsplan 2020-2040
Dnr KS 2019/793

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Lokalförsörjningsplan 2020
att notera informationen om Riktlinje för lokalförsörjning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2019 att en lokalförsörjningsplan
ska tas fram för 2020. Arbetet delrapporterades 30 mars 2020. Arbetet med att ta
fram Lokalförsörjningsplanen ska följa fastställd riktlinje. Riktlinje för
lokalförsörjning är fastställd av kommundirektören med stöd av styrgruppen för
framtagande av Lokalförsörjningsplan 2020-2040.
Det är viktigt att kommunen har en mer omfattande bild över vilka lokalbehov som
kommunen har och kommer att få. Lokalförsörjningsplanen är en del av
lokalförsörjningsprocessen och ska vara ett underlag inför budgetprocessen varje
år. Underlaget kommer framförallt från respektive förvaltning utifrån ett
verksamhetsperspektiv och från fastighetsenheten genom sammanställning av
teknisk status på byggnaderna och genom en analys av befolkningsprognosen. De
förvaltningarna med störst lokalnyttjande är bildning- och socialförvaltningen.
Fokus i 2020 års lokalförsörjningsplan är att ta fram fakta och ge kommunen en bra
grund för framtida analyser. En lokalinventering är gjord, likaså en genomgång av
pågående projekt och några av de behov som finns idag. Befolkningsprognosen är
lagd för en period om 15 år och det finns möjlighet att se en jämförelse med denna
och kommunens lokalkapacitet i vissa delar.
Lokalförsörjningsplanen listar också en rad åtgärder att arbeta vidare med för att
kommande lokalförsörjningsplaner inom Trelleborgs kommun ska kunna bidra
med en bredare och mer genomarbetad plan över en längre tidsperiod, i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2020
Riktlinje för lokalförsörjning
KF 2019-09-23 §200
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