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Bakgrund  

Lokaler är en strategisk produktionsfaktor, eftersom lokalhanteringsfrågor 

oftast innebär långsiktiga åtaganden och binder resurser under lång tid.  

 

Därigenom påverkas i hög grad det framtida handlingsutrymmet för såväl 

nämnder och styrelser liksom för kommunen gemensamt. Lokalanskaffning 

och lokalförändringar måste därför omfattas av ett gemensamt regelsystem. 

Lokalförsörjningsplan 

Varje nämnd som hyr in en betydande mängd lokaler för den egna 

verksamheten är skyldig att till kommunledningskontoret inför budgetarbetet, 

presentera en tioårig rullande lokalförsörjningsplan. Planen ska innehålla en 

nulägesbeskrivning, uppskattning om kommande lokalbehov, tidplan, 

åtgärdsförslag och resursbehov. Lokalförsörjningsplanerna utgör sedan en del 

av kommunens 10-åriga investeringsplan som ska beslutas av 

kommunstyrelsen. I samband med ordinarie uppföljning av verksamheten 

återrapporterar nämnderna till kommunstyrelsen genomförande av 

lokalförsörjningsplanen. 

Ansvar för hyresavtal 

Varje nämnd och styrelse tecknar själva hyreskontrakt för de lokaler som 

behövs för verksamheten enligt de delegationsregler som gäller för respektive 

nämnd/styrelse.  

Varje nämnd och styrelse svarar för samtliga lokalkostnader enligt 

hyreskontraktet samt för alla kostnader som uppstår vid avveckling i form av 

återställningskostnader och så vidare. 

Lokalförteckning 

Alla nämnder och styrelser ska använda det kommungemensamma 

lokalhanteringssystemet (f.n. Karplan) för att hålla en aktuell förteckning över 

hyrda lokaler. Den totala kapaciteten, nyttjad kapacitet och ledig kapacitet ska 

framgå. Samtliga hyreskontrakt ska registreras i lokalhanteringssystemet där 

hela kommunens hyresåtagande ska finnas tillgängligt och aktuellt.  

Lokalanskaffning/lokalförändring/lokalavveckling 

Den som behöver skaffa lokaler ska i första hand undersöka möjligheterna att 

utnyttja befintliga lokaler. Det innebär att innan någon anskaffar ny lokal 

genom extern eller intern förhyrning eller på annat sätt avser ingå nya eller 

förändrade hyresåtaganden, ska samråd ske med kommunledningskontoret, 

lokalstrategen. Detsamma gäller vid lokalavveckling, det vill säga uppsägning 

av hyreskontrakt. 
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Kommunstyrelsens tillstånd fordras för lokalanskaffning där hyrestiden 

överstiger 5 år. Kommunstyrelsens tillstånd fordras också om den årliga 

hyreskostnaden överstiger 1 Miljon kronor.  

Samma tillståndskrav avseende hyrestid och belopp gäller för lokalförändring. 

Styrning och samordning av lokal/fastighetsfrågor 

Den övergripande styrningen och samordningen av sker genom nätverk. 

Kommunledningskontorets lokalstrateg sammankallar regelbundet till 

kommunövergripande planeringsmöten, där nämnderna/förvaltningarna finns 

representerade. 

____________________________ 

 


