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Inledning
Lokalförsörjningspolicyn anger syfte, ansvarsfördelning och principer för Vänersborgs
kommuns lokalförsörjning. Med lokalförsörjning avses planering, anskaffning, anpassning, förvaltning samt avveckling av kommunens egna och inhyrda bostäder, lokaler
och anläggningar (benämns fortsättningsvis lokaler) för de kommunala verksamheternas
behov. Till lokalförsörjningspolicyn ska finnas riktlinjer och anvisningar.

Syfte
Syftet med lokalförsörjningsarbetet är att möta verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler i tid samt att använda kommunens resurser på ett hållbart och effektivt sätt
för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Ansvar
Kommunfullmäktige beviljar nämnderna ekonomiska ramar för att uppnå gällande mål.
Dessa ramar innehåller medel för lokalkostnader. Kommunfullmäktige beviljar även investeringsmedel för kommunens ny-, om och tillbyggnader.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för lokalförsörjningen och för att effektivisera kommunens lokalutnyttjande. Kommunstyrelsen leder och samordnar lokalplaneringen samt säkerställer att styrdokument och arbetssätt etableras och efterföljs. Kommunstyrelsen äger rätt att avgöra avsteg från lokalförsörjningspolicyn vid oförutsedda händelser vilka nämnderna inte kan råda över.
Nämnderna är ansvariga för att beskriva och framföra sina lokalbehov i enlighet med
riktlinjer för lokalförsörjningen. Behoven ska hanteras inom de av kommunfullmäktige
beviljade ekonomiska ramarna. Nämnderna är också ansvariga för att säkerställa ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande med bibehållen ändamålsenlighet för verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden äger, förvaltar och vårdar kommunens lokaler. Kostnaderna för detta finansieras genom interndebitering.

Principer
-

Kommunen ska i första hand äga lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet.
Avyttring av kommunens lokaler bör efter en konsekvensbedömning ske om det inte
finns ett långsiktigt behov av lokalerna för kommunens verksamheter.

-

God ekonomisk hushållning förutsätter att fastigheter vårdas och underhålls för att
säkerställa lokalernas tekniska och ekonomiska livslängd.

-

All kommunal verksamhet ska i första hand nyttja kommunens eller de kommunala
fastighetsbolagens idag befintliga egna lokaler.

-

Nyinvesteringar ska endast genomföras om verksamheten har ett långsiktigt behov
som efter en behovsutredning visar sig inte kunna lösas inom befintligt fastighetsbestånd.

-

Inhyrning av lokaler ska ske om det finns ett kortsiktigt behov som inte kan lösas på
annat sätt och/eller om det är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.
1

Lokalförsörjningspolicy
2020-01-31
-

Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras. Lokaler ska, så långt det är möjligt,
samnyttjas av flera verksamheter.

-

Då behovet av lokaler varierar över tid, ska incitament finnas så att det blir "lönsamt" för verksamheterna att effektivisera sin lokalyta. Endast en sammanhållen yta
som går att hyra ut får lämnas.
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