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Verksamhetsplan för lokalförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny
verksamhetsplan för lokalförsörjning, inkommen 2018-02-07.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav hösten 2015 tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för lokalförsörjning.
Tekniska förvaltningen har överlämnat ett förslag till verksamhetsplan daterat
2018-01-23. Förslaget har arbetats fram av tekniska förvaltningen i samverkan
med övriga förvaltningar som har lämnat synpunkter på de utkast som har tagits
fram. De generella och särskilda riktlinjerna i planen härstammar från den
parlamentariskt tillsatta grupp som diskuterade lokalförsörjning under hösten
2016 och våren 2017. Verksamhetsplanen har också tagits upp i
förvaltningschefsgruppen för inhämtande av synpunkter.
Verksamhetsplanen för lokalförsörjning är underordnad Policy för hållbar
utveckling och ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunfullmäktiges beslut
om långsiktiga mål och om budget. Planen är ett av de medel som används för
att nå målen som kommunfullmäktige har beslutat om vad gäller
befolkningstillväxt samt hållbarhet ur både ekologisk, ekonomisk och social
synpunkt. Samtliga nämnder och förvaltningar förutsätts använda planen och ta
hänsyn till dess inriktning i samband med det årliga budgetarbetet.
Huvudsyftet med verksamhetsplanen för lokalförsörjning är att använda
kommunens resurser på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska i och med
planen få förutsättningar att med god framförhållning kunna planera och
strukturera behovet av lokaler på kort och längre sikt. Verksamhetsplanen ska
användas av nämnder och styrelser i mål- och ekonomiarbetet och därigenom
utgöra ett verktyg för att kunna göra bättre bedömningar om framtida investeringsbehov och lokalkostnader. Planen ska helt enkelt leda till att
verksamheterna har ändamålsenliga lokaler med rätt kvalitet i rätt tid till lägsta
möjliga kostnad.
Målen med verksamhetsplanen för lokalförsörjning är att:



Justerandes sign

Skapa balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för
kommunens verksamheter.
Ge samtliga förvaltningar en gemensam bild av kommunens samlade
lokaltillgångar och lokalbehov.
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Se till att kommunens lokaler används energi- och kostnadseffektivt samt
är ändamålsenliga utifrån verksamhetens behov på kort och lång sikt
Bidra till att skapa förutsättningar för Ljungby kommuns verksamheter
att utvecklas för att målet för befolkningsökning (1,2 procent årligen) ska
kunna uppnås.
Bidra till att skapa förutsättningar för Ljungby kommuns verksamheter
att nå målen för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till ny verksamhetsplan för lokalförsörjning,
inkommen 2018-02-07.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till verksamhetsplan, inkommen 2018-02-07
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-26.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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