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1. Inledning 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige har i reglemente uppdragit till samhällsbyggnadsnämnden att 

ansvara för samordning och planering av kommunens lokalförsörjning. 

Helhetssyn och koncerntänkande 

Professionell och effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla funktionella och 

verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och 

ekonomiskt kostnadseffektivt sätt. Med helhetssyn på lokalförsörjningen ska alla 

nämnder och bolag samverka för kommunkoncernens bästa.  

Program som stödjer stabil ekonomi 

Program för lokalförsörjning syftar till en kostnadseffektiv lokalförsörjning för 

kommunens verksamheter. För att säkerställa en effektiv lokalförsörjningsprocess 

krävs en strategisk planering där lokalbehovet planeras gemensamt. I 

lokalförsörjningsplanen ska de framtida behoven av lokalförändringar och 

investeringar framgå, förändringar ska planeras ur ett långsiktigt och strategiskt 

perspektiv.  

Här beskrivs roller och ansvar för lokalförsörjningens olika delprocesser. En 

grundprincip är att verksamheten i första hand ska bedrivas i kommunens 

fastighetsbestånd. Extern förhyrning sker endast i de fall lämpliga lokaler saknas inom 

kommunkoncernens fastighetsbestånd eller att ombyggnation inte är ekonomiskt 

försvarbart. 

 

Begreppslista 

 Förvaltning – Lokalhyresgäst 

 Hyreskonsekvens – Uppställning över kostnader i investeringsprojekt och hur de 

påverkar hyran 

 LFPF – Förvaltningarnas förslag till lokalförsörjningsplan 

 LFPK  - Kommunövergripande lokalförsörjningsplan  

 LOA = lokalarea 

 BRA = bruksarea 

 BOA = boarea 
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Lokalförsörjningen indelas i fyra olika delprocesser 

Lokalrevision och samplanering är årliga processer på förvaltnings- och 

kommunnivå. Utvärdering av lokalprojekt och genomförande av byggnation är 

objektsvisa processer.  

Lokalrevision där respektive förvaltning inventerar befintliga lokalresurser och 

beskriver sina lokalbehov utifrån verksamhetens utveckling. Redovisas årligen i 

förvaltningsvisa lokalförsörjningsplaner, LFPF. 

Samplanering genom att jämföra hela kommunens lokalbehov med kommunens 

lokal-resurser. Redovisas årligen i en kommunövergripande 

lokalförsörjningsplan, LFPK. 

Utvärdering av lokalprojekt utifrån konsekvensbeskrivning av olika alternativ 

samt beslut om tecknande av hyresavtal. 

Genomförande av byggnation med investering i kommunägd fastighet eller i 

fastighet  

ägd av de kommunala bolagen eller extern hyresvärd. 
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2. Riktvärden 

Nyckeltal 

För att säkerställa att lokalförsörjningen bedrivs kostnadseffektivt behövs nyckeltal 

som ett mått på lokaleffektiviteten för att få kontroll på den totala resurseffektiviteten. 

Nyckeltalsmål/riktvärden ska fastställas och aktuell resursförbrukning mätas med 

nyckeltal. Med hjälp av nyckeltal kan ojämn resursförbrukning identifieras samt 

jämförelser göras med andra och därigenom utveckla lokalförsörjningen till att bli mer 

kostnadseffektiv. 

Följande riktvärden har tagits fram: 

 

Kontorsytor  

Kontorsrum med LOA som är cirka 12 m2 eller större ska i normalfallet möbleras med 

två arbetsplatser. Om rummet sedan kan nyttjas av två personer måste prövas utifrån 

arbetsuppgifter och verksamhet. Personer som arbetar deltid eller som har merparten 

av sin arbetstid förlagd utanför kontoret ska dela rum och endast i undantagsfall ha 

egna rum.  

Vid nybyggnation bör öppna och yteffektiva lösningar som stödjer ett modernt 

arbetssätt eftersträvas. 

Grundskolor och övriga skolor  

BRA-yta, exklusive gymnastik, per elev bör inte överstiga  11 – 13 m2 om det inte finns 

särskilda skäl för det. Med BRA-yta avses yta innanför ytterväggar. Ombyggnad BRA 13 

– 15 m2 per elev. Att ett intervall anges beror bland annat på att exempelvis mindre 

skolor är svårare att använda yteffektivt. För utevistelse är lämplig friyta cirka 30 m2 

per barn. 

 

Förskolor  

LOA-ytan i förskolan bör vara cirka 10 m2 per barn där barnen vistas inomhus. 

Personalutrymmen, kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen (fläktrum, soprum) 

ingår. Dessa utrymmen bör inte överstiga 1 m2 per barn. För utelek är lämplig friyta 

cirka 40 m2 per barn. 
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Vård och omsorgsboende för äldre  

Vid nybyggnation bedöms lämpligt antal lägenheter beroende på boendeform, 

verksamhet och läge. Boendets totala yta (inklusive gemensamhetsytor, personalut-

rymmen, mottagningskök, lägenhetsyta m.m.) bör motsvara maximalt 80 m2 per 

boende. Tillagningskök och restaurang ingår inte i denna yta.  

Varje boendeenhet består av  9 – 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. 

Lägenheternas storlek ska vara 30 – 35 m2 BOA. Därutöver ska separat förråd finnas.   

Bostäder för personer med särskilda behov 

För personer med beslut om bostad med särskild service finns servicelägenheter och 

gruppbostäder.  

Gruppbostad enligt LSS ska innehålla 6 lägenheter. För gruppbostad enligt socialtjänst-

lagen (SoL) kan fler lägenheter accepteras. 

Kvalitetskrav 
För att säkerställa att kommunens verksamhetslokaler håller en god standard och en 

stimulerande miljö för hyresgäster och personal, ställs vissa kvalitetskrav som följs upp 

regelbundet av kommunfastigheter. Exempel på kvalitetskrav är krav på ventilation, 

ljud- och ljusmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningarna ansvarar för framtagande av 
kvalitetsmätningar och nyckeltal som beskriver 
förvaltningarnas resursförbrukning inom lokalanvändningen. 
Nyckeltalen redovisas i form av aktuell statistik och 
prognoser. 

Kommunfastigheter ansvarar för framtagande av de underlag 
inom fastighets- och energiområdet som förvaltningarna 
behöver för att beräkna nyckeltal. Ansvarar även för att 
sammanställa uppföljda nyckeltal. 

 Kommunfullmäktige fattar beslut om program för 
lokalförsörjning inom Kumla kommunkoncern.  
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3. Lokalrevision 

Syfte 

Lokalrevision innebär inventering av befintliga lokalresurser och beskrivning av 

lokalbehov utifrån verksamhetens utveckling. Syftet med lokalrevisioner är att få ett 

samlat grepp om verksamheternas nuvarande och framtida behov av lokaler och om 

det tillgängliga lokalbeståndet motsvarar verksamhetens behov. Varje förvaltning 

redovisar lokalrevisionen i sitt förslag till Lokalförsörjningsplan (LFPF). 

Inventering av lokaler 

Verksamheten inventerar användningen av sina lokaler med hjälp av standardiserade 

blanketter som tillhandahålls av kommunfastigheters lokalförsörjningsenhet, som även 

tillhandahåller lokallistor och ritningar. Inventeringen ska redovisa yteffektivitet samt 

nyttjandegrad. Redovisningen ska visa hur lokalerna används i förhållande till 

fastställda riktvärden. 

Beskrivning av lokalbehov 

Verksamheten ska beskriva sina lokalbehov på kort och lång sikt. Beskrivningen sker 

utifrån årliga planer, prognos 1 – 4 år framåt samt utifrån en framtidsbild på längre 

sikt. Lokalbehoven bedöms utifrån omvärldsbevakning, demografisk utveckling, mål 

och medel, lokalförsörjningsplan och andra politiskt beslutade dokument. 

Förvaltningens Lokalförsörjningsplan (LFPF) 

Översynen av tillgängliga lokalresurser och framtida lokalbehov sammanställs och 

analyseras i den årliga uppdateringen av lokalförsörjningsplanen. I dialog med 

förvaltningens olika verksamheter utarbetas förslag till förändringar i 

lokalanvändningen samt hur lokalanvändningen kan effektiviseras. 

Lokalbank 

Tomma ytor ska lämnas till den kommungemensamma lokalbanken. Syftet med 

lokalbanken är att synliggöra lokalytor som inte används och att få kännedom om 

oanvända lokalresurser. För lokalbanken upprättas regler och rutiner.  

 

  
Förvaltningarna ansvarar för genomförandet av lokalrevisionen. Förvaltningarna 
lämnar förslag på lokalförsörjningsplan till kommunfastigheters lokalförsörjnings-
enhet senast den 28 februari årligen på en standardiserad mall och bevakar att 
lokalytor som inte används anmäls till lokalbanken. 

Kommunfastigheter planerar och stödjer förvaltningarnas lokalrevisionsarbete och 
administrerar samt finansierar lokalbanken. Kommunfastigheter bistår nämnderna 
med sin kompetens inom bland annat kostnadsbedömningar och tekniska 
förutsättningar inom lokalbeståndet.  

 Respektive nämnd beslutar att anta förslag till LFPF. 
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4. Samplanering 

Kommunövergripande lokalförsörjningsplan (LFPK) 

Syftet med samplaneringen är att samordna hela kommunens lokalbehov med 

kommunkoncernens lokalresurser. Här samordnas och prioriteras olika önskemål och 

lokalbehov. Samplaneringen ska ske med tankesätt som präglas av koncerntänkande, 

långsiktighet och hög kostnadsmedvetenhet.  

En grundprincip är att verksamhet i första hand ska bedrivas inom det egna 

fastighetsbeståndet. Extern förhyrning sker endast när lämpliga lokaler saknas inom 

kommunkoncernen eller när en ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbar. 

Planeringsarbetet utgår från genomförd lokalrevision kompletterad med utredning 

över olika handlingsalternativ. Det är viktigt att ha en fungerande samverkan mellan 

förvaltningarnas behov av lokaler och samhällsbyggnadsförvaltningens planarbete.  

Målet är att komma fram till väl underbyggda beslut för omflyttningar, om- och 

nybyggnader, in-/uthyrningar eller avvecklingar. Planeringsarbetet sammanställs i en 

kommunövergripande lokalförsörjningsplan, LFPK, som redovisar hur lokalbehov kan 

tillgodoses genom olika lokalprojekt samt att fastställda riktvärden uppnås. 

Vid behov av förändringar i befintliga lokaler ska utförandet samplaneras med 

eventuella planerade underhållsåtgärder i syfte att arbeta så kostnadseffektivt som 

möjligt.  

 

 

  

Förvaltningarna deltar i dialog om samplanering av lediga ytor och behov i 
det samlade lokalbeståndet. Förvaltningarna följer kommunens 
bostadsbyggnation för att beräkna behovet av kommunal service. 

Kommunfastigheter ansvarar för samordning, lämnar förslag till prioritering 
av lokalanvändningen och investeringar för kommunkoncernens bästa. Den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, LFPK, redovisas som underlag 
till mål och medel. Den beslutade lokalförsörjningsplanen används i 
planeringen så att behovet av tomtmark kan tillgodoses i ett tidigt skede.  

 Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan, LFPK, i samband med mål och medel. 
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5. Lokalprojekt 

Lokalprojekt 

Lokalförsörjningsplanen resulterar i ett antal lokalprojekt. Detta kan vara omflyttning, 

ombyggnad, tillbyggnad, nybyggnad, avveckling eller tillfälligt i lokalbank. 

För varje lokalprojekt ska alternativa lösningar sökas och konsekvenserna för dessa 

utredas. Vid större byggnationer och vid nybyggnad genomförs en förstudie.  

Vid nybyggnation ska erfarenheter från tidigare projekt utvärderas och dokumenteras. 

Med dokumenterad kunskapsåterföring tillvaratas de goda erfarenheterna. Arbetet 

med förstudier, projektering och byggnation förenklas vilket innebär vinster för såväl 

tidsåtgång, kostnader och kvalitetssäkring.  

Helhetssyn 

För varje lokalprojekt ska alternativa lösningar sökas och konsekvenserna för dessa 

utredas. Konsekvenserna som ska beskrivas ur ett koncernperspektiv är bland annat: 

 Investeringens storlek samt driftkostnader 

 Hyreskonsekvens (årlig kapital- och driftkostnad) 

 Tidsperspektiv, långsiktigt eller kortsiktigt 

 Lokaleffektivitet utifrån fastställda riktvärden  

 Verksamhetseffektivitet (lokalens utformning och geografiska läge) 

 Kvalitetsperspektiv 

 Miljöperspektiv 

 Jämställdhetsperspektiv 

 Tillgänglighet 

 Barnperspektiv 

 Säkerhetsperspektiv 

 

Förstudie 
De tidiga skedena i investeringsprocessen är viktiga. För att säkerställa att den önskade 

åtgärden ger de förutsättningar som verksamheten har behov av krävs 

behovsutredning, kravspecifikation och analys (lokalprogram). Berörd nämnd beslutar 

om det föreslagna lokalprogrammet och att förstudie ska utföras under förutsättning 

att budget har beviljats. Kommunfullmäktige beslutar om budget till förstudie. 
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Syftet med förstudien är att belysa olika alternativa lösningar, placeringar och 

kostnader med dess olika för- och nackdelar för ny- till- och ombyggnad av 

verksamhetsfastigheter. Genom samordning av olika verksamheters lokaler i detta 

tidiga planeringsskede kan bästa möjliga koncernnytta uppnås. Vid nybyggnad görs 

även en lokaliseringsprövning med val av plats för byggnationen.  

Kostnadsbedömningar och hyreskonsekvens ska säkerställas innan beslut om 

investeringar och hyresavtal fattas. Dessa genomförs av sakkunniga inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunfastigheter eller av extern kompetens. 

Förstudien ligger till grund för att kunna prioritera och besluta vilket alternativ som är 

lämpligast att gå vidare med. 

Utvärdering och val av alternativ 

De olika alternativen för lokalprojektet utvärderas med konsekvenser utifrån 

alternativen ovan (under rubrik Helhetssyn) och förslag till valt alternativ motiveras. 

Förvaltningen lämnar förslaget på önskvärt alternativ till sin nämnd. Nämnden beslutar 

att anta förslaget eller förkasta det. Om nämnden antar förslaget hanteras projekt-

budget i samband med mål och medel. 

Hyresavtal 

Den totala investeringskostnaden samt kostnader för fastighetens drift upprättas en 

hyreskostnadskalkyl som underlag för hyresavtal eller tillägg till hyresavtal. 

För lokaler i fastigheter ägda av kommunkoncernens bolag och externa 

fastighetsägare gäller följande principer för hyresavtal: 

 Hyreskontrakt enligt ”Fastighetsägarnas” mall eller likvärdig. 

 Avtalstiden ska i normalfallet ej vara längre än 3 år vid hyra av befintliga lokaler.        

Vid hyra av nybyggnationer eller större ombyggnader görs en individuell  

bedömning. 

 Hyresnivå för lokal i befintligt skick ska vara marknadsmässig. 

 Ombyggnadstillägg ska vara tidsbegränsat. 

 

Hyreskontrakten hanteras och förvaras av nämnden i enlighet med fastställd 

dokumenthanteringsplan. Hyreskontrakten inskannas och registreras i 

ärendehanteringsprogrammet. 
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Tecknande av hyresavtal 

Alla hyresavtal (exklusive boenden där brukaren har eget kontrakt) ska tecknas av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller tecknande av nytt kontrakt och tillägg till 

befintligt kontrakt samt förlängning av befintligt kontrakt där kommunen inte är ägare. 

Lokalförsörjningsenheten prövar om lämpliga lokaler finns inom kommunens 

fastighetsbestånd. 

Extern förhyrning sker endast i de fall lämpliga lokaler saknas inom kommunen eller 

att ombyggnad inte är ekonomiskt försvarbart.  

För uppgifter om samarbetsformer, principer för lokalupplåtelser, avtalstider och 

regler för uppsägning av lokaler, hänvisas till ”Internhyreshandbok Kumla kommun”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningarna ansvarar för verksamhetens behov och underlag 
samt medverkar i förstudiearbetet. Underlag som ligger till grund 
för kostnadsbedömning tas vid behov fram i samråd med 
kommunfastigheter.  

Kommunfastigheter utför förstudier avseende 
lokalförsörjningsprojekt. Kommunfastigheter ansvarar för 
utvärdering av olika alternativ för lokalprojekt utifrån 
koncernperspektivet samt lämnar förslag till beslut. 
Kommunfastigheter ansvarar för att förhyrningar sker i enlighet 
med fastställda principer samt att dessa följer den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen.  

Kommunfastigheter tecknar avtal med externa hyresvärdar och 
upprättar interna hyreskontrakt. 

 Respektive nämnd godkänner förstudie. 

 Kommunfullmäktige beslutar om projektbudget samt 
hyresnivåer. 

 Antagande av anbud inom projektbudget beslutas av 
samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningschef. 

 Antagande av anbud utöver projektbudget beslutas av 
kommunfullmäktige. 

 
 
 
Antagan 
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6. Genomförande av ny-, till- eller ombyggnad 

Med genomförande avses förändring i redan förhyrda lokaler eller nybyggnation av 

lokalprojekt. 

Byggnationsprocessen  

Byggnationsprocessen indelas i följande aktiviteter: 

 Behovsanalys och lokalprogram  

 Förstudie  

 Projektering  

 Upphandling av entreprenad  

 Genomförande av projekt  

 Utvärdering  

Byggnationsprocessen ska genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt 

som möjligt med beaktande av:  

 Produktionskostnader 

 Drifts- och underhållskostnader  

 Verksamhetens kostnader  

 Miljöpåverkan 

 Förändringar i verksamheten (flexibla lösningar eftersträvas) 

 

Större investeringsprojekt 

Investeringsprojekt kan initieras av fastighetsägaren som föranleds av krav på 

förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav och liknande. 

Ägarrelaterade investeringar som utförs i befintliga byggnader eller lokaler under 

pågående avtalsperiod kan påverka hyran om det medför en ökad kapitalkostnad.  

Investeringar kan initieras av lokalhyresgäst för att tillgodose behovet av att 

anpassning eller utökning av verksamhetslokaler.  

Projektstyrning 

Formen för den organisatoriska styrningen i projektet ska följa upplägget i kommunens 

projektstyrningsmodell, med projektägare, projektledare och styrgrupp m.m. 
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En särskild projektorganisation utses av samhällsbyggnadsförvaltningen i samband 

med genomförande av investeringsprojekt. Projektorganisationen utgörs av 

representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och beställarens verksamhet. 

Varje ny projektorganisation sätts samman av kommunfastigheter.  

Om det i samband med utredningsarbetet uppkommer externa kostnader i form av 

exempelvis konsultkostnader, ska dessa belasta den beställande förvaltningen. I de fall 

omfattningen av investeringsprojektet kräver en förstudie, ska förvaltningen äska 

medel till denna.  

Mindre lokalförändringar 

När mindre förändringsbehov uppstår som inte är med i lokalförsörjningsplanens 

planerade åtgärder ska checklista för analys av lokalbehov användas. Där anges nuläge, 

det förändrade behovet och förslag på önskade åtgärder.  

Vissa mindre uppdrag som förvaltningen önskar får utförda, ska kunna hanteras 

enklare och snabbare än en normal investering, dvs de ska kunna skrivas av direkt i 

stället för att aktiveras i balansräkningen och tas ut av förvaltningen i form av en höjd 

hyra.  

Mindre uppdrag definieras som åtgärder vilka bedöms ha högst tre års ekonomiskt 

livslängd och som värdemässigt understiger fyra prisbasbelopp. Åtgärden är av sådan 

karaktär att den inte höjer fastighetens värde men kan vara till gagn för verksamheten. 

Kostnaden läggs ej på hyran utan förvaltningen bekostar åtgärden. För mindre uppdrag 

gäller:  

- Finansieras helt av förvaltningen inom ramen för driftbudget.  

- Efter samråd mellan verksamhetsenhet och verksamhetsledning sker         
kommunikation med fastighetsägaren. 

- Förvaltning och fastighetsägare ska genom samråd vara överens om föreslagen 
åtgärd.  

- Förfrågan sker och fastighetsägaren svarar förvaltningen med en offert.  

- Förvaltningsledning beställer uppdraget.  

- Fastighetsägaren fakturerar förvaltningen.  

 

För mer information om mindre lokalförändringar hänvisas till Internhyreshandbok, Kumla 

kommun. 
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Förvaltningarna tar fram lokalbehovsanalys med kravspecifikation och  
godkänner förstudien med tillhörande hyreskonsekvens. 
Förvaltningens representant medverkar till viss del i projekteringen och 
ska godkänna denna före upphandling. Under projektering och 
byggproduktion är det kommunfastigheter som deltar i bygg- och 
ekonomimöten.  

Kommunfastigheter ansvarar för framtagande av förstudie, 
projektering, upphandling, genomförande av investeringsprojektet, 
uppföljning av projektets ekonomi i förhållande till beslutad 
investeringsbudget samt utvärdering och avslut.  

Kommunfastigheter ansvarar för projektledning efter uppdrag från 
förvaltningarna/nämnderna samt för att fortlöpande redovisa 
projektets ekonomiska utfall och eventuella avvikelser under projektets 
gång till samhällsbyggnadsnämnden. 

 En eventuell utökning av projektbudget beslutas av 
kommunfullmäktige. 
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