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Lokalresursplan 2020-2029 för Bollebygds kommun - beslut om
remiss
Beslut
Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till samhällsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden och socialnämnden. Särskilt önskas synpunkter på prioritering och
årsangivelser i bilaga 7.
Yttranden från nämnderna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december 2020.
Ärendet
För att kunna möta Bollebygds kommuns tillväxt och behovet av kommunal service är
lokalresursplanering en viktig del. Lokalresursplanering innebär en årlig samordning av
verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Lokalresursplanens syfte
är att få fram ett samlat planeringsunderlag för befintliga lokaler samt de lokaler som det finns
brist på. Det är också av vikt att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för
kommunens verksamheter. Lokalresursplanen blir även ett underlag för det behov av
lokaliseringsutredningar som kommunen behöver göra för olika typer av
verksamhetslokaler. Bollebygds kommun bör eftersträva att ha lokaler som stödjer, utvecklar och
bidrar till att verksamheterna når sina mål. De lokaler som Bollebygds kommun disponerar ska
vara ändamålsenliga, sunda och säkra, utnyttjas effektivt och produceras till lägsta möjliga
kostnad över tid. Lokalresursplanen arbetas fram av lokalstrateg med stöd av lokalgrupp
bestående av representanter från samtliga nämnders förvaltningar.
Lokalresursplanen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med
budgetarbetet för politisk hantering och beslut. Lokalresursplanen är ett strategiskt dokument och
bör ligga till grund för kommunens långsiktiga investeringsplanering. Planen kommer att
revideras årligen i samband med budgetprocessen och det innebär att projekt kan komma att
flyttas mellan år om förutsättningar av någon anledning förändras.
Ett förslag till lokalresursplan 2020-2019 har arbetats fram och ska skickas på remiss till
facknämnderna.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till samhällsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden och socialnämnden. Särskilt önskas synpunkter på prioritering och
årsangivelser i bilaga 7. Yttranden från nämnderna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31
december 2020.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §88 KSAU Lokalresursplan 2020-2029 för Bollebygds kommun
 Lokalresursplan Bollebygds kommun 2020-2029
 Bilaga 7, lokalresursplan
Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, lokalstrateg
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