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Principer för lokalförsörjning 
Inledning 
Detta dokument syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
lokalförsörjning i Sundbybergs stad. I första delen beskrivs de strategiska och 
styrande utgångspunkterna för stadens lokalförsörjning. I andra delen beskrivs 
de riktvärden och kvalitetskrav som ska gälla vid planeringen. Den tredje delen 
beskriver arbetssätt och ansvar i Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess.  

Detta dokument omfattar alla nämnder och bolagskoncernen Sundbybergs 
stadshus AB i sin helhet.  

Externa verksamhetsutövare 
Detta dokument omfattar inte privata aktörer som bedriver offentligt finansierad 
verksamhet i egna lokaler.  

Vissa verksamhetsbehov kommer att lösas av att en extern huvudman bedriver 
verksamhet, antingen på uppdrag av en kommunal nämnd eller som huvudman. 
En extern verksamhetsutövare som ansvarar för sina egna lokaler omfattas inte 
av stadens principer för lokalförsörjning.  

Utgångspunkter för god lokalförsörjning i Sundbybergs 
stad 

Helhetssyn och koncerntänk 
Professionell och effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla funktionella 
och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och 
kostnadseffektivt sätt. Med helhetssyn på lokalförsörjning ska alla nämnder och 
bolag samverka för kommunkoncernens1 bästa. 

Nämnder och bolag ska medverka i den långsiktiga och strategiska planeringen 
av stadens lokalbestånd. Detta innebär att aktivt söka möjligheter till 
effektiviseringar i lokalanvändning samt bidra till att föreslagna åtgärder 

                                                        
1 Med kommunkoncernen menas här nämnder och bolag inom koncernen Sundbybergs stadshus AB 

1 
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genomförs. Ansvaret för lokalförsörjningens olika delmoment i processen ska 
ligga på den nämnd eller bolag som har bäst överblick, störst möjlighet att 
påverka utfallet och starkast incitament för att kommunkoncernens bästa ska 
uppnås.    

Vid förändrat lokalbehov ska utgångspunkten vara att i första hand effektivisera 
befintliga lokaler, eventuellt genom ombyggnad och tillbyggnad. Nybyggnation 
kan ske när det finns ett stadigvarande och långsiktigt behov av nya lokaler och 
där andra alternativ kan uteslutas. Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i första 
hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern 
inhyrning. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunkoncernen ska äga och hyra väl anpassade lokaler till lägsta möjliga 
kostnad. Investeringar i lokaler binder kapital och påverkar det ekonomiska 
utrymmet under lång tid för stadens nämnder och bolag.  

Den kommunala verksamheten ska bedrivas i för ändamålet lämpliga lokaler och 
till lägsta möjliga kostnad. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB2 ska erbjuda den för 
kommunkoncernen mest fördelaktiga hyreslösningen. 

Fastigheterna ska underhållas och användas med målsättningen med att 
bibehålla kapacitet och funktionalitet i syfte att uppnå maximal livslängd och 
optimal driftsekonomi. Hela kommunkoncernen ska samverka för att arbeta med 
energieffektivisering för att minska driftkostnader och för att minimera påverkan 
på miljön. 

Ansvar 
Ansvaret i lokalförsörjningen delas mellan flera olika instanser inom 
Sundbybergs stad. Kommunstyrelsen svarar för stadens beställningar av 
verksamhetslokaler. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är fastighetsägare och 
hyresvärd. Stadens nämnder, via kommunstyrelsen, är hyresgäster till 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Hyresförhållandet regleras via hyresavtal 
mellan bolaget och kommunstyrelsen (första handsavtal för egna fastigheter 
respektive andra handsavtal för inhyrda objekt). 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att leda och samordna lokalplaneringen inom 
nämndsorganisationen, samt säkerställa att effektiva incitament, styrdokument 
och arbetssätt etableras. Kommunstyrelsen beslutar också om utgångspunkterna 
för planering och kapacitetsbedömning av nya och befintliga lokaler för stadens 
verksamheter. 

Kommunstyrelsen beställer alla verksamhetslokaler för den verksamhet som 
bedrivs i kommunal regi. Med utgångspunkt från beslutade riktvärde och 
                                                        
2 Fortsättningsvis kommer Lokalfastigheter i Sundbyberg AB omnämnas vid sitt fulla namn eller som ”bolaget” 
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nyckeltal ska stadsledningskontoret stödja nämnder och förvaltningar med 
sakkunskap för att uppnå en hög utnyttjandegrad av lokalerna.  

Nämnder 
Nämnderna i Sundbybergs stad är ansvariga för att lyfta sina behov av lokaler, 
och att i samverkan med kommunstyrelsen och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 
delta i arbetet med lokalförsörjning. Nämnderna är vidare ansvariga för att en 
hög utnyttjandegrad upprätthålls i nämndens lokaler.  

Sundbybergs stadshus AB 
Moderbolaget Sundbybergs stadshus AB ska säkerställa att alla bolagen inom 
koncernen Sundbybergs stadshus AB arbetar utifrån de principer och den process 
som beskrivs i detta dokument. Detta med särskilt fokus på ekonomi ur ett hela 
staden-perspektiv vilket beskrivs i ägardirektiv och beslutade strategier.  

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är stadens lokalförsörjningsbolag och 
förvaltningsbolag för verksamhetslokaler. Bolaget har som uppgift att 
tillhandahålla verksamhetslokaler till stadens olika verksamheter. 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är fastighetsägare och byggherre och ska 
tillsammans med nämnder och övriga bolag verka för en effektiv lokalanvändning 
i Sundbybergs stad.  

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska ansvara för  

1. att de lokaler som anskaffas genom inhyrning och ny- eller ombyggnad 
har en hög yteffektivitet. 

2. att en hög effektivitet upprätthålls i förvaltning och drift av fastigheter och 
lokaler  

3. att en hög effektivitet vid genomförande av inhyrning samt vid ny och 
ombyggnad upprätthålls  

4. att värdet och den tekniska livslängden för kommunens ägda fastigheter 
upprätthålls över tiden 

5. och att vakansgraden i bolagets fastighets- och lokalinnehav minimeras 
över tiden i enlighet med stadens lokalbehov och bolagets 
fastighetsägarstrategi. 
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Sundbybergs stads hyresmodell 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är fastighetsägare och hyresvärd. Stadens 
nämnder, via kommunstyrelsen, är hyresgäst till Lokalfastigheter i Sundbyberg 
AB. Hyresförhållandet regleras via hyresavtal mellan bolaget och 
kommunstyrelsen och bygger på den modell som beskrivs nedan samt stadens 
ägardirektiv.  

Definition av hyra för stadens fastigheter 
Alla hyresavtal utgår från en bashyra. I bashyran ingår kostnader för drift, 
underhåll, kapitaltjänst och övriga självkostnader som Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB har för fastigheten.  

Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst framgår av en beslutad 
generell gränsdragningslista som ingår i varje hyresavtal.  

Efter särskild överenskommelse eller ändring i gränsdragningslistan kan 
fastighetsägaren överta alternativt överlåta ansvaret och kostnaden för 
verksamhetsanknutna tjänster. När gränsdragning och ansvarsfördelning mellan 
fastighetsägare och hyresgäst förändras ska principen vara att faktisk kostnad 
ligger till grund för beräkning av det utökade åtagandet. 

Mediakostnader, för exempelvis vatten och el, ska nämnderna själva ha 
abonnemang för och betala sin egen förbrukning. Värme och kyla ska ingå i 
bashyran.  

Den fakturerade hyran ska motsvara en budgeterad kostnad för det aktuella 
objektet. Bolaget ska senast i februari lämna underlag till staden för nästföljande 
kalenderårs hyresbudget. 

Inhyrda lokaler 
För verksamhetslokaler som ägs av andra fastighetsägare är Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB förstahandshyresgäst. Stadens nämnder, via kommunstyrelsen, 
är andrahandshyresgäster. Bolagets ansvar och kostnader gentemot externa 
fastighetsägare påförs staden via ett andrahandshyresavtal. Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB lägger på en administrativ kostnad om 1,5 % för sin förvaltning 
och stöd till staden gällande avtalet, som också bekostas av staden. I vissa 
hyresavtal tillkommer efter särskild överenskommelse också extra kostnader för 
drift och skötsel som Lokalfastigheter i Sundbyberg AB tillhandahåller. 

I förvaltningen av avtalet ingår alla kontakter med fastighetsägaren avseende 
hyresavtalet, eventuella avvikelser från hyresavtalet, lokalens funktion eller 
användande. Vidare ingår alla kontakter med fastighetsägaren vid eventuella 
förändringar av lokalen eller hyresavtalet.  

För inhyrda avtal, där staden är andrahandshyresgäst, ska avtalslängden på 
andrahandsavtalet generellt vara samma som den mellan Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB (som är förstahandshyresgäst) och den externa hyresvärden. 
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Dock kan avvikelser ske då stadens behov enligt lokalbehovsplan och 
marknadens utbud inte överensstämmer.   

Lokalbanken 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ansvarar för stadens lokalbank. Syftet med 
lokalbanken är att få kännedom om oanvända lokalresurser inom staden och 
effektivisera lokalutnyttjandet. När staden identifierat att det inte finns ett 
stadigvarande behov av en lokal eller del av lokal under gällande hyresavtal ska 
detta anmälas till bolaget och registreras i lokalbanken. Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB har ansvaret för att minimera kommunkoncernens kostnader för 
dessa lokaler vilka det inte finns ett framtida behov av. 

Lokaler som kan avgränsas och användas av annan verksamhet eller uthyras till 
extern part kan lämnas helt av staden tre år efter anmälan till lokalbanken 
genomförts. 

Stadens hyra avseende de avträdda lokalerna efter anmälan till lokalbanken 
reduceras under de första 12 månaderna med 10 %, de därpå följande 12 
månaderna med 50 % och de därpå följande 12 månaderna med 75 % för att 
därefter helt upphöra. Om det gällande hyresavtalet upphör tidigare en vad som 
sagts ovan upphör stadens betalningsansvar i sin helhet samtidigt som avtalet. 
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Riktvärden och kvalitetskrav 
Nedan beskrivs riktvärden och kvalitetskrav som ska användas vid planering av 
lokaler för kommunala verksamheter. Externa huvudmän omfattas inte av dessa 
riktvärden och kvalitetskrav vid planering av lokaler för verksamhet inom staden 
utan utgår från egna program och ramverk. 

Riktvärden 
Utöver de krav som ställs i tillämplig lagstiftning ska utgångspunkten för 
planering av verksamhetslokaler vara följande: 

Nybyggnation förskolor 
LOA3-ytor i förskolor bör inte överstiga 8-10 kvm/barn. Personalutrymmen, 
kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen (fläktrum, soprum) ingår inte.  
Dessa utrymmen bör inte överstiga 1 kvm/barn. 

Observera att BBR4 ställer högre ljudkrav i skolmiljö än i förskola, för flexibilitet i 
framtida användning bör även förskola projekteras efter ljudkrav i skola. 

Förskolegård 
Barnens friyta ska vara tillräcklig för att ge utrymme för barnens lek. Gården ska 
kunna inhägnas och endast användas av förskolan när verksamheten pågår. När 
verksamheten är stängd kan den användas av besökande.  

Barnens utemiljö ska vara hälsofrämjande, tillgänglig och pedagogiskt utformad. 
Bedömning görs från fall till fall, med hänsyn tagen till olika stadsdelars och 
lägens förutsättningar. Syftet med en bedömning från fall till fall är att 
uppmuntra till kreativa lösningar med hög kvalitet som utgår från platsen.  

Bedömningen av storleken på friytan och dess kvalitet ska göras med hänsyn 
tagen till den faktiska utnyttjandegraden vid givna tillfällen under dagen, då alla 
verksamhetens barn inte vistas samtidigt på friytan. Även närhet till parker och 
grönområden ska tas hänsyn till i bedömningen. 

                                                        
3 Står för lokalarea, bruksarea för lokalutrymmen. Dessa utrymmen är inrättade för verksamhetens ändamål, det vill säga 
inte sidofunktioner till verksamheten, driftutrymmen eller utrymmen för allmän kommunikation. 
4 Boverkets byggregler 

2 
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Förvaringsmöjlighet för barnvagnar under tak ska finnas. Antal uteförråd 
anpassas efter förskolans storlek. 

Grundskolor 
LOA-ytor i grundskolor bör inte överstiga 8-10 kvm/elev. Personalutrymmen, 
kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen (fläktrum, soprum) ingår inte. 
Dessa utrymmen bör inte överstiga 1 kvm/barn. 

Direkt kontakt mellan entré och matsal ger möjlighet till samutnyttjande och 
möjlighet att hyra ut matsal och/eller gymnastiksal som är anpassad efter skolans 
storlek, på kvällstid. 

Skolgårdar 
Utemiljön vid skolor ska vara hälsofrämjande, utvecklande och pedagogiska. 
Utemiljöns friyta innefattar de ytor som elever har tillgång till för lek, rörelse och 
stilla vistelse. Det ska finnas 0,5 cykelplatser per skolelev.  

Bedömningen av storleken på friytan och dess kvalitet ska göras med hänsyn 
tagen till den faktiska utnyttjandegraden vid givna tillfällen under dagen, då alla 
verksamhetens barn inte vistas samtidigt på friytan. Även närhet till parker och 
grönområden ska tas hänsyn till i bedömningen. 

Nybyggnation vård och omsorgsboende för äldre 
Ett särskilt boende för äldre bör bestå av fyra till fem avdelningar med 7-9 
lägenheter i varje avdelning. Detta ger mellan 28 till 45 lägenheter i boendet.  

En enskild lägenhet bör inte överstiga 35 kvm inklusive hygienutrymme.  

Total kvadratmeter per boende (exklusive tekniska driftutrymmen och eventuellt 
tillagningskök) bör inte överstiga 70 kvm för ett boende med 45 lägenheter.  

Kvalitetskrav 
För att uppnå effektiva lokaler används följande parametrar som underlag för 
planering och utvärdering av ny-, om-, och tillbyggnads projekt.   

Effektivitet och flexibilitet 
Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För 
att underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme samt 
möjlighet till enkel konvertering av lokaler eftersträvas. Lokaler ska så långt det 
är möjligt samnyttjas av flera verksamheter.  

Ekonomisk hållbarhet  
För att uppnå en ekonomisk hållbarhet vid ny- och ombyggnationer ska det i 
varje projekt finnas en redovisning av beräknade kostnaderna för olika 
ställningstaganden och alternativa lösningsförslag som påverkar projektet. 
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Ekologisk hållbarhet  
I sitt arbete mot en miljömedveten och hållbar utbyggnad av stadens fastigheter 
använder sig kommunen av certifieringssystemet Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad 
byggnad), ett miljöklassningssystem som baseras på svenska bygg- och 
myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med tillämpandet av systemet vill 
kommunen garantera att nyproducerade och renoverade byggnader uppförs på 
ett ansvarsfullt sätt. En byggnad kan uppnå klassning brons, silver eller guld. 
Beslut om vilken nivå ett nybyggnadsprojekt ska uppnå ska finnas med i det 
projektspecifika programmet.  

Vid materialval ska i första hand Sunda Hus miljödatabas användas. Sunda Hus 
är en databas med byggvaror som är bedömda och klassade med hänsyn till dess 
innehåll och framställning. 

Vid byggnation av förskolor och skolor ska giftfria material väljas och fokus ska 
vara på att skapa giftfria miljöer.  

Tillgänglighet 
Vid planering av nya lokaler ska en stor hänsyn tas till tillgänglighet. Offentliga 
lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga. Vid alla ny-, om- och 
tillbyggnader av lokaler dit allmänheten har tillträde ska en inventering göras 
med hänsyn till Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder och ett 
projektspecifikt åtgärdsprogram ska fastställas. Handboken ”Bygg i kapp” från 
Svensk Byggtjänst och stadens tillgänglighetsdatabas är värdefulla underlag att 
använda vid planering för att göra lokaler mer tillgängliga.  

Konstnärlig utsmyckning 
När så är lämpligt ska konstnärlig utsmyckning av lokaler och utemiljöer göras.  
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Beskrivning av 
lokalförsörjningsprocessen 
Lokalförsörjningsprocessen beskriver hela processen från tidigt uttryckt behov, 
via beställning, till färdigställd och anpassad lokal för kommunala verksamheter. 
Processen används för lokalplanering, nyproduktion, nya inhyrningar och större 
lokalanpassningar. Här nedan beskrivs stegen i lokalförsörjningsprocessen. I 
processen används gemensamma mallar. 

Mindre lokalanpassningar utgår från en förenklad process som beskrivs i 
avsnittet ”Process för tilläggsavtal och mindre lokalanpassningar”. 

Process för lokalförsörjning 

 

1. Lokalbehovsplan 
Stadens långsiktiga lokalbehov beskrivs i en lokalbehovsplan. Planen revideras 
årligen och fastställs av kommunstyrelsen som ett underlag för den fortsatta 
lokalplaneringen. 

Vid långsiktig planering av bebyggelse uppkommer underlag för kommande 
behov av lokaler för kommunal service. Bostadsbyggandet har därför stor 
inverkan på kommunens samlade lokalförsörjningsbehov och 
investeringsplanering, på både kort och lång sikt. Lokalbehovsplanen ska 
beskriva stadens totala lokalbehov på långsikt, vilket även innefattar de behov 
som kan komma att uppfyllas av en extern huvudman.  

1.  
Fram-

tagande av 
lokal-

behovsplan 

2.  
Fram-

tagande av 
lokal-

försörjnings-
plan 

3.  
Beslut om 

budget 

4.  
Program-

arbete och 
framtagande 
av hyresavtal 

5.  
Beslut om 

genom-
förande och 

god-
kännande av 

hyresavtal 

6.  
Projektering 

och 
produktion 

7. 
God-

kännande av 
slutrapport 
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Stadsledningskontoret initierar och leder arbetet med att ta fram 
lokalbehovsplanen. Underlaget till lokalbehovsplanen lämnas in från respektive 
förvaltning utifrån en gemensam mall som stadsledningskontoret utarbetat.  

Nämndernas behovsprognoser för lokaler bygger på stadens senaste framtagna 
befolkningsprognos och beslutad översiktsplan. Stadsledningskontoret 
sammanställer det totala behovet och tar fram den slutliga lokalbehovsplanen.  

2. Lokalförsörjningsplan 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ansvariga för sammanställningen av 
lokalförsörjningsplanen. Planen grundar sig på underlag som bolaget får från 
stadsledningskontoret och bolagets egna kunskaper om pågående 
lokalförsörjningsprojekt. 

Utifrån lokalbehovsplanen och tidigare fattade beslut om lokalförsörjning tas den 
samlade lokalförsörjningsplanen fram inför stadens årliga budgetberedning. I 
lokalförsörjningsplanen anges de projekt som avses lösa de angivna behoven.  
Lokalförsörjningsplanen ägs av kommunstyrelsen.  

Innan ett förslag på lösning kan tas upp i lokalförsörjningsplanen ska en 
utredning, en så kallad utökad behovsanalys, göras. I utredningen ska olika 
lösningar analyseras. Behov kan exempelvis lösas genom investering i egna 
lokaler, externt inhyrda lokaler, omflyttning inom befintliga lokaler eller att en 
extern huvudman löser behovet.  

Stadsledningskontoret koordinerar utredningsarbetet. Nämnderna deltar med 
kunskap om verksamheten. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB utarbetar och 
analyserar de förslag på lokallösningar som kan finnas, inkluderande 
transparenta konsekvens- och alternativanalyser. Utredningarna blir bilagor till 
lokalförsörjningsplanen. 

Stadens beredningsgrupp för lokalfrågor är samordningsgrupp för arbetet med 
lokalförsörjningsplanen och bedömer när ett behov är tillräckligt utrett för att tas 
upp för beslut i lokalförsörjningsplanen.  

Förslaget till lokalförsörjningsplan remitteras ut till nämnderna och Sundbybergs 
stadshus AB inför att planeringsförutsättningar inför kommande budgetår tas 
fram. Nämnderna och bolaget får tillfälle att yttra sig över 
lokalförsörjningsplanen, prioriteringar och förslagen till beslut som föreligger. 

Kommunfullmäktige fattar sedan beslut avseende lokalförsörjningsplanen 
samtidigt som stadens budget för kommande år beslutas. Kommunfullmäktige 
kan besluta om att revidera lokalförsörjningsplanen under budgetåret, i fall 
brådskande behov uppkommer eller omprioriteringar behöver göras.   

3. Beslut om budget 
Lokalförsörjningsplanen är underlag till stadens budget avseende stadens 
framtida lokalförsörjningskostnader och bolagets investeringar. Budgeten 
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beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år (valår beslutas budgeten i 
november).  

När lokalförsörjningsplanen och budgeten har beslutats kan kommunstyrelsen, 
via stadsledningskontoret, beställa de beslutade projekten av Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB. 

4. Programarbete och framtagande av hyresavtal 
När Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har fått en beställning från staden startas 
ett projekt som leds av bolaget. Bolaget driver arbetet och bemannar projektet 
med en projektledare och tillsätter projektgrupp. En styrgrupp med 
representanter från både bolaget och staden ska tillsättas i varje projekt. 
Styrgruppen godkänner projektplaneringen.  

När projektet är bemannat ska ett projektspecifikt program tas fram. 
Programmet ska ligga som underlag för hyresavtalet. Programarbetet bedrivs 
gemensamt av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, stadsledningskontoret och 
representanter från den verksamhetsdrivande nämnden, utifrån sina respektive 
ansvarsområden.  

Utgångspunkten för programmet ska vara lokalförsörjningsplanen och 
beställningen som gjorts till bolaget. Det projektspecifika programmet ska ta 
hänsyn till stadens övergripande riktvärden och kvalitetskrav.  

5. Beslut om genomförande och godkännande av hyresavtal 
Det projektspecifika programmet och förslaget till hyresavtal ska godkännas av 
bolagsstyrelsen för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.  

Programmet ska godkännas av verksamhetsdrivande nämnd och överlämnas till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen kan besluta om program och godkänna hyresavtalet om det 
ligger inom ramen för den beslutanderätt som kommunfullmäktige delegerat. 
Annars bereder kommunstyrelsen ett ärende till kommunfullmäktige som 
beslutar om genomförandet och godkännande av hyresavtalet.  

Om det av någon anledning finns ett behov av att avbryta ett projekt som beställts 
kan kommunstyrelsen fatta beslut om detta och ärendet behöver då inte gå vidare 
till kommunfullmäktige för beslut.   

6. Projektering och produktion 
Projektering och produktion får påbörjas när ett beslut om genomförande är 
fattat och hyresavtal är godkänt.  

Om det under projektering uppkommer kostnader som påverkar projektets 
budget och det godkända hyresavtalet så kan det krävas nytt beslut innan 
genomförandet påbörjas avseende upphandling/inhyrning och produktion. 
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7. Slutrapport 
När produktionen är avslutad och projektet är genomfört ska bolaget ta fram en 
slutrapport som efter godkännande i bolagsstyrelsen anmäls till 
kommunstyrelsen och nämnd som ska använda lokalen. I slutrapporten ska det 
redovisas hur riktvärden och kvalitetskrav har följts.   

Process för tilläggsavtal och mindre lokalanpassningar 
För tilläggsavtal och mindre lokalanpassningar används en förenklad process. En 
mindre lokalanpassning är en åtgärd i en redan förhyrd lokal med ett totalt 
ekonomisk värde på upp till 100 prisbasbelopp för hela kontraktstiden.  

Eftersom förändringar i lokaler har påverkan på nämndernas budgetramar är det 
viktigt att lokalförsörjningen är beaktad i planeringen. Ett tilläggsavtal eller en 
mindre verksamhetsanpassning ska rymmas inom befintliga ramar för en nämnd. 
Om de kräver utökade budgetramar för nämnden kan 
anpassningen/tilläggsavtalet först ske efter beslut om utökad ram från 
kommunfullmäktige.  

Vissa projekt har behov av att hanteras som ”stora” trots relativt små eller inga 
tydliga ekonomiska åtaganden. Omfattande omdisponering av lokaler inom olika 
verksamheter kan till exempel anses vara av långsiktig strategisk betydelse för 
staden trots att de inte genererar nytillkommande hyreskostnader. 

 

1. Framtagande av beslutsunderlag 
Förvaltningen, tillsammans med Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, tar fram ett 
beslutsunderlag som stadsledningskontoret kan ta ställning till. Underlaget ska 
utgå från aktuell budget för nämnden, en behovsanalys och redovisa ekonomiska 
konsekvenser som förslaget har på nämndens budget.   

2. Förslag till tilläggsavtal 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB tar fram ett förslag på tilläggsavtal.  

1.  
Framtagande 

av besluts-
underlag 

utifrån aktuell 
budget 

2.  
Förslag till 

tilläggsavtal 

3. 
Godkännande 

av underlag 
och 

beställning 

4.  
Genom-
förande 

5.  
Tecknande av 
tilläggsavtal 

6. 
Hyrespåverkan 
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3. Godkännande och beställning 
Stadsledningskontoret granskar förvaltningens beslutsunderlag och förslaget till 
hyresavtal. Om förslagen är ekonomisk hållbara, att medel finns i nämndens 
budget och bedöms som nödvändiga gör stadsledningskontoret en beställning till 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.  

4. Genomförande 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB genomför lokalanpassningen i enlighet med 
beställning. 

5. Tecknande avtilläggsavtal 
När anpassningen är genomförd tecknar stadsledningskontoret ett nytt 
tilläggsavtal för anpassningen.  

6. Hyrespåverkan 
När anpassningen är färdigställd får nämnden en ökad hyra på lokalen i och med 
tecknandet av tilläggsavtalet.  
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