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Sida 
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Datum 

2021-06-09 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36 samt via 

Microsoft Teams, tisdagen den 15 juni 2021 kl. 13:15 

OBS! På grund av rådande omständigheter är sammanträdet inte öppet 

för allmänheten! OBS! 

 

Helene Sandberg 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Malin Grahmstad, 033 357385 eller via e-post: 

malin.grahmstad@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2021-06-03 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 

2. Godkännande av föredragningslistan 

3. Riskanalys 2022 

Dnr 2021-00202 2.8.2.1 1 

4. Delegationsbeslut 2021-06-15 

Dnr 2021-00002 1.1.3.25 1 

5. Förvaltningen informerar 2021-06-15 

Dnr 2021-00003 1.1.3.25 1 

6. Rapport om byggprojekt 2021-06-15 

Dnr 2021-00004 1.1.3.25 1 

7. Budget 2022 information 

Dnr 2021-00203 1.2.4.1 1 

8. Budgetuppföljning 10-dagars 

Dnr 2021-00065 1.2.4.25 1 

9. Lokalresursplan 2022-2024 

Dnr 2021-00209 2.6.4.0 1 

10. Yttrande över Remiss: Revidering av Överenskommelsen i Borås 

Dnr 2021-00152 1.1.3.1 1 

11. Antagande av entreprenör Wiskania 

Dnr 2021-00199 2.6.1.1 1 

12. Antagande av entreprenör Gula skolan trafikanpassning 

Dnr 2021-00200 2.6.2.3 1 

13. Antagande av entreprenör Särlaskolan 

Dnr 2021-00201 2.6.1.1 1 

14. Försäljning Hofsnäs/Lilla och Stora Remmen (Tranemo Håcknäs 3:1) 

Dnr 2021-00194 2.6.3.1 1 

15. Svar på Grundskolenämnden Initiativärende: Utreda behov och möjlighet 

för Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk  

Dnr 2021-00151 1.1.3.25 1 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
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lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00202 2.8.2.1 
 

  

 

Riskanalys 2022 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att arbeta med riskanalys 2022 under 

nämndens sammanträde i juni 2021.  

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden genomför arbete med riskanalys 2022.           

Riskanalysen ligger till grund för den årliga kontrollplanen.               

               

                                

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 
Riskanalys 2021 

Lokalförsörjningsnämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 

§ 164 Dnr LFN 2019-00224 1.2.3.0 

Regler och anvisningar för intern kontroll 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna regler och anvisningar för intern kontroll av Lokalförsörjningsnämndens arbetsuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll utgår från Borås Stads regler och rapporteras i Stratsys enligt ”Årshjul för intern 

kontroll”. 

Organisation 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden ska årligen anta en intern kontrollplan som tagits fram utifrån genomförd riskanalys. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningar genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga 

brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i 

samverkan med nämnden se till att en riskanalys genomförs och med den som underlag upprätta en intern kontrollplan. Förvaltningschefen bevakar att 

planen följs upp. Allvarliga brister ska omedelbart rapporteras till nämnden. 

Avdelningschefer/enhetschefer 

Chefer har ansvar för att det finns rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt och att dessa är kända av 

medarbetarna. Chefer ska löpande bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till närmaste chef. Allvarliga brister ska 

omedelbart rapporteras till närmaste chef. 

Medarbetare 

Alla anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Revisioner 

Lokalförsörjningsförvaltningen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och 14001. Detta innebär årliga intern- och externrevisioner. Vid en 

intern revision granskas hur olika processer fungerar i praktiken och hur förvaltningen arbetar för att förbättra sitt arbetssätt. Vid en extern revision är det 

certifieringsorganet, LRQA, som granskar om förvaltningen uppfyller kraven i standarderna. Var tredje år genomförs en förnyelserevision där hela 

ledningssystemet revideras. 
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2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

På grund av den rådande situationen med Covid 19 har nämnden valt att avstå från ett gemensamt arbetsmöte och istället lämna synpunkter på 

förvaltningens utskickade förslag. 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Lokalförsörjningsnäm
ndens prövande roll 

Risk för att, av nämnden, fattade beslut inte blir 
fullgjorda. 
Beskrivning 
Risk för att kostnader kvarstår på objekt ej möjliga att 
nyttja. 

9 Ja   

Nytt 
internhyressystem 

Lokalbank 
Beskrivning 
Risk att verksamheterna lämnar mindre ytor till 
Lokalbanken som ej går att använda till annan 
verksamhet. 

9 Ja   

Kommunikation Komplicerat beslutsunderlag 
Beskrivning 
Risk för att nämnden får ett för komplicerat 
beslutsunderlag som försvårar ett korrekt 
beslutsfattande. 

6 Nej   

Lokalresursplanering Långsiktig lokalplanering 
Beskrivning 
Risk för att ej förutsägbara och sena 
omvärldsförutsättningar förändrar tidigare gjord 
bedömning av lokalbehov vilket leder till ökade 
kostnader för staden. 

9 Ja   

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Bisyssla Förtroende 
Beskrivning 
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning 
(LOA) 

6 Nej   

Kompetensförsörjning Personalomsättning 
Beskrivning 
Risk för att vid personalomsättning inte kan rekrytera 
motsvarande/rätt kompetens. 

6 Nej   

Personalomsättning Medarbetarna på förvaltningen får en för hög 
arbetsbelastning. 
Beskrivning 
Hög personalomsättning och svårighet att rekrytera 
rätt kompetens kan leda till att kvarvarande 
medarbetare får en för hög arbetsbelastning under en 
längre period. 

6 Nej   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Nej   

Upphandling Att upphandlingar ej följer lagar och Borås Stads 
regler. 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot lagen om offentlig 
upphandling. Att ej upphandlade leverantörer används. 
Att ramavtal tillämpas felaktigt. Att direktupphandlingar 
görs utan att registreras i direktupphandlingsmodulen. 

6 Nej   
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6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk att myndighetskrav och miljökrav inte följs. 
Beskrivning 
Risk att myndighetskrav avseende t ex sprinklerrör och 
idrottsutrustning, samt miljökrav avseende t ex 
köldmedia och radon inte följs. 

6 Nej   

Ny organisation Organisationsbelastning 
Beskrivning 
Risk att arbetsbördan på förvaltningen blir för stor i 
förhållande till bemanning beroende förändrade krav 
från verksamheterna. 

6 Nej   

Förvaltningsprocesse
n 

Från LFN. Risk att lokaler inte underhålls och därför 
medför ökade kostnader. 
 

6 Nej   

7 Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 
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3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 12 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Representation-
utbildning 

1 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Verksamhetskontr
oller 

2 Risk att myndighetskrav och miljökrav 
inte följs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Bisyssla 3 Förtroende 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

12 11 10 

9 7 6 3 2 1 8 5 4 

9 3 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Lokalförsörjningsn
ämndens 
prövande roll 

4 Risk för att, av nämnden, fattade beslut 
inte blir fullgjorda. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Nytt 
internhyressystem 

5 Lokalbank 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kommunikation 6 Komplicerat beslutsunderlag 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensförsörjn
ing 

7 Personalomsättning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Lokalresursplaneri
ng 

8 Långsiktig lokalplanering 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Ny organisation 9 Organisationsbelastning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Förvaltningsproce
ssen 

10 Från LFN. Risk att lokaler inte 
underhålls och därför medför ökade 
kostnader. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 11 Att upphandlingar ej följer lagar och 
Borås Stads regler. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personalomsättnin
g 

12 Medarbetarna på förvaltningen får en för 
hög arbetsbelastning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

 



 

 
Intern kontrollplan 2021 

Lokalförsörjningsnämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokalförsörjning
snämndens 
prövande roll 

Risk för att, av 
nämnden, fattade 
beslut inte blir 
fullgjorda. 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Risk för att kostnader kvarstår på objekt ej 
möjliga att nyttja. 

Kategorisering av fastigheter De förslag på avveckling av 
objekt som föreslås av 
nämnden redovisas i 
kategoriseringslistan. 

Varje 
tertial 

Nytt 
internhyressyste
m 

Lokalbank 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Risk att verksamheterna lämnar mindre ytor till 
Lokalbanken som ej går att använda till annan 
verksamhet. 

Uppsägningar Uppsägningar från 
verksamheterna redovisas 
vid varje nämndmöte. 

Varje 
månad 

Lokalresursplan
ering 

Långsiktig 
lokalplanering 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Risk för att ej förutsägbara och sena 
omvärldsförutsättningar förändrar tidigare gjord 
bedömning av lokalbehov vilket leder till ökade 
kostnader för staden. 

Kategorisering av fastigheter Alla lokaler som sägs upp 
kategoriseras enligt 
upprättad lista. Listan med 
objekt och beräknad 
kostnad redovisas för 
nämnden. 

Varje 
tertial 
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Malin Grahmstad 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2021-06-15 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till 

handlingarna.               

        

Ärendet i sin helhet 

Redovisning av delegationsbeslut: 

Anbudsöppning Solcellsupphandling Kärrabackens förskola 

Anbudsöppning Upprustning utemiljö Norrbyskolans förskola 

Öppnande av förstudiekonto Tokarpsbergs förskola 

Anbudsöppning Borås Tennis - boulecenter Belysning C hall 

               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut Anbudsöppning Solcellsupphandling Kärrabackens 

förskola 

2. Delegationsbeslut Anbudsöppning Upprustning utemiljö Norrbyskolans 

förskola 

3. Delegationsbeslut Öppnande av förstudiekonto Tokarpsbergs förskola 

4. Delegationsbeslut Anbudsöppning Borås Tennis - boulecenter Belysning C 

hall 

                               

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-02 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00205 2.6.1.1 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

Delegationsbeslut Anbudsöppning 
solcellsupphandling Kärrabackens förskola 

Delegationsart 
Delegationsbestämmelser 2021 ärende 5.4 anbud. 

Beslut 
Enhetschef Björn Arvidsson öppnar anbud i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser. Beslutet avser anbudsöppning solcellsupphandling 
Kärrabackens förskola. 

Beslutsunderlag 
1. Anbudsöppningsprotokoll

Lokalförsörjningsnämnden 

Björn Arvidsson 
Enhetschef Drift- och förvaltningsavdelningen 



Anbudsöppningsprotokoll

Upphandling

Solcellsupphandling 45508 - Kärrabackens förskola

Borås kommun

Lokalförsörjningsförvaltningen

Michael Lantz, 033357346

21/12

Upphandling: Referensnr:

Organisation: Start annonsering:

Avdelning: Slut annonsering:

Handläggare, telefon: Sista anbudsdag:

2021-05-05

2021-05-20  23:59

2021-05-20  23:59

Anbudsöppning

Anbudsöppningsdatum:

2

Anbudsöppningsplats: Antal inkomna anbud:

Borås Stad, Koncerninköp2021-05-21

Faktiskt anbudsöppningsdatum:

2

Anbudsöppnare: Antal elektroniskt inkomna anbud:

Helena Johansson

Michael Lantz

Mats Christensen

Björn Arvidsson

2021-05-21

Anbudslämnare

Organisation: Kontaktperson: Kommentar:

Assemblin El AB

5560134628

Div Väst Borås

Jouni Lupala

+46(0)10 472 43 09

jouni.lupala@assemblin.se

Datum: 2021-05-19  17:44

Borås Eltjänst AB

5564487030

Försäljning

Christer Börjesson

033-226400

christer@boraseltjanst.se

Datum: 2021-05-20  09:46

Referensnr: 21/12Utskrivet: 2021-05-24  08:25 Sida (1) av (1)
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Sida 
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Datum 
2021-06-02 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00207 2.6.2.3 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

Delegationsbeslut Anbudsöppning upprustning 
utemiljö Norrbyskolans förskola 

Delegationsart 
Delegationsbestämmelser 2021 ärende 5.4 anbud. 

Beslut 
Ordförande Helene Sandberg öppnar anbud i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser. Beslutet avser anbudsöppning Upprustning utemiljö 
Norrbyskolans förskola. 

Beslutsunderlag 
1. Anbudsöppningsprotokoll

Lokalförsörjningsnämnden 

Helene Sandberg 
Ordförande Lokalförsörjningsnämnden 





 

  

 
 B0.2.1 (2021-01-20) 

   

     

   

1 (1) 

 
 
Avdelning  Nämnddatum  Diarienummer   Mottagare 
Byggavdelningen  2021-06-15 LN Förskolenämnden   

   

Öppnande av förstudiekonto för Tokarpsbergs förskola om- och tillbyggnad  
 

Projektets handläggning  

 
Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen 2021-2023 framställt sitt behov till Lokalförsörjnings-
nämnden om en utökning av 40 förskoleplatser på Tokarpsbergs förskola. Om- och tillbyggnaden bedöms 
kunna göras enligt gällande detaljplan.  
 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 som ett förstudie- eller utredningsuppdrag.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att godkänna öppnande av 
förstudiekonto för Tokarpsbergs förskola om- och tillbyggnad, samt att kostnaderna skall belasta 
uppdragsgivaren om ärendet inte övergår i ett investeringsprojekt. 
  
 
 
 
 
 
 
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Anders Waldau  
Förvaltningschef  
     
    Richard Svanberg 
    Byggavdelningschef  
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Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 
 

 

 

Delegationsbeslut Anbudsöppning Borås Tennis - 
boulecenter Belysning C hall 

Delegationsart 
Delegationsbestämmelser 2021 ärende 5.4 anbud. 

Beslut 
Enhetschef Björn Arvidsson öppnar anbud i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser. Beslutet avser anbudsöppning Borås Tennis - 
boulecenter Belysning C hall 
 

Beslutsunderlag 
1. Anbudsöppningsprotokoll 

 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Björn Arvidsson 
Enhetschef Drift- och förvaltningsavdelningen 



Anbudsöppningsprotokoll

Upphandling

45554 - Borås Tennis- boulecenter - Belysning C hall

Borås kommun

Lokalförsörjningsförvaltningen

Helena Johansson, +4633357327

21/13

Upphandling: Referensnr:

Organisation: Start annonsering:

Avdelning: Slut annonsering:

Handläggare, telefon: Sista anbudsdag:

2021-05-11

2021-06-07  23:59

2021-06-07  23:59

Anbudsöppning

Anbudsöppningsdatum:

3

Anbudsöppningsplats: Antal inkomna anbud:

Borås Stad, LFF2021-06-08

Faktiskt anbudsöppningsdatum:

3

Anbudsöppnare: Antal elektroniskt inkomna anbud:

Helena Johansson

Mats Christensen

Björn Arvidsson

2021-06-08

Anbudslämnare

Organisation: Kontaktperson: Kommentar:

Assemblin El AB

5560134628

Div Väst Borås

Jouni Lupala

+46(0)10 472 43 09

jouni.lupala@assemblin.se

Datum: 2021-06-07  14:13

Greenled AB

5591094866

Försäljning

Pierre Sahlin

+46738085668

Pierre.Sahlin@greenled.se

Datum: 2021-06-07  23:51

Inter El AB

5562194398
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Förvaltningen informerar 2021-06-15 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.               

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om: 

 Lokalförsörjningsförvaltningens miljöarbete 

 AFF-avtal 

 Ny ishall 

 Fjärdingsskolan kamerabevakning, Polisen 
 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Rapport om byggprojekt 2021-06-15 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna                      

        

Ärendet i sin helhet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde.               

               

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt                                

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Myråsskolan om-/tillbyggnad  
Utökad elevkapacitet med 1-parallell F-6. Byggstart vecka 8 2021 med färdigställande sommaren 2023. I hus 2, 

det lilla huset utmed kyrkvägen, byggs innerväggar upp under juni. I hus 1 del 30, tillbyggnaden utmed 
kyrkvägen, monteras stomme, takstolar och yttertak under juni. Under juni kommer bottenplatta och yttertak 

på plats i hus 3, idrottshallen.  

 

 
Byttorpskolan om- och tillbyggnad 

Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 
2022. Etapp 1 pågår och ligger väl med i tidplan. Tillbyggnation färdigställd och slutbesiktigad. Interimistiskt 
slutbesked lämnat och verksamheten har tagit över lokalerna. Iordningställande av ersättningslokaler pågår. 

Nästa etapp påbörjad vilken innebär skolgård samt ombyggnad av hus A. skolgård slutbesiktigas mitten av 
augusti. 
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Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnad av förskola med 120 platser. Byggstart mars 2021 med färdigställande april 2022.  I och med 

fördröjd produktionsstart pga. överklagat bygglov har en hinderkostnad uppstått om 700 tkr. Formning av 
bottenplattan pågår.  

 

 

Ny idrottshall Fristad 
Nybyggnation av idrottshall i Fristad. Produktionsstart årsskiftet 2020/2021 med ny färdigställande april 2022. 

Stomresning pågår.   

 

  

Skogsfrugatan SOL-boende 
Nybyggnad 10 lägenheter. Produktionsstart september 2020 med färdigställande december 2021.  

Väderskyddet är nedmonterat, taket och solcellerna är på plats. Invändig isolering av ytterväggarna pågår. 
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Färgargatans LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart november med färdigställande december 2021. Under juni 

fortsätter installationer och innerväggar. 
 

 

 

 

 

Metergatan SOL tillbyggnad 
Tillbyggnad av två lägenheter samt ombyggnation av befintligt allrum. Produktionsstart mars 2021 med 

färdigställande augusti 2021. Montering av innerväggar pågår.  

 

  

Borås simarena reinvestering 
Renovering av främst ytskikt. Utförs i två etapper, maj-augusti 2020 + maj-augusti 2021. Slutbesiktning för 

etapp 1 genomfördes den 17 augusti. Etapp 2 pågår. 
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Almåsgymnasiet innergård 
Tillbyggnation av innergård. Produktionsstart januari 2021 med färdigställande aug 2021. Gipsning och 

brandskyddsmålning pågår på innergården. Installationsarbeten pågår.  

 

  

Almåsgymnasiet innergård 
Tillbyggnation av innergård. Produktionsstart januari 2021 med färdigställande aug 2021. Gipsning och 

brandskyddsmålning pågår på innergården. Installationsarbeten pågår.  

 

  

Trandaredskolan utbyggnad kök 
Utbyggnad av skolans tillagningskök. Produktionsstart v.44 med färdigställande april 2021. Vid rivning av 

befintligt tak upptäcktes fukt och mögel. Detta har lett till förlängd produktionstid med två månader samt en 
utökad projektkostnad om ca 4 mkr. Installationer och färdigställande pågår. 
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Sjöbovallen ombyggnad  
Nybyggnad av omklädningsbyggnad med klubblokal. Produktionsstart september 2020 med färdigställande 

sommaren 2021. Slutbesiktning den 2/6. 

 

 

Backhagsvägens LSS 
Nybyggnad 5 lägenheter (autism). Produktionsstart maj 2020 med färdigställande april 2021. Inflyttning för 

verksamheten 15 april. Slutbesiktning var den 6 april.   
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Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 600 elever i årskurs 7-9. Preliminär produktionsstart augusti 2022 

med färdigställande augusti 2024. Bygglovet är överklagat. Antagande av entreprenör i partnering. 

 

Ny skola Gässlösa 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Preliminär produktionsstart okt 2021 

med färdigställande sommaren 2023. Förprojektering klar 2021-02-19. Tilldelat beslut partneringentreprenör, 
Fas1-kontrakt tecknat. Projektering pågår. Projektering systemhandling pågår. Bygglov lämnas in i juni.  

 

Johannelundsgatan SoL (Gruppbostad SoL A) 
Nybyggnad 20 lägenheter. Preliminär produktionsstart oktober 2021 med färdigställande årsskiftet 2022/2023. 
Projektering pågår. Bygglovsansökan inskickad och förfrågningshandlingar klara för upphandling. Svar inväntas 

på bygglovsansökan. 
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Kristinegården förskola 
Nybyggnad av förskola. Preliminär produktionsstart september 2021 med färdigställande oktober 2022. 

Detaljplanen har blivit antagen i SBN, och fått laga kraft. Bygglov är sökt.  

 

  

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Preliminär produktionsstart augusti 2021 med färdigställande juli 2022. Detaljplanen 
har fått laga kraft. Bygglovet är överklagat till Länsstyrelsen, överklagan avslogs, bygglovet har fått laga kraft. 

 

Guttasjön om- och tillbyggnad  
Till- och ombyggnad för att skapa tre funktioner: sanering ”Friska brandmän”, bättre matsal/kök, fler 

arbetsplatser. Preliminär produktionsstart oktober 2021 med färdigställande våren 2022. Projektering feb-maj.  
Bygglov inlämnat. Projektering i slutfas inför FFU. 
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Wiskania 
Renovering av tak samt nedmontering av skorsten. Preliminär produktionsstart september 2021 med 
färdigställande årsskiftet 2021/2022. Anbudsräkning under maj med antagande av entreprenör i juni.  

 

Norrbyhuset, utökat lokalbehov 
Modernisering och uppfräschning av befintliga lokaler på plan 2. Projektering pågår. Preliminär 

produktionsstart september 2021 med färdigställande årsskiftet 2021/2022. 

 

Bryggaregatan anpassning  
Ombyggnation för att anpassa till Tågets verksamhet. Projektering pågår och upphandling beräknas påbörja 

under juni. 
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Fullmäktigesalen ombyggnad  
Modernisering och uppfräschning av befintlig sal. Preliminär produktionsstart september 2021 med 

färdigställande årsskiftet 2021/2022. Projektering pågår.  

 

Gula skolan, trafikanpassning 
Ny trafikanpassning runt Gula skolan, främst avseende angöring för föräldrar. Preliminär produktionsstart juli 

2021 med färdigställande oktober 2021. Anbudsräkning under maj med antagande av entreprenör i juni. 
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Förstudier 
Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov 
Förstudien är klar. 

Erikslundskolan ombyggnad 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Förstudien är klar. Detaljplaneändring pågår.  

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Förstudie är klar. Detaljplanen antagen och har fått laga kraft. 

Ny idrottshall Boda 
Förstudien är klar. 

Ny ishall 
Förstudien pågår. 
 

Vinkelvägens förskola 
Förstudien är klar.  

Rydsvägen LSS 
Förstudien klar och bygglov sökt. 

Björkbo LSS 
Förstudien pågår.  

Tokarpsbergs förskola 
Förstudie påbörjas preliminärt i augusti. 
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Under garanti 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2018 

Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 

Garantibesiktning 2019 
Bäckängsgymnasiet etapp 1  mars 2019 
Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 
Särlaskolan åtgärder yttre delar september 2019 

Garantibesiktning 2020                    
 
Scenteknik Stadsteatern  september 2020 
Skatehallen tillbyggnad  september 2020 
Stadsparksbadet   december 2020 

Garantibesiktning 2021        
Viskastrandgymnasiet ombyggnad maj 2021   
Sven Eriksonsgymnasiet    augusti 2021  
Vattentornet         juni 2021 
Skjuthallen   september 2021 
Sjömarkenskolan  december 2021 

Garantibesiktning 2022        
Alideberg förskola, Vildmarken januari 2022 
Sven Eriksongymnasiet TME  februari 2022 
SE-vallen   februari 2020 
Boråshallen ombyggnad etapp 1 augusti 2022 
Daltorpskolan anpassning 7-9 augusti 2022 
Almåsgymnasiet NO-salar  augusti 2022 

 

Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2018  
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. mars 2018 
Frufällegården  juli 2018 
Kelvingatan   juli 2018 
Hestra förskola  december 2018 
Bergdalskolan   december 2018 

Garantibesiktning 2019 
Kypegården upprustning  januari 2019 
Barnens kulturrum  februari 2019    
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Garantibesiktning 2020 
Frufällegården mottagningskök mars 2020 
Kristinebergskolan  juni 2020 

Garantibesiktning 2021 
Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2021 
Badhusgatan SOL-boende  oktober 2021 
Dammsvedjans SOL-boende  november 2021 
Norrby fritidsgård och mötesplats december 2021 
Kristinebergskolan   december 2021 

Garantibesiktning 2022 
Sagavallens förskola  juni 2022 
Bodaskolan Etapp 3, plan 4  augusti 2022 
Kransmossen förskola  augusti 2022 
Kärrabackens förskola  oktober 2022 
Sagavallen förskola  november 2022 
Fristad högstadiet ombyggn.  december 2022 

Garantibesiktning 2023 
Fristad Högstadie  januari 2023 
Tallbackens förskola  januari 2023 
KreaNova förskola   januari 2023 
Scenteknik Stadsteatern  september 2023 
Skatehallen tillbyggnad  september 2023 
Stadsparksbadet   december 2023 
Gånghesterskolan   december 2023 
Daltorpskolan fritidsgård & Skolbibliotek december 2023 

Garantibesiktning 2024 
Sven Eriksonsgymnasiet  augusti 2024 
Skogsfrugatans LSS  februari 2024 
Gyllingtorpsgatans LSS  april 2024 
Viskastrandgymnasiet ombyggnad maj 2024  
Sven Eriksonsgymnasiet    augusti 2024  
Vattentornet         juni 2024 
Skjuthallen   september 2024 
Sjömarkenskolan  december 2024 

Garantibesiktning 2025 
Alideberg förskola, Vildmarken januari 2025 
Sven Eriksongymnasiet TME  februari 2025 
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Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00203 1.2.4.1 
 

  

 

Budget 2022 information 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka underlag till budget 2022 för 

fortsatt arbete.   

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om budget 2022.               

               

-                                 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Budgetuppföljning 10-dagars 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och 

översända densamma till Kommunstyrelsen.        

        

Ärendet i sin helhet 

Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten, informerar om Lokalförsörjnings-

nämndens budgetuppföljning.               

               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning 10-dagars                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

10-dagars 2021-05  

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Ledning och administration 1 474 3 431 1 430 3 642 -2 212 -1 000 

Drift- och förvaltningsavdelning 155 0 0 -223 223 0 

Byggavdelning 1 139 0 0 -317 317 0 

Hyres- och förvaltningsavdelning -174 0 0 -811 811 800 

Verksamhetsfastigheter 6 932 -946 -394 288 -682 -2 600 

Räddningstjänstfastigheter -66 -155 -64 -155 91 50 

LSS-fastigheter 5 303 7 787 3 245 5 374 -2 129 -1 900 

Äldreomsorgsfastigheter -885 -6 896 -2 874 -1 018 -1 856 -1 600 

Övriga fastigheter social omsorg 338 864 360 464 -104 -100 

Övriga fastigheter 2 474 -2 557 -1 065 2 732 -3 797 -4 700 

Mark- och fastighetsreserv 1 023 2 266 944 1 292 -348 -450 

Serveringar 1 145 2 950 1 229 1 218 11 50 

Lokalbank 3 232 7 600 3 167 8 378 -5 211 -11 500 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 798 4 130 1 721 3 519 -1 798 0 

Evakuering 4 545 15 000 6 250 4 734 1 516 1 500 

Sanering 815 3 000 1 250 150 1 100 900 

Rivning 384 2 000 833 1 080 -247 0 

Utredningar tidigt skede 236 0 0 0 0 0 

Mindre verksamheter 28 -74 -31 -22 -9 -60 

Verksamhetens nettokostnader 28 896 38 400 16 001 30 325 -14 324 -20 610 

Kommunbidrag 13 291 38 400 16 001 16 001   

Resultat jfr med kommunbidrag -15 605 0 0 -14 324  -20 610 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   4 583  11 000 

Centralt avsatta medel 0   0   

Resultat jfr med tillgängliga medel -15 605   -9 741  -9 610 

Verksamhetsmått 

Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Antal uppsägningar   2 3 

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  14 17 16 

Inhyrda fastigheter 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Antal uppsägningar   1 3 

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  13 14 14 

Kommentarer 

Prognos för helåret 

Nettoresultatet för perioden 

Nettoresultatet för perioden är ett underskott om 14 324 tkr. I resultatet ingår kostnader för Kyllared som för perioden 
januari-maj uppgår den till 4 583 tkr. Underskottet beror främst på lägre intäkter beroende på tillfälliga hyresavtal Covid-19,  
en temporär ökning av vakansgraden inom omsorgsfastigheterna till följd av Covid-19 och effekten av hyrestaket. 
Avvikelser på kostnadssidan jämfört budget varierar mellan de olika verksamheterna. För verksamheten totalt följer 
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kostnaderna i princip budget. 

Verksamhet Lokalbank 

Helårsbudgeten för lokalbanken är ett underskott om 7 600 tkr och består av 27 fastighetsobjekt. Ett av dessa objekt är 
Kyllaredsgymnasiet. De objekt som för perioden jan-maj visar störst underskott är följande; 4 155 tkr Kyllaredsgymnasiet, 
540 tkr Kulturskolan, 367 tkr Stora Brogatan, 278 tkr Skogslid och 229 tkr Kronänsgården. 

För Kyllaredsgymnasiet finns centralt avsatta medel. 

Verksamheten Pågående arbete, ej uthyrningsbara 

Björkhöjdsgymnasiet med ett utfall om 3 519 tkr står ensamt för nästa hela underskottet för perioden jan-maj.  Årsbudgeten 
utgörs av 4 fastighetsobjekt. Årsutfallet bedöms motsvara lagd budget. 

Kostnader Felavhjälpande underhåll 

Utfallet för perioden jan-maj uppgår till 10 756 tkr vilket är en negativ avvikelse mot periodbudgeten om 3 110 tkr. 

Årsprognos 

Jämfört med föregående prognostillfälle i T1 har prognosen inte förändrats. 

Prognosen visar en negativ avvikelse om 20 610 tkr mot lagd årsbudget därav 11 mnkr avser Kyllared. 

Avvikelsen består av följande poster; 

* Förlikningsavtal Carnes fastigheter, 3 500 tkr 

* Uppsägningar efter årsskiftet, 4 215 tkr 

* Kyllaredsgymnaiset, 11 000 tkr 

* Sociala boenden, 3 500 tkr 

* Nedskrivningar av kundfordringar ? tkr 

Verksamheten Ledning och administration 

Prognosen visar på ett underskott om 1 000 tkr jämfört årsbudget. Underskottet utgörs av ett förlikningsavtal med Carnes 
Fastigheter som kommer att belasta årsutfallet. 

Kostnader Nedskrivning av osäkra kundfodringar 

Resultatet bedöms komma att påverkas av kostnader för nedskrivning av osäkra kundfordringar. Utredning pågår av vilket 
belopp som kommer att bli aktuellt. 

  

Verksamhetsfastigheter 
Det prognostiserade resultatet för Verksamhetsfastigheter är ett underskott om ca 2 600 tkr. Prognosen baseras på 
bedömning att kostnader för felavhjälpande underhåll kommer att ackumuleras under året och avvika mot budgeterad nivå. 
En analys av utfallet pågår. 

LSS-fastigheter 
Prognosen är ett underskott om 1 900 tkr vilket ligger i nivå med utfallet för 2020. Färre brukare klarar att bo i 
servicelägenheter vilket påverkar intäkterna. 

Äldreomsorgsfastigheter 
Inom verksamheten kommer intäkterna minska med uppskattningsvis 2 100 tkr. Beläggningsgraden på våra äldreboenden 
har gått ner beroende på att många tackar nej till erbjudande om plats på grund av oro för Covid-19. Prognosen för året är 
en negativ avvikelse mot budget om 1 600 tkr vilket beror på lägre kostnader på boendena som delvis minskar effekten av 
ovannämnda intäktsbortfall. 

Övriga fastigheter 
Prognos för året är ett underskott om 4 700 tkr. Ett underskott om 2 550 tkr prognostiseras för det uppsagda objektet 
Simonsland - Almås Yrkesskolan. För denna verksamhet prognostiseras ytterligare minskade intäkter om 3 500 tkr på grund 
av tillfälliga hyresreduktioner orsakade av Covid-19. Prognosen bygger på utfallet för 2020 där reduktion gavs för tre kvartal. 
Om reduktion ges även för kvartal fyra i år kommer prognosen försämras ytterligare. 

Lokalbank 
Prognos för året för Lokalbanken är en negativ avvikelse om 11 500 tkr. Kostnader om 11 000 tkr för Kyllaredsgymnasiet är 
medräknade i prognosen där centrala medel finns avsatt i Borås Stads budget. Objekt som förutom Kyllaredsgymnasiet 
somkommer att ge högst utfall är Kulturskolanmed en kostnad om 1 297 tkr. 

Pågående arbete, ej uthyrningsbara 
Förvaltningen bedömer att kostnader för objekt som klassas som ej uthyrningsbara kommer att bli i balans med budget. Det 
objektet som ligger i verksamheten är Björkängsskolan. Avvikelsen för perioden beror på att objektet kommer att flyttas 
bort från den verksamheten i augusti vilket ger en halvårseffekt på resultatet. 
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1 Inledning 

Lokalresursplan 2022-2030, planperiod 2022-2024 

Lokalplaneringen synliggör Stadens samlade behov av olika lokaler för att dess verksamhet ska kunna 
utföras och ger på så sätt goda förutsättningar för en kommunövergripande strategisk lokalplanering 
med fokus på kommunnyttan. 

Förändringar i lokaler påverkar nämndernas budgetramar. Därför redovisar förvaltningarna alla behov 
för att en helhetsbild ska kunna ges av det totala lokalbehovet. 

Stadens behov av exempelvis infrastruktur, parker, parkeringsytor m.m. ingår inte. 

Lokalförsörjningsnämnden bedömer om förvaltningarnas olika behov kan realiseras och om så, när i 
tiden. De behov som framgår av lokalresursplanen är dock begränsade till behov som innebär 
satsningar i form av investeringar och större inhyrningar. Det handlar om investeringar utöver normal 
fastighetsförvaltning och mindre projekt. Lokalresursplanen omfattar såldes inte reinvesteringar, 
standardhöjande åtgärder (hyresgästanpassningar) eller investeringsåtgärder för exempelvis 
energioptimeringar och/eller myndighetskrav. 

Planens utblick är 10 år. Behoven som kan komma att vara aktuella under de tre närmsta åren -
 planperioden, utgör grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. 

2 Lokalbestånd 

  Ägda lokaler, kvm 
Inhyrda lokaler, 

kvm 
Årshyra, kr 

Arbetslivsnämnden, ALN 645 12 212 14 469 468 

Förskolenämnden, FN 55 997 19 759 101 618 542 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
FOFN 

9 574 80 749 80 730 017 

Grundskolenämnden, GRN 177 387 24 389 178 546 818 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, GVUN 

71 591 25 520 76 513 986 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, IFON 

2 450 10 201 18 336 936 

Kulturnämnden, KUN 25 775 19 463 44 051 327 

Miljö- och konsumentnämnden, 
MKN 

2 939 - 1 942 679 

Samhällsbyggnadsnämnden, SBN 3 989 - 2 636 729 

Servicenämnden, SN 3 397 - 2 245 417 

Sociala omsorgsnämnden, SON 1 914 10 575 19 686 142 

Stadsledningskansliet, SKA 10 011 8 926 2 267 508 

Tekniska nämnden,TEN 3 570 2 330 3 554 558 

Vård- och omsorgsnämnden, VÄN 17 098 31 336 51 632 028 

Totalt 386 337 245 460 598 232 155 
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3 Befolkningsprognos 

En befolkningsprognos, eller befolkningsframskrivning, är en beräkning av hur stor befolkningen 
kommer att bli i framtiden. För att få fram siffran görs en uppskattning av hur många som kommer att 
födas och dö, och hur många som kommer att invandra till och utvandra från Sverige. Prognosen 
används för kommunal planering och verksamhet. 

Förskola, grundskola och äldreomsorg står för en betydande andel av Stadens totala verksamhet och 
budget. Genom att  kunna förutse förändringarna inom de volymbaserade verksamheterna så ges ökade 
möjligheter att omhänderta tillgängliga resurser effektivare. Befolkningsprognosen är en av flera 
parameter för Stadens strategiska planering. Det är i sammanhanget dock viktigt att poängtera att 
prognoser är en uppskattning av en framtida utveckling. Hur det faktiskt blev är något vi får veta först i 
efterhand. 

Nedan visas prognos på befolkningsförändring för perioden 2022-2025 i åldersgrupperna upp till 15 år 
och över 80 år. 

Källan för uppgifterna i det följande är SCB och stadsledningskansliet, Borås stad. 

Förändring per år för perioden 2022-2025 i åldersgruppen 0-5 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

0-5 år       

Område 2021 2022 2023 2024 2025 Förändring 2022 - 2025 

Brämhult 1 177 1 141 1 112 1 077 1 054 -87 

Centrum 787 802 828 899 980 178 

Göta 856 892 929 947 931 39 

Norrby 1 045 993 985 926 904 -89 

Sjöbo 534 536 564 591 614 78 

Trandared 832 836 840 849 839 3 

Dalsjöfors 843 840 811 786 765 -75 

Fristad 686 684 687 666 662 -22 

Sandhult 700 679 661 661 649 -30 

Viskafors 434 426 427 406 402 -24 

restförda 5 5 5 5 5 0 

Summa 7 899 7 834 7849 7813 7 805 -29 

Förändring per år för perioden 2022-2025 i åldersgruppen 6-12 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

6-12 år       

Område 2021 2022 2023 2024 2025 Förändring 2022 - 2025 

Brämhult 1 559 1 573 1 552 1 561 1 485 -88 

Centrum 873 873 860 864 895 22 

Göta 913 968 994 992 1 015 47 

Norrby 1 249 1 271 1 271 1 292 1 297 26 

Sjöbo 545 546 567 603 633 87 
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6-12 år       

Trandared 995 1 040 1 022 1 010 1 015 -25 

Dalsjöfors 1 141 1 150 1 179 1 163 1 154 4 

Fristad 1 060 1 070 1 050 1 043 992 -78 

Sandhult 1 100 1 089 1 051 1 035 1 025 -64 

Viskafors 627 611 585 591 564 -47 

restförda 8 8 8 8 8 0 

Summa 10 070 10 199 10 139 10 162 10 083 -116 

Förändring per år för perioden 2022-2025 i åldersgruppen 13-15 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

13-15 år       

Område 2021 2022 2023 2024 2025 Förändring 2022 - 2025 

Brämhult 581 606 634 645 686 80 

Centrum 380 373 402 421 441 68 

Göta 390 386 404 411 442 56 

Norrby 524 553 558 572 549 -4 

Sjöbo 256 267 286 265 280 13 

Trandared 386 396 423 433 463 67 

Dalsjöfors 455 463 462 473 491 28 

Fristad 452 464 475 459 467 3 

Sandhult 463 461 478 483 470  

Viskafors 275 278 269 277 284 6 

restförda 2 2 2 2 2 0 

Summa 4 164 4 249 4 393 4 441 4 575 326 

Förändring per år för perioden 2022-2025 i åldersgruppen 16-19 år för Borås Stad 

16-19 år       

 2021 2022 2023 2024 2025 Förändring 2022 - 2025 

Borås Stad 5 281 5 374 5 504 5 699 5 830 456 

Summa 5 281 5 374 5 504 5 699 5 830 456 

Förändring per år för perioden 2022-2025 i åldersgruppen från 80 år fördelat per geografiskt områden (serviceorter resp. 
Borås tätort) inom Borås stad 

80-w år       

Område 2021 2022 2023 2024 2025 Förändring 2022 - 2025 

Fristad 589 616 643 686 717 101 

Dalsjöfors 566 597 635 661 687 90 
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80-w år       

Viskafors 348 373 401 424 442 69 

Sandared 451 451 472 502 522 71 

Summa serviceorter 1 954 2 037 2 151 2 273 2 368 331 

Borås Tätort 4 193 4 241 4 350 4 487 4 647 406 

Totalt 6 147 6 278 6 501 6 760 7 015 737 

Med serviceort menas tätorter med närliggande områden utanför Borås tätort. 

4 Processer 

Respektive nämnd avrapporterar årligen i januari lokalbehovet för den kommande treåriga 
planperioden och lämnar för efterföljande år i lokalplanens 10-åriga utblick en analys av kommande 
behov. Lokalförsörjningsförvaltningen sammanställer dessa och bedömer om behoven är realiserbara 
och om så, när i tiden. 

För att få en gemensam bild stäms behovsbedömningen av med respektive förvaltning och presidier. 
Avstämningarna sker en gång på våren - före det att lokalresursnämnden lämnar lokalresursplanen och 
förslag till investeringsplan, och en gång på hösten före det att beslut tas om investeringsbudgeten. 
Avstämningar görs med berörda presidier med stora behov under våren inför beslut om 
lokalresursplanen. 

5 Sammanfattning av nämndernas 

lokalbehov 

5.1 Förskolenämndens lokalbehov 

Förskolenämndens sammanfattande analys 

• Befolkningsprognosen för 2024 jämfört med 2019 visar på en svag minskning för barn i 
förskoleåldern totalt sett men trenden varierar beroende på geografiskt område.  

• Behovet av antalet platser påverkas av handlingsplanen för bostadsbyggande 2020-2024. Planen 
visar kända projekt för bostadsbyggande. Inom perioden finns ca 2 500 bostäder inom klara 
detaljplaner och 4 000 bostäder inom pågående detaljplaner. Det handlar både om exploatering 
av nya områden som förtätningar inom befintliga områden. 

• Offentlig statistik för år 2019 visar att Borås stad jämfört liknande kommuner hade per 
inskrivet barn i kommunal förskola näst lägst kostnad för lokaler. 

• Utbyggnationen av passersystem behöver fortgå. Passersystemen ökar tryggheten då 
behörigheten att komma in på förskolorna säkras. Nio förskolor har under november 2020 vals 
ut som prioriterade för att få passersystem installerat. 

Över tiden varierar behovet av förskoleplatser med hur befolkningen förändras i antal och ålder. Även 
befolkningens geografiska fördelning förändras. Den senaste befolkningsprognosen visar  på en 
minskning av antalet barn i förskoleåldern. Erfarenhet av tidigare prognoser och den faktiska historiska 
utvecklingen indikerar att framtida behov snarare kommer att bli högre än lägre. Hur 
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befolkningsutvecklingen och beläggningsgraden kommer att utvecklas under de närmsta åren är extra 
svårt att bedöma beroende på pandemins eventuella effekter och konsekvenser. Borås stad har också 
den politiska ambitionen att förskoleplats ska kunna erbjudas tidigare till den förälder som anmält dylikt 
behov än det statliga krav som finns på fyra månader. Detta sammantaget ställer stora krav på 
dimensioneringen som i många fall har relativt sett korta ledtider. 

Lokalernas beskaffenhet har en stor relevans. Dialoger mellan förskoleförvaltningen och 
lokalförsörjningsförvaltningen har satt fokus på att det finns enheter som inte lever upp till den 
generellt höga nivån på inomhusklimat och utemiljö. Förskoleförvaltningen har även ett nära samarbete 
i lokalfrågor med grundskoleförvaltningen då beslut inom respektive nämnd kan komma att påverka 
den andres verksamhet. 

Att Förskolenämnden involveras i ett tidigt skede när Staden planerar för nya områden eller 
förtätningar, är viktigt för att dimensioneringen av nya förskolor ska kunna blir så optimal som möjligt -
 för såväl barn som personal, och ekonomiskt försvarbar. Förskolenämnden har även antagit rutiner för 
nybyggnation och ombyggnationer av förskola i syfte att kommunicera värden, funktioner och 
målsättning med verksamheten. 

Ändamålsenliga lokaler är av betydelse för att kunna bedriva en likvärdig utbildning inom förskolan. 
Säkerställs lokalernas tillgänglighet och utformning så värnas samtidigt om barns lika värde, integritet 
och rätt till utveckling. 

Analys och strategiska bedömningar 

Befolkningsprognosen fram till 2025 visar på en nettominskning med 29 barn jämfört år 2021 men det 
finns geografiska skillnader. Den totala ökningen beräknas till sammantaget 298 barn varav Centrum 
ökar med 178 barn, Sjöbo med 78 barn, Göta med 39 barn och Trandared med 3 barn. Områden där 
antalet barn minskar mest är generellt områden utanför centralorten. Av det minskade totala antalet 
barn inom Borås stad, 327 barn, står dessa områden för sammantaget 151 barn. I Centralorten, som 
står för den resterande andelen, minskar antalet barn i Brämhult med 87 barn och i Norrby med 89 
barn. 

Befolkningsprognosen är en parameter att ta hänsyn till i planeringen av antalet förskoleplatser men 
många andra faktorer kan påverka och behöver vägas in för att kunna dimensionera framtida 
produktion av förskoleplatser. 

Kortsiktiga fluktuationer kan mötas med att hyra in och anpassa lokaler vilket även är ett alternativ i 
områden där tillgången på exploaterbar mark inte finns att tillgå. Avvägningar görs för att skapa en så 
låg driftkostnad som möjligt och säkerställa en långvarig funktion i de aktuella hyresengagemangen. 

Utmaningen med inhyrning av lokaler är att de ska vara lämpliga bl.a. med hänsyn taget till lagkrav, 
normer och riktvärden för inomhus- som utomhusmiljö. 

Antalet förskoleplatser uppgår till 6 544 platser år 2024. Antalet befintliga antalet platser har från år 
2021 ökat med 400 platser. Förväntat behov fram till 2024 jämfört befintliga platser sjunker och visar 
på att lediga platser finns att tillgå i alla områden med något undantag. 

För närvarande bedöms behovet av egen produktion av förskolor inte vara aktuellt. 

Källa för uppgifterna i det följande är Förskolenämnden, Borås stad. 

Antal befintliga förskoleplatser och förväntat behov  

Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 1 145 1 095 1 059 1 103 

Bef. platser 865 840 810 810 

Förväntat behov 859 827 805 775 
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Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Förändring per år 6 13 -5 -35 

     

Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 896 967 1 009 1 064 

Bef. platser 718 718 758 758 

Förväntat behov 657 774 812 862 

Förändring per år -61 56 54 104 

     

Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 861 834 794 782 

Bef. platser 715 695 695 695 

Förväntat behov 693 676 647 641 

Förändring per år -21 -22 -48 -54 

     

Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 689 688 669 634 

Bef. platser 610 610 610 580 

Förväntat behov 596 599 585 558 

Förändring per år -14 -11 -25 -22 

     

Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 874 886 915 921 

Bef. platser 550 550 650 690 

Förväntat behov 555 567 590 599 

Förändring per år 5 17 -60 -91 

     

Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 1 050 972 965 923 

Bef. platser 729 709 729 749 

Förväntat behov 719 671 671 646 

Förändring per år -10 -38 -58 -103 

     

Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

 2021 2022 2023 2024 
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Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Prognos 0-5 år 706 695 693 689 

Bef. platser 595 595 620 640 

Förväntat behov 600 594 596 596 

Förändring per år 5 -1 -24 -44 

     

Sjöbo, Alideberg och Tosseryd   

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 551 620 678 721 

Bef. platser 400 400 400 480 

Förväntat behov 355 403 444 476 

Förändring per år -45 3 44 -4 

Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 817 822 855 880 

Bef. platser 620 700 740 760 

Förväntat behov 629 637 667 691 

Förändring per år 9 -63 -73 -69 

     

Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

 2021 2022 2023 2024 

Prognos 0-5 år 449 430 427 424 

Bef. platser 342 362 382 382 

Förväntat behov 361 348 348 348 

Förändring per år 19 -14 -34 -34 

  

5.2 Grundskolenämndens lokalbehov 

Grundskolenämndens sammanfattande analys 

• Ett ökat antal i elever i de yngre som äldre årskurserna står för en volymökning av  de totala 
elever med drygt 1000 elever perioden 2021-2024. I de äldre årskurserna påverkar antalet 
nyanlända elever. På längre sikt är elevökningen en effekt av planeringen av nya 
bostadsområden inom staden. Förändringarna har en geografisk spridning. Vissa områden 
påverkas mer andra mindre. 

• Hur volymökningen ska kunna omhändertas är en stor utmaning såväl ekonomiskt som 
verksamhetsmässigt. Mest prioriterat är att kapacitetsutbyggnaden säkras för att kunna möta 
den förväntade elevökningen. Därefter prioriteras åtgärder för att förbättra lokalutnyttjandet i 
kombination med utrustning och anpassningar så att lokalernas kostnadseffektivitet kan ökas. 
Lägst prioriterat är byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet. 
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• Högstadieskolorna har behov av att få kameraövervakning installerat inom- som utomhus. 
Genom denna åtgärd beräknas risken för brott och skadegörelse att minska och därmed ökar 
tryggheten och säkerheten för elever och personal. 

• Lokalförsörjningsförvaltningen har som standard att utrusta nya objekt och 
ombyggnationsobjekt med passerkortsanläggning, detta sker med handledning av CKS. Behov 
finns att passerkortsystem installeras även på övriga skolenheter. Det ökar tryggheten. 
Prioriterat är högstadieskolor samt skolor i utsatta områden. Behovet finns även för alla 
skolidrottshallar då det blir enkelt och säkert att hyra ut till föreningar och  medborgare.  

Den valda prioriteringen grundar sig på den stora elevökningen, att tidigare kapacitetsutbyggnad är 
eftersatt och att den ekonomiska styrningen är direkt kopplad till volymökningen vilket innebär att 
ökade hyror endast kan täckas när volymen elever ökar. En hyresökningen med en oförändrad resurs 
innebär att lärartätheten kan komma att påverkas och det i sin tur innebär konsekvenser för riktade 
statsbidrag. 

Att lösa kapacitetsökningar i grundskolan med tillfälliga modullösningar är kostsamt för Staden. En 
stabil och långsiktig lösning är nödvändig för att Staden ekonomiskt ska kunna hantera det ökade 
elevantal som befolkningsprognosen visar under de närmsta åren. 

Friskolornas kapacitet har bedömts vara oförändrad. Skulle en förändring vara aktuell kommer detta 
innebär krav på att Grundskolenämnden får revidera nämndens egna kapacitetsbehov. 

Kapacitetsutnyttjandet av lokaler och det fria skolvalet är faktorer som påverkar hur enheterna kan 
dimensioneras för att möta antalet elever. 

För närvarande är inte lokalernas maxkapacitet i Staden fullt utnyttjad. Olika årskurser kräver dock 
olika mycket yta och ändras årskursindelningen på en enhet påverkar såldes lokalutnyttjandet. 

En skolas kapacitet baseras på antal klasser. Hur många klasser beror av antal elever, antal klassrum och 
klassrummens storlek. Även flödena mellan skolenheter påverkar. Beroende på årskurser finns olika 
behov på klassrummens storlek, utformning, vilka andra lokalytor som finns att använda och dess 
storlek samt förekomsten av en ordnad utemiljö. Även schematekniska och organisatoriska parametrar 
spelar in. Ofta har äldre skolfastigheter inte möjlighet till samma kapacitet som nyare för att 
verksamheten ska kunna arbeta mot skolans styrdokument och vara lokaleffektiva. Möjligheten om och 
hur klassrummens storlek inom en enhet kan anpassas efter elevantal och kapacitet får en avgörande 
betydelse. I många skolor finns möjligheten men inte i alla. Förekomsten och storleken på ytor som inte 
används för undervisning exempelvis kapprum/elevskåp, matsalar/kök har också en stor betydelse i 
planeringen av skolans elevkapacitet. 

Att kunna hålla en god nivå på inomhusmiljön har även en stor betydelse. På flera skolor är 
ventilationens kapacitet lägre än antalet personer som fysiskt får plats. Enheternas byggnadstekniska 
kapacitet behöver utredas vilket åvilar Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Storleken på skolgården är ytterligare en faktor som begränsar antalet elever på skolan. Riktvärdet är 20 
kvm per vilket bedöms som tillfredsställande. Detta nyckeltal använder Borås stad i samband med ny-, 
till- och ombyggnation av grundskolor. 

Inom grundskolans verksamhet tillämpas ett aktivt skolval som innebär att vårdnadshavare ansöker om 
en skolplats i en skola och sedan placeras eleverna utifrån dessa önskemål. En skola kan inte själv styra 
utifrån upptagningsområden med hur många elever skolan kan öka med. I det fallet det finns fler 
sökande än antalet platser tillämpas fastlagda urvalskriterier i form av syskonförtur och relativ 
närhetsprincip. Syskonförtur som enbart gäller i förskoleklass går före relativ närhetsprincip. Målet med 
den relativa närhetsprincipen är att barn inte ska få orimligt långt till sin skola och bedöms efter tre 
kriterier. Beroende på hur kriterierna sammanfaller kan effekten bli att även om bor granne med skolan 
som vårdnadshavaren valt i första hand kan barnet bli placerad på en skola längre bort då en annan elev 
gör anspråk på tillgänglig plats. Detta har resulterat i vissa söktrycks-flöden för enheter inom tätorten 
som fått fler sökanden än antalet tillgängliga platser och som skapat effekten för andra enheter. 
Myrårsskolan är ett sådant exempel. Den enheten håller förnärvarande på att byggas ut vilket borde 
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minska söktrycket. 

Den kommuncentrala befolkningsprognosen, som baseras på folkbokföringen, är en planeringsfaktor i 
Grundskolenämndens verksamhets- och lokalplanering. Antalet folkbokförda barn grundar också 
Stadens resurstilldelning till Grundskolan. Riktade statsbidrag för asyl- och tillståndssökande barn 
finansieras av Migrationsverket. 

Från 2021 till 2024 beräknas antalet barn i åldersgruppen 6-15 år att öka med 973 barn. Ökningen sker i 
åldersgrupperna 10-12 år (årskurs 4-6) och 13-15 år (årskurs 7-9). Åldersgruppen 13-15 år står för en 
något högre andel än åldersgruppen 10-12 år. Ökningen per år är som störst i början av perioden 250 
fler barn till att i slutet av perioden sjunka ner till 117 barn per år. 

Förändringen av antal elever är inte jämnt fördelad geografiskt. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen visas få störst effekt i Centrum, Göta, Sjöbo och Trandared. Här väntas antalet 
barn öka med 150-200 barn per område och är en stark bidragande faktor till förändringen av antal 
elever. 

Grundskolorna Borås Stad är i behov av passerkortssystem. Skolorna behöver kunna kontrollera 
skolans dörrar ur ett säkerhetsperspektiv. En prioriteringslista ska förslagsvis göras med CKS på 
ordning av utbyggnad av passerkortsanläggningar på våra grundskolor i Borås Stad. Prioriterat är 
högstadieskolor samt skolor i utsatta områden. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har som standard att utrusta nya objekt och ombyggnationsobjekt med 
passerkortsanläggning, detta sker med handledning av CKS. Det innebär ett yttre skal, på ytterdörrar, 
samt vissa dörrar inomhus som används av någon speciell profession eller ska nyttjas vid tex uthyrning. 
Övriga dörrar i skolorna har vanliga nycklar på insidan. Skolan har på detta sätt kontroll på sina 
ytterdörrar, de kan kontrollera när det ska låsas samt att alla dörrar kan låsas samtidigt. Alla 
skolidrottshallar har även behov av detta system då det blir enkelt och säkert att hyra ut till föreningar 
och medborgare. 

Analys och strategiska bedömningar 

Utbyggnaden av grundskolans kapacitet har en stark anknytning till de olika objektens tidplaner och det 
är av stor betydelse att det ses som en helhet. Behoven är relevanta och behöver snarast tillgodoses. 

Inom planperioden 2022-2024 är följande objekt genomförbara - nyproduktion och om/tillbyggnation: 
Fristadhallen, Myråsskolan, Ny skola Gässlösa och Byttorpsskolan. Detta innebär ett kapacitetstillskott. 
Inom den tioåriga utblicken ligger objekt som Bodaskolan Allaktivitet, Trandaredskolan, 
Asklandaskolan, Sandaredskolan, Sandgärdsskolan, Engelbrektskolan, Erikslundskolan och Ny skola 2. 

Förskjutningar av enskilda objekt får konsekvenser för andra objekt och det medför ytterligare 
evakueringskostnader. 

Flera nya grundskolor kommer att krävs i och med att staden väntas växa framöver. Hänsyn till detta 
behöver tas i med Stadens planeringsförutsättningar bl.a. då det gäller skolans möjliga lokalisering. Det 
behöver samtidigt utredas om det finns andra lösningar än nyproduktion. 

5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens lokalbehov 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanfattande analys 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gav hösten 2020 flera uppdrag till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen angående Framtidens gymnasieskola. Dessa sammanfattas enligt 
följande; 

• lokalutnyttjande på Almåsgymnasiet ska utredas. 

• förslag ska tas fram på hur behovet kan lösas för Bäckängsgymnasiet med fler 
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undervisningslokaler i skolans närhet och en utökad kapacitet för nuvarande matsal samt 
säkerställande av en långsiktig lösning för en idrottshall. 

• förslag ska tas fram på hur behovet kan lösas för Sven Eriksongymnasiet med fler 
undervisningslokaler i skolans närhet. 

Elevantalet väntas öka med 560 elever fram till 2025. Ett förslag till dimensionering har tagits fram av 
Gymnasie- och utbildningsförvaltningen. Förslaget bygger på att programstrukturen i sin helhet behålls 
som idag men har även beaktat lokala som nationella trender samt skolornas förutsättningar. Antalet 
platser totalt uppgår för närvarande till 5 173 och väntas öka med 831 platser år 2025. Prognos 2025 för 
förändrat antal platser per skola är enligt följande; 

• Almåsgymnasiet +36 platser 

• Bäckängsgymnasiet +262 platser 

• Sven Eriksonsgymnasiet +255 platser 

• Viskastrandsgymnasiet +278 platser 

  

Analys och strategiska bedömningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens behov av centrumnära pedagogiska lokaler införlivas i 
arbetet med att utreda lokalerna i kvarteret Nornan. 

Förstudie öppnas i maj 2021 av Lokalförsörjningsnämnden mot bakgrund av utredningen Framtidens 
gymnasium och gymnasiesärskola. Det föreligger utifrån nuvarande planering ett kapacitetsbehov för 
gymnasieskolan. 

5.4 Arbetslivsnämndens lokalbehov 

Arbetslivsnämndens sammanfattande analys 

• Arbetslivsnämnden bedömer att inga nya lokalbehov finns att redovisa för perioden 2022-2024 

Analys och strategiska bedömningar 

Arbetslivsnämnden har inte redovisat några nya lokalbehov för planperioden 2022-2024. Arbetet med 
tidigare angivna behov är påbörjade under 2021. 

5.5 Individ- och familjeomsorgsnämndens lokalbehov 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanfattande analys 

Befolkningsutvecklingen påverkar inte på kort sikt nämndens lokalbehov. Långsiktigt kan ett ökat 
behov av öppenvård även ge ökade lokalbehov för utökad öppenvård. 

• Österlånggatan 64 och Fabriksgatan 11 inrymmer sedan våren 2020 en stor del av utåtriktad 
mottagande verksamhet för barn och ungdomar. Här finns kontorslokaler samlade för 
myndighetsverksamhet, Familjerätt och barn och unga verksamhetens öppenvård. Utöver 
nämndens helt egna verksamhet så finns i samma fastighet Barnahus (som nämnden är 
driftsansvarig för) och Ungdomsmottagningen, Närhälsans verksamhet och Ungas psykiska 
hälsa. Mini-Maria är även på väg in i angränsande lokaler. 

• Boenden för ensamkommande flyktingar har kunnat avvecklas under 2019. Långsiktigt planerar 
verksamheten för att avsluta blockförhyrningar för unga personer dels ensamkommande men 
även några övriga som flyttat ut från stödboende till andrahandskontrakt. Detta behöver dock 
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ske stegvis och under förutsättning att dessa personer kan ordna annat boende.  

• Nämnden har ett behov av att förändra och eventuellt avetablera del av kontorslokaler på 
Österlånggatan 74 där det finns en överkapacitet. 

Analys och strategiska bedömningar 

Lokalförsörjningsnämnden är till stor del beroende av externa fastighetsägare för att anskaffa 
lägenheter till målgrupperna. För att kunna göra detta krävs det att fastighetsägarna är villiga att ingå ett 
samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen. Målgruppernas speciella förutsättningar och behov 
medför ofta svårigheter då de av fastighetsägarna bedöms vara mindre attraktiva hyresgäster. För att 
lyckas tillgodose behovet är det nödvändigt att bygga upp goda relationer och behålla dessa långsiktigt. 

5.6 Sociala omsorgsnämndens lokalbehov 

Sociala omsorgsnämndens sammanfattande analys 

Sociala omsorgsnämndens bedömer det som svårt att med hjälp av demografin dimensionera framtida 
lokalbehov då förutsättningarna på kort tid kan ändras. 

• Det finns boenden som i nuläget inte är ändamålsenliga genom att de inte uppfyller kriterierna 
för tillgänglighet och god arbetsmiljö. En del går att bygga om andra inte. De som inte går att 
bygga om behöver ersättas med nya boenden. 

• För vissa lägenheter behöver det utredas om regler för brandskydd är uppfyllt. Visar det sig att 
så inte är fallet behöver de byggas om alternativt bytas ut. 

• Flertalet bostäder håller inte den lägsta godtagbara standard i Sverige för uppkoppling till 
Internet. 

För planperioden bedömer sociala omsorgsnämnden följande utökning av lokalbehovet; 

• två LSS gruppbostäderper d v s en nettoökning av boendeplatser för att inte ha beslut som ej 
verkställs, att undvika att köpa externa placeringar och att ersätta boenden som inte uppfyller 
kriterier för tillgänglighet och god arbetsmiljö samt klarar brandskydd. 

• en LSS Servicebostadtyp med 8 – 12 separata lägenheter centrerat i direkt närhet kring en 
baslägenhet med gemensamt kök matsal etc. 

• en LSS gruppbostad för personkrets 3. Boendet kan vara ett mindre boende med 3-4 
lägenheter. 

• en LSS gruppbostad med 7 lägenheter som ersätter Kapplandsgatan. 

• en LSS gruppbostad med 6-7 lägenheter i Östermalmsområdet. 

Sociala omsorgsnämndens målgrupper är personer med funktionsnedsättning som behöver insatser 
utifrån både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 
De typer av bostäder och lokaler som behövs är följande; 

• Bostad med särskild service, LSS - gruppbostad och servicebostad. 

• Bostad med särskild service, SoL: individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild 
service. 

• Lokaler för korttidvistelse enligt LSS exempelvis korttidshem, i en stödfamilj eller genom läger- 
eller kolonivistelse. 

• Lokaler för korttidsvistelse enligt SoL: boende i enskilt hem eller bostad med särskild service 
och syftar till att ge tillfällig avlastning och återhämtning eller vid tillfälligt utökat behov av 
insatser efter sjukhusvistelse. 

• Lokaler för Daglig verksamhet/sysselsättning. 

Förändrade riktlinjer enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen 
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(SoL) påverkar. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skärpt kraven för kommunerna på så sätt att man 
utdömer vite, om personer med beviljat bistånd om bostad med särskild service enligt LSS, inte erbjuds 
plats på service- eller gruppbostad inom sex månader. Vidare har Försäkringskassans striktare 
bedömning för att bevilja personlig assistans kan medföra ett ökat behov av fler grupp- och 
servicebostäder enligt LSS. Den nationella strategin för Vision e-hälsa 2025 medför att det för 
nämndens målgrupper finns behov att säkerställa tillgången till modern teknik i befintliga lokaler som 
bostäder. 

Verksamhet inom Socialpsykiatri påverkas då nuvarande betalningsansvarslag upphävs from 2019-01-
01 och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Den nya lagen 
innebär att kommunen har färre dagar på sig att ta emot patienter som bedöms vara utskrivningsklara. 
Denna förändring kommer troligtvis innebära ett ökat behov av korttidsplatser. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gruppbostäder 
Under perioden 2022 – 2024 planeras 5 st gruppboenden - Boende med särskilt stöd LSS/SoL, att 
färdigställas. Under 2021 tas tre nya gruppboenden i drift; Färgaregatan, Backhagsvägen och 
Skogsfrugatan. Detta möter det redovisade behovet av gruppbostäder. 

Servicebostäder 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna bör ligga nära den gemensamma baslägenheten och vara integrerade i annan 
bostadsbebyggelse. Vid anskaffning av bostäder till målgrupperna är lägesfaktorn viktig. Förutom att 
omgivningarna måste vara väl anpassade krävs också attraktiva lägen för att kunna locka och behålla 
medarbetare. 

Under perioden 2022-2024 planeras byggnation av en servicebostad för Boende med särskilt stöd LSS. 

Behov av korttidsboenden beaktas under planperioden. 

5.7 Vård- och äldrenämndens lokalbehov 

Vård- och äldrenämndens sammanfattande analys 

• Lokalernas utformning, tillgänglighet och standardnivå behöver säkerställas så att de är 
ändamålsenliga utifrån såväl arbets- som boendemiljö d v s de har en nivå som ligger i klass 
med rådande lagstiftning och krav på arbetsmiljö. 

• Det finns ett antal strategiska utmaningar och övervägningar som behöver göras i god tid för att 
framtida demografiska förändringar ska kunna lösas. På sikt kan ett nytt vård- och äldreboende 
bli aktuellt utöver det som redan är inplanerat på Kristineberg. 

• Behov av korttidsplatser. 

• Utökning av Dagverksamheten. 

• Fler Trygghetsbostäder. 

Vård- och äldrenämnden har analyserat sina behov fram till 2030. Antalet äldre ökar vilket ger behov av 
fler vård- och omsorgsplatser. Den geografiska spridningen påverkar. Utmaningen ligger i att kunna ge 
goda boendeeffekter för den som bor samtidigt som en kostnadseffektivitet uppnås. 

Behovet av korttidsplatser ökar och bedöms vara för få 2026. Att beakta i den framtida 
dimensioneringen av platser på vård- och äldreboende år är att outnyttjade platser på dessa boenden 
kan nyttjas till korttid på samma sätt som korttidsplatser nyttjas som vård- och omsorgsboende i vänta 
på att kapacitet ska friläggas på vård- och omsorgsboende. 

Dagverksamheten kan inom de närmaste åren behöva utöka sin verksamhet. Nya lokaler kan komma 
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att bli aktuella men fråga om verksamhetens volymökning är kopplad till dagens öppettider. Justeras 
öppettiderna kan antalet platser utökas och då kan möjligen lokalbehoven rymmas inom befintliga 
lokaler. Beslut om nya verksamhetslokaler kan tas som först då frågan om öppettiderna är löst. 

Trygghetsbostäder är kopplat till såväl vård- och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet. 
Trygghetsbostäder syftar till att erbjuda de äldre den trygghet som eftersträvas så att möjligheten till att 
senarelägga behovet av vård- och omsorgsboende ökar eller till och med att behovet upphör. För 
närvarande planeras fem trygghetsboende inom fem år. Genom förebyggande åtgärder går det att hålla 
de äldre friska längre. Därmed kan behovet av service och insatser tidsmässigt flyttas fram. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gruppen äldre växer allt snabbare och det finns ett ökande behov av vårdinsatser inom särskilt boende. 
I Borås är den prognostiserade utvecklingen att antalet äldre 80 år ökar med ca 625 personer fram till 
2024. Att tillhandahålla bra miljöer för äldre personer med kognitiva funktionsvariationer, till exempel 
olika demenssjukdomar, är en komplicerad lokalfråga. Det behöver byggas flexibelt för att passa både 
boende som har respektive inte har demenssjukdom. Flexibelt byggande ger också möjlighet att 
tillgodose specialkrav (parboende, särskilda intressen, särskilda sjukdomar, m m). 

Det behöver också tas hänsyn till behovet av olika typer av hjälpmedel, där tjänster och produkter inom 
välfärdsteknik är en typ. Här kan det handla om att från början möjliggöra integrerade lösningar, till 
exempel för kommunikation, passagestyrning, medicinteknik, larm och tekniska innovationer. 

Redovisat behov av vård- och omsorgsboende fram till 2024/2025 tillgodoses med eventuell planerad 
produktion. 

5.8 Fritids- och folkhälsonämndens lokalbehov 

Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattande analys 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har identifierat behov av förbättrade verksamhetslokaler för både 
föreningsliv och förvaltning. Behoven varierar, en del av dem har legat med i flera år och en del är nya 
behov som kommit under det senaste året. 

• Borås hallen - stadens evenemangsarena. 

• Isyta för att skapa förutsättningar för issport i Borås. 

• Visionsplan för Bodavallen. 

• En idrottshall i Sandared. 

• Föreningarna Brämhults IF, Byttorps IF och föreningar i Viskafors. 

• Borås simarena, Stadsparksbadet och Dalsjöbadet. 

• Mötesplatser. 

Boråshallen är den enda idrottshall som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet 
på ca 2 900 besökare. Hallen som är 65 år gammal är unik i sitt slag och har följaktligen stora behov av 
underhålls- och renoveringsinsatser, men också en potential att ytterligare utvecklas. Det senaste 
initiativet till att utveckla Boråshallen till en evenemangsarena, är att Borås Basket har byggt en 
restaurang i anslutning till kortsidan på läktaren. Genom åtgärden så har vi tillgodosett behovet av en 
evenemangsarena i staden för en överskådlig tid. Det som dock återstår är en renovering av 
omklädningsrum och en förbättrad logistik inom lokalerna. 

Det finns behov av mer isyta i Borås. Borås ligger i jämförelse med andra städer betydligt sämre till i 
tillgänglig isyta. Fritids- och folkhälsonämnden har investerat i en isyta vid Bodavallen, denna yta är till 
för i första hand allmänheten och för den nystartade bandyföreningen i Borås. I Ishallen samverkar tre 
föreningar om samtliga tider och hallen är i praktiken helt uppbokad alla tillgängliga tider per vecka. 
Prioriteringen ligger på att hitta ny isyta som är anpassad för konståkning. Nämndens mål är att, inom 
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en treårsperiod, skapa nya förutsättningar för issporten i Borås. 

För Bodavallens idrottsområde har ett omfattande visionsprogram tagits fram i nära samverkan med 
olika aktörer och inom Staden har en projektstudie har genomförts med samtliga berörda förvaltningar 
och bolag i Borås Stad. Visionsplanen bygger på att förädla området och skapa förutsättningar för en 
jämställd och meningsfull fritid. 

Den befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och stora önskemål finns både från skolan 
och föreningsliv om en fullstor idrottshall vilket skulle vara en stor tillgång i området. Nämnden vill 
poängtera att vid byggnation av idrottshallar så bör de vara fullstora, det vill säga, 40 x 20 m. 
Investeringskostnaden är förhållandevis låg i jämförelse med en mindre skolidrottshall, medan en 
fullstor hall genererar betydligt högre intäkter. 

Sandared med omnejd är ett geografiskt område med en kraftig tillväxt av nya invånare. Sex föreningar 
har gått samman och beskrivit behovet av en ny fullstor idrottshall. Tillsammans har föreningarna fler 
än 1 000 aktiva medlemmar. Utmaningen för föreningarna ligger i att det inte finns någon fullstor 
idrottshall i området. Föreningarna kan tänka sig en gemensam drift och skötsel av idrottshallen. 

Brämhults IK är en av de största ungdomsföreningarna i Borås med ca 600 aktiva barn och unga, 150 
av dessa ungdomar kommer från Hässleholmen och andra områden utanför Brämhult. De vill utveckla 
idrottsplatsen bl.a. med en ny omklädningsbyggnad, konvertera gräsytor till konstgräs m.m. 

Byttorps IF är en förening som växer och lockar nya medlemmar. De har gjort ett omfattande 
förankrings- och visionsarbete inom föreningen för att utveckla sin verksamhet och idrottsplats. De 
önskar att bygga om och till sin klubbstuga för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna ta 
emot nya medlemmar. 

Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om en utökad lokalkapacitet i 
Viskafors exempelvis för att kunna utöka sin verksamhet inom innebandy, fotboll, motionsgymnastik, 
brottning samt styrketräning. 

På Borås Simarena, är simklubben Elfsborg tongivande. Det är den största barn- och 
ungdomsföreningen i Borås. Föreningen har gjort en visionsplan för utveckling av hela området och 
har långtgående planer på en tillbyggnad av en ny 25 m bassäng med tillhörande varmbassäng, 
uppvärmningsytor, omklädningsrum samt nya kontorslokaler för föreningens anställda. 

Stadsparksbadet är färdigrenoverat sedan september 2018 - steg 1. För Steg 2 - en utveckling av badet, 
finns en förstudie framtagen. 

Dalsjöbadet är ett mindre familljebad som har ambitionen att utvecklas utifrån sina egenskaper. En 
tillbyggnad på ca 300 kvm skulle ge badet en ny undervisningsbassäng och ett nytt barnlandskap. Under 
2022 föreslås en förstudie. 

Mötesplatserna är viktiga samlingsplatser för kommunens invånare och fyller en viktig funktion sett ur 
ett medborgarserviceperspektiv, vilket inte minst föregående pandemiår visade tydligt. Nämnden har en 
ambition att utveckla dessa till att bli en ”motor” i det lokala demokratiarbetet, där medborgarnas 
inflytande får ta plats. 

Analys och strategiska bedömningar 

Fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser och besöksmål i en attraktiv stad där folk vill bo och verka. 
Nya tillgänglighetskrav, teknikutvecklingen och moderna förväntningar på stadens idrottsinstitutioner 
innebär att de löpande måste ses över och utvecklas. Fritidsområdet förändras över tid då nya vanor, 
idrotter och föreningar ständigt tillkommer. I samband med att staden växer och förtätas och som 
eventuellt får behov av att använda mark som i dagsläget används för kultur- och fritids- verksamheter 
behöver likvärdiga ersättningslokaler eller ny mark för ersättningsanläggningar identifieras i ett tidigt 
skede så att den löpande verksamheten, som dessutom ofta är i föreningsregi, kan fortgå utan större 
avbrott. 

Badanläggningarna utanför Borås tätort har ett omfattande underhållsbehov. En fortsatt analys krävs av 
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underhållet och vilka scenarion som kan vara tänkbara och bli aktuella för att bibehålla och utveckla 
verksamheten. 

Generellt är nämndens behov föremål för fortsatt analys vilket sannolikt innebär att objekt måste sträckas ut över tiden. 

5.9 Kulturnämndens lokalbehov 

Kulturnämndens sammanfattande analys 

Kulturförvaltningen har verksamhet i Kulturhuset (Stadsbiblioteket, Konstmuseet och Stadsteatern) 
samt i Textile Fashion Center (Textilmuseet och Kulturskolan). Det finns 10 närbibliotek. Kulturskolan 
har verksamhet även i Fristad och på Hässleholmen. Borås Museum med sina kulturhistoriska 
byggnader från olika delar av Sjuhärad är samlade i Ramnaparken. 

• Kulturhuset - renovering och ombyggnad av vissa delar . 

• Närbibliotek - upprustning och anpassning till meröppet. 

• Konstmuseets framtid - på kort sikt nödvändiga satsningar och anpassningar och i det längre 
perspektivet ett nytt Art Center.  

• Stadsteatern - installation av en black box. 

• Ramnaparken  - vidmakthålla de kulturhistoriska värdena. 

Kulturhusets reception är undermålig arbetsmiljömässigt ända sedan dess tillkomst i samband med 
Kulturhusets renovering 2010-2011. Receptionen har öppet hela dagen varje dag i veckan. Förutom att 
den är så placerad att den skymmer entrén till Konstmuseet, vilket är olyckligt ur besöksperspektiv, så 
upplevs miljön för personalen som påfrestande såväl klimatmässigt som akustiskt på grund av drag och 
kyla från ytterdörrarna. 

I början av 2021 lämnades en utredning om Konstmuseets framtid som presenterade förslag på 
nödvändiga satsningar och upprustningar på kort sikt som i ett längre perspektiv. I det längre 
perspektivet, ca 10 år framåt i tiden, presenteras förslag på ny lokalisering av ett Art Center, där 
Konstmuseet blir en bärande del. 

Nödvändiga satsningar på kort sikt bedöms exempelvis vara att Konstmuseets ursprungliga 
byggkonstruktion, som finns kvar i vissa väggpartier, bör bytas ut då dessa består av tryckimpregnerat 
virke vilket innehåller ämnet klorfenoler. Även Konstmuseets lastintag måste breddas då nuvarande 
utrymmet är alltför begränsat för att kunna ta emot större verk. Vidare är Konstmuseets magasin är 
undermåliga såväl ur tillgänglighets- som ur säkerhetssynpunkt. Konstverken förvaras i magasin i 
museets källare. Endast personalhiss finns vilket försvårar arbetsmiljön för museets personal. Det 
sammanlagda ekonomiska värdet av stadens konstverk är högt, av försäkringsbolag värderat till mellan 
80 och 90 mnkr. Ett nytt låssystem har hög prioritet. 

Stadsteatern har tre scener, en liten scen med plats för ca 100 personer i publiken och stora scenen med 
plats för 500. Det finns även en mindre scen i teaterfoajén. Verksamhetens repetitioner sker idag på 
dessa scener vilket innebär att de utnyttjas full tid. Med en s k black box skulle teatern få 
repetitionsmöjligheter på annan plats och därmed möjliggöra fler uthyrningar och gästspel på de andra 
scenerna. 

De kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken och som Lokalförsörjningsförvaltningen förvaltar 
(flertalet ägs av De sju häradernas kulturhistoriska förening) är goda exempel på vårt kulturarv i 
Sjuhärad. Platsen är omtyckt och en plan har på Kommunfullmäktiges uppdrag tagits fram för att 
utveckla parken och museet som besöksmål. Museet är i stort behov av renovering samt 
tillgänglighetsanpassning för offentlig verksamhet. El, belysning, värme, ventilation, larm samt allmän- 
och utställningsbelysning behöver uppgraderas så att byggnaderna fungerar både som offentlig miljö 
och som arbetsplats. 

För biblioteksverksamheten pågår ett utvecklingsarbete som kan komma att påverka 
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biblioteksstrukturen framöver. Det handlar bl. a om var biblioteksverksamheten ska lokaliseras i 
samband med att staden växer. Fler närbibliotek, framför allt i serviceorterna, bör bli meröppna i likhet 
med Dalsjöfors och Fristads bibliotek. Ombyggnation av Sjöbo bibliotek till Sjöbohuset kommer ske de 
närmaste åren i samband med den satsning som planeras på en ny mötesplats. Biblioteket på Byttorp är 
under projektering i samband med ombyggnad av Byttorpsskolan. För biblioteket på Kristineberg är 
framtiden oviss på grund av fastighetsägarens ännu ej fastställda planer. För områdena Gässlösa, Göta, 
Hedvigsborg och Kristineberg bör ett folkbibliotek finnas, placeringen bör utredas. 

Analys och strategiska bedömningar 

Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen som nyttjas väl. En vision finns om ny 
konstbyggnad som i framtiden kan ersätta nuvarande konstmuseum vilket skulle förhöja Borås goda 
rykte som konst- och kulturstad. 

Det föreligger fortsatta behov av eventuellt mindre anpassningar/investeringar i Kulturhuset. 

  

5.10 Miljö- och konsumentnämndens lokalbehov 

Miljö- och konsumentnämndens sammanfattande analys 

• Lokalbehov för planperioden 2022-2024 - fler kontorsarbetsplatser. 

När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning 
och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 80 platser. 

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 75 kontorsarbetsplatser 
- 45 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42 i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i 
korridorer 
- 10 kontorsarbetsplatser i 10 rum på gatuplan i Stadshuset 
- 20 kontorsarbetsplatser i Nornan i 18 rum varav två är sammanträdesrum 

Det antal kontorsplatser som Miljöförvaltningen använder i dagsläget ligger nära merparten av 
nämndens tillsyns- och kontrollobjekt. Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare 
utspridda i tre hus i stadshuskvarteren medför bl.a. att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan 
mellan förvaltningens olika myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet internt inom flera 
områden. Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att öka 
effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning gentemot 
verksamhetsutövare inom samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar när inte hela förvaltningen 
sitter i samma lokal. 

Analys och strategiska bedömningar 

Miljöförvaltningen är i behov av en samlokalisering av sina kontorsarbetsplatser. En analys av 
möjligheten att utnyttja befintliga lokaler som i dagsläget ej är ianspråktagna pågår. 

5.11 Samhällsbyggnadsnämndens lokalbeov 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande analys 

• Inga nya lokalbehov finns att redovisa för planperioden 2022-2024. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen använder i dagsläget 74 kontorsarbetsplatser, samtliga i Stadshuset. 
Ytterligare fem kontorsrum används som sammanträdesrum. Det finns även tre större 
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sammanträdesrum, inklusive nämndens sessionssal. Förvaltningen disponerar även delar av källarplanet 
i Nornan (Södra Kyrkogatan) som omklädningsrum, samlingslokal och verkstad för 
geodataavdelningen och lantmäteriavdelningen. 

Analys och strategiska bedömningar 

Samhällsbyggnadsnämnden har inte redovisat några lokalbehov för planperioden. 

5.12 Servicenämndens lokalbehov 

Servicenämndens sammanfattande analys 

• Lokalbehov planperioden 2022-2024 - avetablering i kvarteret Nornan. 

I och med att investeringsmedlen för nybyggnationen på Pantängen togs bort från budgeten 2021 
medförde detta att flytten från Nornan är uppskjuten på obestämd framtid. Verksamheten har dock 
fortsatta behov av att samlokaliseras på Pantängen i enlighet med det investeringsbeslut som 
kommunfullmäktige tog 2019. I avvaktan på den utredning som Kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
av Kommunfullmäktige att genomföra har Servicenämnden endast skjutit upp planerna på avetablering 
av Nornan med ett år. Servicenämnden beräknas därmed enligt reviderad plan lämna lokalerna i 
kvarteret Nornan under kvartal 4, 2023. 

Analys och strategiska bedömningar 

Servicenämnden har inte redovisat några nya lokalbehov för planperioden 2022-2024. Behov relaterade 
till andra nämnder behov och som påverkar Servicekontorets lokaliseringar omhändertas i samband 
med att flyttkedjor skapas. 

5.13 Tekniska nämndens lokalbehov 

Tekniska nämndens sammanfattande analys 

• Lokalbehov planperioden 2022-2024 - fler kontorsarbetsplatser. 

Fram till 2022/12 räknar Tekniska förvaltningen att successivt utöka sin verksamhet med 6 st 
kontorsrum på Kungsgatan 57 

För att klara av den förväntade expansion som sker i staden ser nämnden att man kan komma ha behov 
av att utöka sin verksamhet med fler anställda för att klara av att möta behovet av allt som ska ske kring 
byggnationer när det gäller gata, gång & cykelbanor samt parkmiljöerna. 

  

Analys och strategiska bedömningar 

Nämndens behov av ytterligare 6 kontorsrum i lokalerna på Kungsgatan 57 införlivas i arbetet med att 
utreda lokalerna i kvarteret Nornan. 
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5.14 Stadsledningskansliets lokalbehov 

Stadsledningskansliets sammanfattande analys 

• Inga nya lokalbehov finns att redovisa för planperioden 2022-2024. 

Coronapandemin har inneburit förändrad användning av både kontorsutrymmen och arbetssätt i form 
av digitala möten. Kommunstyrelsen ser därför inget behov under 2021 av fler kontor men anser att det 
på sikt skulle behövas tas ett strategiskt helhetsgrepp kring lokalytorna för de förvaltningar som finns i 
stadshuskvarteret. 

Analys och strategiska bedömningar 

Stadsledningskansliets behov av centrumnära administrativa lokaler införlivas i arbetet med att utreda 
lokalerna i kvarteret Nornan. 

6 Borås Stads lokalresursplan - strategisk 

bedömning 

Borås Stad står som övriga kommuner inför stora utmaningar framöver att anpassa verksamheterna till 
en ökande befolkning med resurser som ökar betydligt långsammare. Det kommer krävas 
effektiviseringar för att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet. 

Svårigheterna ligger i att med rimliga medel utan att försämra kvalitén ställa om, utöka eller minska 
lokaler i takt och i tid med att verksamheternas behov ändras. Det kräver en process som är tydlig, 
kommunicerbar och skapar utrymme till dialog för att kunna ge förutsägbarhet. Avvägda väl grundande 
och genomlysta beslut innebär ett effektivt nyttjande av tillgängliga medel. 

En förutseende samhällsplanering är en viktig förutsättning. Tillgången på byggbar mark och 
detaljplaner behövs för att ha möjligheten att snabbare spela med olika alternativ när Borås Stad 
planerar för att lösa olika lokalbehov. Att det redan tidigt finns med lokaler för allmänna 
servicefunktioner är av största vikt. 

De ekonomiska ramarna kommer att tvinga fram att inställningen att ompröva och förädla befintligt 
bestånd. En viktig beståndsdel i den strategiska planeringen är att när en lokal byggs om- eller till se till 
att lokalen får sådana förutsättningar att det går att ställa om resurseffektivt om och när verksamhet i 
lokalerna ändras. Valet att renovera istället för att bygga nytt behöver generellt inte innebära att det blir 
dyrare. Det kan också handlar om att kunna senarelägga och värdera behovet av nybyggnation – det 
kan finnas andra lösningar som möter upp på ett annat fullgott sätt. Att se om lokalerna kan användas 
på annat sätt eller om det finns bättre möjligheter till samutnyttjande eller att integrera olika 
verksamheter i lokalerna är också möjligheter. 

Verksamheterna har i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden stora möjligheter att aktivt bidra med 
lösningar. Ett naturligt led i en organisation som arbetar tillitsbaserat utifrån ett helhetsperspektiv. 

Tomt- och planbehov 
Nedanstående projekt kräver detaljplan och eventuellt lokalisering. 

Objekt Lokalisering 
Detaljplan 
verksamhets
år 

Kommentar 

    

Ny skola 2 Pågår 2021  
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Objekt Lokalisering 
Detaljplan 
verksamhets
år 

Kommentar 

Ny Idrotthall Boda Befintlig 2021 Detaljplanearbete pågår 

LSS B Klar 2021 Detaljplanearbete pågår 

LSS C Klar 2021 Detaljplanearbete pågår 

Erikslundsskolan Befintlig 2021 Detaljplanearbete pågår 

LSS Servicebostad Pågår 2022  

LSS D Pågår 2022 Behov detaljplan 

LSS E Pågår 2023 Behov detaljplan 

Hestra förskola Pågår 2023  

Tummarpsskolan Befintlig 2023 Behov detaljplan 

Asklandaskolan Pågår 2024  

Sandgärdsskolan Pågår 2024  

Trandaredsskolan Befintlig 2024 Behov detaljplan 

VÅBO 2 Pågår 2024  

Ny idrottshall Viskafors Pågår 2025  

Ny brandstation Pågår 2026 Preliminärt 

  

Strategisk inriktning 

Borås stad kommer över tiden att ha stora behov vad avser den volymbaserade verksamheten. Inom 
ramen för Lokalförsörjningsnämndens ansvar prioriteras dessa behov i den fortsatta planeringen. 
Kapacitetsuppbyggnaden kommer i det fortsatta planeringsarbetet bevakas så att såväl behoven 
tillgodoses som att inte en kostsam överproduktion skapas. 

För att i högre grad kunna nyttja befintliga lokaler görs en kategorisering där ej ianspråktagna lokaler 
lämpade för verksamhet tidigt identifieras. Kategoriseringen bidrar också till att tydliggöra vilka lokaler 
som inte har möjlighet att fylla ett verksamhetsbehov eller på annat sätt tillföra värde och därför bör 
avvecklas. 

Att utveckla vårt sätt att producera är en viktig del i att skapa kostnadseffektiva lokaler. Nya 
angreppssätt, metoder och normer präglar det framtida byggandet. Exempelvis har modulär arkitektur 
utvecklats och är idag något helt annat än gammalt modulbyggande och utvecklingen sker parallellt på 
flera olika områden. Modulär arkitektur kommer framgent vara ett av alternativen när verksamheternas 
behov analyseras. 
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7 Pricklista 

Nämnd Objekt Åtgärd 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

SN Pantägen nya lokaler Nybyggnad          

FOFN Ramnavallen - klubbstuga Tillbyggnad          

FOFN Sjöbo torggata, Fritidsgård Förhyrning          

FOFN Träffpunkten Hulta torg - fritidsgård Förhyrning          

FOFN (Träffpunkten) Mötesplats Hulta, Hulta 
torg 

Förhyrning          

FOFN (Sjöbo torg 9) Möteslokaler Sjöbo Förhyrning          

FOFN Mötesplats Kristineberg 
(centrumhuset) 

Förhyrning          

FOFN Dalsjöbadet Ombyggnad          

FOFN Boråshallen Ombyggnad          

FOFN Idrottshall Fristad Nybyggnad          

FOFN Ridhuset Nybyggnad          

FOFN (Bodaskolan) Boda ny idrottshall Nybyggnad          

FOFN Isytor Nybyggnad          

KUN Borås Museum, Ramnaparken, 
Parkgatan 29 

Tillbyggnad          

KUN Kulturhuset, Scheelegatan - entrée 
(prio 2) 

Ombyggnad          

KUN Kulturhuset, Scheelegatan - väggar 
(prio 2) Konstmuseum 

Ombyggnad          

KUN Kulturhuset, Borås Stadsteater -
 Blackbbox (prio 2) 

Tillbyggnad          

KUN Byttorpsskolan - Folkbibliotek Byttorp Nybyggnad          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

KUN Centrumhuset Kristineberg Förhyrning          

KUN Sjöbotorg, Bibliotek Förhyrning          

KUN Nytt konstmuseum Nybyggnad          

FN Tokapsbergs förskola Nybyggnad          

FN Vinkelvägen Sparsör Nybyggnad          

FN Kristinegården Nybyggnad          

FN Björnflokan, Druveforsvägen Förhyrning          

FN Ny förskola Gässlösa Nybyggnad          

FN Ny förskola regementet Förhyrning          

FN Kronängsparken Förhyrning          

FN (45xxx) Strandvägen Förskola Nybyggnad          

FN Övre Sjöbo Nybyggnad          

FN Ny förskola Tosseryd Förhyrning          

FN Hulta torg Förhyrning          

GRN Asklandaskolan Tillbyggnad          

GRN Asklandaskolan Idrottshall Tillbyggnad          

GRN Bodaskolan, 2 klassrum och 
fritidshemvist 

Nybyggnad          

GRN Bodaskolan - allaktivtet Ombyggnad          

GRN Byttorpsskolan Tillbyggnad          

GRN Dalsjöskolan Ombyggnad          

GRN Engelbrektsskolan, om-/tillbyggnad Tillbyggnad          

GRN Erikslundsskolan Tillbyggnad          

GRN Fristadhallen Nybyggnad          

GRN Myråsskolan Nybyggnad          

GRN Skola i Norrbyområdet Nybyggnad          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

GRN Ny skola Gässlösa Nybyggnad          

GRN Ny skola 2 Nybyggnad          

GRN Sandgärdsskolan Tillbyggnad          

GRN Sandaredsskolan Tillbyggnad          

GRN Sjöboskolan Tillbyggnad          

GRN Svedjeskolan, tillbyggnad F-6 Tillbyggnad          

GRN Särlaskolan Tillbyggnad          

GRN Trandaredsskolan Ombyggnad          

GRN Tummarpsskolan Tillbyggnad          

GVUN Bäckängsgymnasiet - tillbyggnation Tillbyggnad          

GVUN Sven Eriksonsgymnasiet -
 Tillbyggnad 

Tillbyggnad          

SON BMSS - LSS Barnhemsgatan 70 Nybyggnad          

SON BMSS-  LSS Sörmarksliden Nybyggnad          

SON BMSS- Gruppbostad LSS (A) -
 Rydsvägen, Gånghester 

Nybyggnad          

SON SOL träffpunkt/aktivitetshus, psykisk 
ohälsa 

Förhyrning          

SON BMSS - Gruppbostad LSS (B) Nybyggnad          

SON BMSS - Gruppbostad SOL (A), 
Johannelundsgatan 

Nybyggnad          

SON Servicebostad LSS Nybyggnad          

SON BMSS - Gruppbostad LSS (C) -
 Viskafors 

Nybyggnad          

VÄN Nytt vård och omsorgsboende -
 Kristinegränd VÅBO 1 

Nybyggnad          

VÄN Herrljungagatan 15 Förhyrning          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

VÄN Fabriksgatan 11 Vård och Omsorg IT Förhyrning          

VÄN Mötesplats Sjöbo Förhyrning          

VÄN (Åsboholmsgatan 16, 46693 
Skolgatan 28) Samlokalisering 
Åsboholmsgatan m fl 

Förhyrning          

VÄN VÅBO 2 Nybyggnad          

Symboler Grön = genomförbart, Gul = Frågor kvarstår 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00152 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Revidering av 

Överenskommelsen i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka Remiss: Revidering av 

Överenskommelsen i Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya komplexa 
utmaningar. Sociala och miljömässiga utmaningar som inte längre går att lösa av 
enskilda aktörer. Samverkan mellan den offentliga sektorn och det civila 
samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa utmaningar 
och kunna nå de globala målen i Agenda 2030.           

Genom att bygga upp en hållbar struktur för samverkan mellan den idéburna och 
offentliga sektorn kan reella behov snabbare identifieras och resurser tas tillvara 
på bästa sätt. För att vi ska kunna samverka är det viktigt att alla känner sig 
delaktiga och har varit med och format det man ska lösa tillsammans bland annat 
genom gemensamma förhållningssätt.  Genom gemensam uppföljning skapas 
förståelse för varandra och vi säkerställer att samverkan fungerar och att det 
gemensamma arbetet går framåt. 

Lokalförsörjningsnämnden ser särskilt positivt på det långsiktiga arbetet för att 
kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tas tillvara. En långsiktig samverkan 
kräver bred och formellt stöd hos alla inblandande parter, vilket 
Överenskommelsen bidrar till. 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 

2. Remiss: Revidering av Överenskommelsen i Borås                                
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Beslutet expedieras till 

1. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-30 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00054 1.1.6.3 

  

 

 

Remiss: Synpunkter kring revidering av 

Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Kulturnämnden 

7. Lokalförsörjningsnämnden 

8. Miljö- och konsumentnämnden 

9. Samhällsbyggnadsnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- och äldrenämnden 

14. Kommunstyrelsen 

15. Överförmyndarnämnden 

16. AB Bostäder i Borås  

17. Borås TME 

18. Borås Djurpark 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät 

21. Borås Parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 

24. Viskaforshem AB 
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25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder 

27. Föreningsrådet 

28. Social ekonomi i Sjuhärad (via Hemgården) 

29. Studieförbunden i Borås (via Studieförbundet vuxenskolan) 

30. Trossamfunden i Borås (via Svenska kyrkan) 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2021-09-01. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2021-00054 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall bifogas. 

Finns önskan om en dragning av förslaget i er organisation, så kan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen bidra med det. I detta fall kontakta handläggare nedan.  

 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361, malin.andersson@boras.se

mailto:ff.diarium@boras.se
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Varför ska vi samverka?

Vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya komplexa utmaningar. Sociala och 
miljömässiga utmaningar som inte längre går att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den 
offentliga sektorn och det civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 
utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030.

I Borås har vi en lång tradition av ett livskraftigt och 
aktivt civilsamhälle och de idéburna organisa
tionerna är viktiga aktörer i samhället.  

Det civila samhällets organisering är betydelse
fulla då de:

• samlar människor utifrån sina  
intressen och skapar verksamhet som 
ger gemenskap och mening. 

• bidrar till bevarandet av demokratin, 
genom sin organisering och att göra 
olika röster hörda och 

• bidrar med positiva krafter och nya idéer  
i välfärden.

Genom att bygga upp en hållbar struktur för samverkan mellan den idéburna och offentliga sektorn 
kan reella behov snabbare identifieras och resurser tas tillvara på bästa sätt. Det är en förutsätt ning 
för att vi framgångsrikt ska kunna arbeta för en god samhällsutveckling med bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Borås och det tjänar vi alla på. 

Vad ska vi samarbeta kring?

Borås vision beskriver den gemensamma framtidsbilden av ett 
hållbart Borås. En bild som formats utifrån vad medborg
are, civilsamhället, näringslivet, akademin och Borås Stad 
gemensamt vill.

Invånare, idéburna organisationer och Borås Stad ska till
sammans arbeta för att nå visionen om ett ekologiskt, socialt, 
och ekonomiskt hållbart Borås med lika rättigheter och möj
ligheter för alla. Centrala områden som lyfts av både idéburna 
organisationer och Borås Stad är demokrati, folkhälsa, integration, 
gemenskap och social sammanhållning. 

Alla som bor i Borås ska ha möjlighet att engagera sig utifrån sina intressen och ambitioner utan 
någon form av diskriminering. Alla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett var i livet man är, 
vilken livssituation och bakgrund man har. Mångfald är en resurs som tas tillvara genom dialog med 
invånare. En annan form av mångfald är att ta tillvara idéburnas kvalitet som utförare i välfärden. 
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Hur ska vi samarbeta?

Målet är att staden och de idéburna ska vara jämbördiga i mötet och att vi ska känna tillit till varan
dra.  I verkligheten har vi sällan jämlika resurser och det kräver respekt för våra olika förutsättningar 
och roller. Våra olika organisationer styrs och fungerar också på olika sätt och vi är olika stora vilket 
påverkar maktbalansen.

Grunden i civilsamhället bygger på ideellt, frivilligt arbete i föreningar och andra organisationer, 
som trossamfund, studieförbund, sociala företag och stiftelser. Det finns också aktörer utan formell 
organisation, till exempel olika nätverk. Dessa organisationer har samhällsnytta och medlemsnytta 
som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. 
Samlingsnamnet för dessa i Borås är ”idéburna organisationer”.

Kommunen har många olika uppdrag, som bestäms av ett flertal olika lagar som reglerar verksamheter. 
Inom vissa områden har staden självbestämmande och kan i detta åta sig uppgifter som den själv tycker 
är viktiga. Politiker väljs genom offentliga val vart fjärde år och de styr kommunen genom planer och 
beslut. Tjänstepersoner och andra anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas 
inriktning. De folkvalda politikerna beslutar om olika vad som ska göras, däribland fördelningen av 
pengar. Tjänstepersoner arbetar med hur verksamheten ska genomföras.

För att bevara och stärka relationerna har vi identifierat det arbetssätt och det förhållningsätt vi 
behöver ha till varandra. För att uppnå en långsiktig samverkan har vi också identifierat gemensamma 
utvecklingsområden. 
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Vi tar perspektivet som en i cirkeln

I samverkan behöver vi sätta den gemensamma utmaningen i centrum och ställa oss som en av flera 
aktörer i en cirkel. 

Genom detta perspektiv skapar vi förutsättningar för att mötas på mer lika villkor med delat ansvar 
när vi samverkar.

Bostads-
bolag

Företag

Tros-
samfund

Studie-
förbund

Invånare

Föreningar

Borås Stad

Sociala 
rörelser,
nätverk

Den 
gemensamma 
utmaningen

Delaktighet genom hela processen

För att vi ska kunna samverka är det viktigt att alla känner sig delaktiga och har varit med och format 
det man ska lösa tillsammans. 

Figuren visar hur vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och kompetenser för att identifiera, forma, 
hitta lösningar och genomföra lösningar på den gemensamma utmaningen. 

Identifiera 
och 

formulera 
tillsammans

Hitta
lösningar

 tillsammans

Genomföra 
tillsammans
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Gemensamma förhållningssätt

Idéburnas självständighet och oberoende ska bevaras när vi samarbetar

Idéburna behöver kunna bevara sin identitet och få vara självständiga och oberoende i mötet med 
Borås Stad. De idé burna ska kunna vara kritiskt granskande mot Borås Stad och samtidigt verka 
självständigt i förhållande till kommunen och andra idéburna organisationer.

Vi tar tillvara på varandras kvalitéer när vi samarbetar

I och med att vi fungerar olika har vi också särskilda kvalitéer som vi bidrar med. Vi behöver ta tillvara 
kunskap och erfarenheter och lita på varandras förmågor. I samverkan avgör vi gemensamt vad som 
är kvalitet och hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Vi är öppna och ger varandra insyn i varandras verksamheter

Vi behöver få förståelse för varandras organisering och uppdrag. Att vi är öppna och har insyn i 
varandras verksamhet skapar förståelse för varandra och bidrar till att stärka tilliten mellan varandra 
som är viktig om vi ska kunna samarbeta.

Vi jobbar långsiktigt och möts regelbundet i dialog

Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tas 
tillvara. En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos såväl idé
burna organisationer som kommunen. För att båda parter ska känna trygghet 
behövs förutsägbara villkor och former.

En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna 
organisationer är grundläggande för att vi ska kunna 
arbeta tillsammans. För en god dialog krävs kun
skap, engagemang och förståelse för varandras 
uppgift, villkor och förutsättningar.



6 

Gemensamma utvecklingsområden

För att uppnå en långsiktig samverkan har vi identifierat utvecklingsområden.

Involvera varandra tidigt i planeringsprocesser

För att kunna samverka behöver man både från kommunens håll och idéburna organisationer få 
komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsarbete. Borås Stads nämnder och förvaltningar behöver 
utveckla arbetssätt för att säkerställa att idéburna organisationer involveras i de planeringsprocesser 
när fler aktörer behövs för att beskriva problemet och kunna lösa det.

Det finns forum där vi återkommande möts och lär om varandra och kan utveckla 
samverkan  

För att bevara goda relationer och att möjliggöra samverkan behövs återkommande forum där vi möts 
kring gemensamma intresseområden. Vi har övergripande dialoger och gemensamma utbildningar 
där vi lär om varandra och följer aktuell forskning om metoder och modeller.

Borås Stad och idéburna organisatio
ner ska fortsatt utveckla samarbeten 
i de lokala nätverken i bostads
områden och ortsråden i de fyra 
service orterna med omnejd.

Ett övergripande samråd med lika 
många representanter för både 
staden och de idéburna ansvarar 
för att bjuda in till utbildningar, 
dialoger, visa på goda exempel för att 
öka kunskap och förståelse för var andra 
och inspirera till samverkan.

Det finns forum för att bevara idéburnas röstbärande funktion

Idéburna organisationer har en viktig roll i att lyfta olika gruppers röster och kritiskt granska kommu
nen. Det är viktigt att de idéburna organisationerna fortsatt får komma till tals i olika referensgrupper 
i sakfrågor, medborgarråd och som remissinstanser. 

Vi skriver samverkansavtal

Genom att formalisera arbetet genom samverkansavtal, såsom exempelvis IOP, skapas goda förutsätt
ningar för att lyckas med samverkan. I avtalen tydliggörs våra olika roller, hur vi gemensamt följer 
det och hur vi ska använda våra resurser i syfte att nå målet.

Idéburna gemensamma organisering

Villkoren och förutsättningarna för att kunna samverka med staden varierar stort mellan stora och 
små föreningar. För att de mindre föreningarna ska kunna vara med behövs gemensam organisering. 
Borås Stad behöver stödja med organisatoriska resurser för att möjliggöra gemensam organisering 
dem emellan.
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Uppföljning

Genom gemensam uppföljning skapas förståelse för varandra och vi säkerställer att samverkan fungerar 
och att det gemensamma arbetet går framåt.

Det behövs och en återkommande dialog kring hur samverkan fungerar mellan aktörer i konkreta 
samarbeten. En viktig del är hur idéburnas organisationer har kunna bevara sin identitet och själv
ständighet. Hur man tagit tillvara på varandras kvaliteter och visat öppenhet och insyn.

Denna övergripande Överenskommelse utvärderas vart annat år enligt följande.

Områden att följa upp centralt Ansvarig Vilka följs upp?

Vilka arbetssätt använder nämnder och 
förvaltningar för att säkerställa att idéburna 
organisationer involveras i de planerings
processerna?

Fritids- och 
folkhälso nämnden

Nämnder/bolag

Upplevelsen från idéburna organisationer 
kring:

• Om man blivit involverad tidigt i  
processer?

• Om de kunna bevara sin identitet och  
få vara självständiga och oberoende i 
mötet med Borås Stad.

• Om Borås Stad tagit tillvara på deras  
kvalité när vi samarbetet.

• Om Borås Stad varit öppna och har gett 
insyn i sin verksamhet.

Samrådet för 
Överenskommelsen

Idéburna organisa-
tioner som 
anslutit sig till 
Överenskommelsen.

Idéburna organisa-
tioner som är med 
i återkommande 
nätverk och råd.

Antal samverkansavtal och IOP:er? Fritids- och 
folkhälso nämnden

Nämnder/bolag

Vilka forum har funnits för att bevara  
idéburnas röstbärande funktion

Fritids- och 
folkhälso nämnden

Nämnder/bolag

Vilka återkommande forum finns där Borås 
Stad och idéburna organisationer möts för att 
skapa relationer och utveckla samarbete  

Samrådet för 
Överenskommelsen

Nämnder/bolag

Idéburna som 
är anslutna till 
Överenskommen

Hur sker samverkan mellan idéburna  
organisationer

Idéburna  
organisationer 
i Samrådet för 
Överenskommelsen

Idéburna  
organisationer

Hur stöds idéburnas gemensamma  
organisering

Fritids- och  
folkhälsonämnden

Fritids- och  
folkhälsonämnden

Gemensamma kunskaps höjande insatser. Samrådet för 
Överenskommelsen

Samrådet för 
Överenskommelsen



Studie-
förbunden
i Borås



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
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501 80 Borås 
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Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-15 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00199 2.6.1.1 
 

  

 

Antagande av entreprenör Wiskania 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 

gällande ombyggnad av Wiskania anta xxxxxxxxxxxxxx med lägsta anbud på 

xxxxxxxkr.        

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande 

genom inbjudan i annons på Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit 

in anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande 

ombyggnad av Wiskania.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2021-06-10 och 

har granskats enligt gransknings - PM 2021-xx-xx.              

               

 

Beslutsunderlag 

1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Granskningstablå 

3. Gransknings-PM                                

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Postadress 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00200 2.6.2.3 
 

  

 

Antagande av entreprenör Gula skolan 

trafikanpassning  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 

gällande trafikanpassning Gula skolan anta xxxxxxxxxxxxxx med lägsta anbud 

på xxxxxxxkr.        

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande 

genom inbjudan i annons på Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit 

in anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande 

trafikanpassning Gula skolan.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2021-06-08 och 

har granskats enligt gransknings - PM 2021-xx-xx.              

               

Beslutsunderlag 

1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Granskningstablå 

3. Gransknings-PM                                

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
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Besöksadress 
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Handläggare 
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2021-06-15 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00201 2.6.1.1 
 

  

 

Antagande av entreprenör Särlaskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 

gällande ombyggnad av Särlaskolan anta xxxxxxxxxxxxxx med lägsta anbud på 

xxxxxxxkr.        

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt öppet förfarande 

genom inbjudan i annons på Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit 

in anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande 

ombyggnad av Särlaskolan.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2021-05-04 och 

har granskats enligt gransknings - PM 2021-06-15.              

               

Beslutsunderlag 

1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Granskningstablå 

3. Gransknings-PM                                

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00194 2.6.3.1 
 

  

 

Försäljning Hofsnäs/Lilla och Stora Remmen (Tranemo 

Håcknäs 3:1) 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår, under förutsättning att Kommunstyrelsen 

godkänner, att besluta om försäljning av två sommarstugor belägna på 

fastigheten Tranemo Håcknäs 3:1 med adress Lilla Remmen, Hofsnäs. 

Efter försäljning av fastighet avslutas objektet hos Lokalförsörjnings-

förvaltningen.         

Ärendet i sin helhet 

Sedan 1978 har de två sommarstugorna vart uthyrda till samma privatperson 

och nu är kontrakten uppsagda till 2021-09-30. Vid de platsbesök som gjordes 

under januari 2021, tillsammans med representant från Mark och exploatering 

(MEX), är bedömningen att underhållet på de båda sommarstugorna är kraftigt 

eftersatt.              

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, bilder på stugorna 

2. Bilaga 2, kartunderlag                             

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Lilla och stora remmen, bilder 

 



 

 



Bilaga 2, kartunderlag 

Lilla och stora remmen 

 

 



 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Jonasson 
Handläggare 
033 357565 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00151 1.1.3.25 
 

  

 

Svar på Grundskolenämndens Initiativärende: Utreda 

behov och möjlighet för Trandaredsskolan att ta mer 

yta i anspråk  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden har uppmärksammat initiativärendet från 

Grundskolenämnden och kommer att arbeta in det i det fortsatta arbetet enligt 

gällande lokalförsörjningsprocess.        

        

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har uppmärksammat Lokalförsörjningsnämnden på 

möjligheten för Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk, genom ett 

initiativärende.        

Flera skolor i Borås Stad är trångbodda och har behov av underhåll. 

Kristdemokraterna och Moderaterna vill verka för likvärdiga förutsättningar i 

våra skolors verksamhet men även vad gäller fysiska skollokaler och skolgårdar. 

Trandaredsskolan är en av de skolor som under många år haft platsbrist i både 

inne- samt utemiljö.     

I närområdet finns fastigheten Runstaven 1 med adress Husbondegatan 1, 

tidigare Östergårdsskolan. Fastigheten saknar planlagd verksamhet eller 

byggnation. Grundskolenämnden ser här en sällsynt möjlighet att förbättra en 

av våra skolors miljö, upplägg och yta. En utredning kan primärt utröna behov 

och möjlighet för Trandaredsskolan att i sin verksamhet permanent nyttja ytan i 

öster som nu består av parkering.      

               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har uppmärksammat Lokalförsörjningsnämnden på 

möjligheten för Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk, genom ett 

initiativärende: 

Flera skolor i Borås Stad är trångbodda och har behov av underhåll. 

Kristdemokraterna och Moderaterna vill verka för likvärdiga förutsättningar i 

våra skolors verksamhet men även vad gäller fysiska skollokaler och skolgårdar. 

Trandaredsskolan är en av de skolor som under många år haft platsbrist i både 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

inne- samt utemiljö. Skolan har ungefär 500 elever varav 100 har klassrum i 

moduler på gården. Avtal för dessa sträcker sig till år 2025. För närvarande 

pågår standardhöjning av tillagningskök och en modulmatsal upptar tillfälligt en 

parkeringsyta öster om skolan. 

I stadsdelen och i gränsande områden pågår samt planeras nybyggnation av 

bostäder av både mindre och större karaktär. Grundskolenämnden vill därför 

uppmärksamma Lokalförsörjningsnämnden på möjligheten att i tidigt skede 

och inför utgången av modulernas hyresavtal, utreda alternativ för 

Trandaredsskolan att kunna erbjuda alla elever en permanent lösning av 

klassrum samt andra förbättringar som mer mark möjliggör.  

I närområdet finns fastigheten Runstaven 1 med adress Husbondegatan 1, 

tidigare Östergårdsskolan. Fastigheten saknar planlagd verksamhet eller 

byggnation. Grundskolenämnden ser här en sällsynt möjlighet att förbättra en 

av våra skolors miljö, upplägg och yta. En utredning kan primärt utröna behov 

och möjlighet för Trandaredsskolan att i sin verksamhet permanent nyttja ytan i 

öster som nu består av parkering. Grundskolenämnden ser givetvis behovet av 

parkeringar i området och en ny parkeringsyta på fastigheten Runstaven 1 skulle 

kunna tillgodose detta.  

Alternativt om fastigheten Runstaven 1 på lämpligt sätt kan nyttjas för skolans 

räkning. 

 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämnden Initiativärende: Utreda behov och möjlighet för 

Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk  

                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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boras.se 
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grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2020-04-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00052 3.5.4.0 
 

  

 

Initiativärende: Utreda behov och möjlighet för 

Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk  

Grundskolenämndens beslut 

Uppmärksamma Lokalförsörjningsnämnden på möjligheten för 

Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk.        

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har till dagens sammanträde lämnat in 

rubricerat initiativärende. Flera skolor i Borås Stad är trångbodda och har 

behov av underhåll. Kristdemokraterna och Moderaterna vill verka för 

likvärdiga förutsättningar i våra skolors verksamhet men även vad gäller fysiska 

skollokaler och skolgårdar. Trandaredsskolan är en av de skolor som under 

många år haft platsbrist i både inne- samt utemiljö. Skolan har ungefär 500 

elever varav 100 har klassrum i moduler på gården. Avtal för dessa sträcker sig 

till år 2025. För närvarande pågår standardhöjning av tillagningskök och en 

modulmatsal upptar tillfälligt en parkeringsyta öster om skolan. 

I stadsdelen och i gränsande områden pågår samt planeras nybyggnation av 

bostäder av både mindre och större karaktär. Vi vill därför uppmärksamma 

Lokalförsörjningsnämnden på möjligheten att i tidigt skede och inför utgången 

av modulernas hyresavtal, utreda alternativ för Trandaredsskolan att kunna 

erbjuda alla elever en permanent lösning av klassrum samt andra förbättringar 

som mer mark möjliggör.  

I närområdet finns fastigheten Runstaven 1 med adress Husbondegatan 1, 

tidigare förskolan Östergårdsplan. Fastigheten saknar planlagd verksamhet eller 

byggnation. Vi ser här en sällsynt möjlighet att förbättra en av våra skolors 

miljö, upplägg och yta. En utredning kan primärt utröna behov och möjlighet 

för Trandaredsskolan att i sin verksamhet permanent nyttja ytan i öster som nu 

består av parkering. Vi ser givetvis behovet av parkeringar i området och en ny 

parkeringsyta på fastigheten Runstaven 1 skulle kunna tillgodose detta.  

Alternativt om fastigheten Runstaven 1 på lämpligt sätt kan nyttjas för skolans 

räkning. 

Grundskolenämnden föreslås besluta: 

Att uppmärksamma Lokalförsörjningsnämnden på möjligheten för 

Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk.               
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Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Utreda behov och möjlighet för Trandaredsskolan att ta mer 

yta i anspråk.                                 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


