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Reviderad nämndbudget 2020 - 
Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
komplettering av budgeten för 2020 med det nämndbidrag som anges, samt 
att översända den kompletterande budgeten till Kommunstyrelsen.   

Till förvaltningschefen delegeras att göra korrigeringar efter uppdaterad 
information samt redaktionella justeringar.  

 

  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Lokalförsörjningsnämndens verksamheter är från 2018 samlade i en ram. 
Kostnaderna täcks av interna och externa hyror från brukarna samt 
kommunbidrag.  
 
Lokalförsörjningsnämnden har i enlighet med Borås Stads budget lagt en 
reviderad budget. Ändringar/omdisponeringar har gjorts i den bilagda 
budgeten. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har budgeterat ett resultat om 0 kr.  
 
Nämndbidrag i budgeten uppgår till 32 350 tkr för år 2020.  

Gällande Viskania redovisas uppskattade kapitalkostnader. När korrekta 
summor föreligger delegeras till förvaltningschef att justera budget 2020:2.              
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1 Inledning 

Anvisning 
 

Ett inledande avsnitt där nämnden allmänt analyserar utgångsläget eller redovisar sin inriktning med 
arbetet med budgeten för 2020. Nämnderna avgör själva utformningen av detta avsnitt. 
 

Långsiktig lokalplanering 
Lokalresursplaneringen kommer fortsätta att utvecklas under 2020. Investeringar i lokaler är åtgärder 
som kommer att påverka kommunen under lång tid. Borås kommun är en kommun i tillväxt vilket 
ställer krav på en god framförhållning i planeringen så att tillfälliga lösningar kan undvikas. För att klara 
stadens åtaganden krävs personella förstärkningar då fastighetsbeståndet ökar och förändras i sin 
karaktär. Borås stad har över tiden stora behov vad avser den volymbaserade verksamheten. Inom 
ramen för Lokalförsörjningsnämndens ansvar prioriteras dessa behov i den fortsatta planeringen. 
Kapacitetsuppbyggnaden bör i det fortsatta planeringsarbetet bevakas så att såväl behoven tillgodoses 
som att inte kostsam överproduktion skapas. Alternativa lösningar ska övervägas som alternativ till 
nybyggnation. 

Ekonomiska påverkansfaktorer 
Fastighetsverksamheten styrs till hög grad av lagar och andra myndighetskrav som fastighetsägaren inte 
har möjlighet att påverka. Förändringar i dessa medför oftast höga kostnader. Ett aktuellt exempel är 
förändrade myndighetskrav avseende brandsäkerhet. Nämnden har successivt åtgärdat befintliga 
fastigheter. Arbetet fortsätter och i budget 2020 finns en kostnad om 10,9 Mkr. Övrigt som inte är 
möjlighet att påverka är exempelvis justering av konsumtionsavgifter, kapitalkostnader och 
marknadsläget vid inhyrning av lokaler. 

Nuvarande schablonhyror täcker generellt inte kostnaderna. För att skapa en balanserad kostnadsmassa 
krävs flertalet justeringar. Den kommande översynen av hyressystemet är nödvändig för att uppfylla 
intentionen att systemet över tid balanserar intäkter och kostnader. 

Investeringar 
En del angivna projekt i budget 2020 visar på ökade kostnader. Tidigare planer har byggt på 
kostnadsbedömningar som inte har varit beräknade. Arvet i planerna är ursprungligen från 
stadsdelsorganisationen. De tidigare angivna budgetsummorna per objekt är nu reviderade utifrån 
gällande styrdokument, lagkrav och behov av kapacitetsökning, referensobjekt och behov enligt olika 
pedagogiska styrdokument och förändrade lagkrav. 

Underhållsinvesteringar 
De ekonomiska ramarna kommer att tvinga fram att inställningen att ompröva och förädla befintligt 
bestånd ses som något självklart. En del i den strategiska planeringen när en lokal byggs om- eller till så 
finns det med att lokalen skall ha 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 – finns andra lösningar som möter upp på ett fullgott sätt. 

I budget 2020 har Borås Stad ökat avsättningen till underhållsinvesteringar från 48 mkr till 58 mkr. Med 
denna ökning har vi förmåga att göra större och mer långsiktiga åtgärder för att säkerställa och förlänga 
fastigheternas livslängd. 

Underhållsinvesteringar syftar till att vidmakthålla fastigheternas funktion. Ett stort fokus finns därför 
på en långsiktig underhållsplanering. Risken är att en senareläggning av åtgärder medför en 
underhållsskuld som i förlängningen ger ökade kostnader. 



 

Handlingsplan/fokusområden 2020 för en långsiktig hållbar ekonomi 

Löpande fokusområden 

 Energioptimering 

 Genomföra planerade underhållsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt 

 Utveckla arbetet för att få en så kostnadseffektiv produktion som möjligt 

 Översyn av befintliga hyresavtal för uppsägning eller omförhandling 

 Uthyrning/avveckling av objekt i lokalbanken 

 Bevakning av teknik- och miljöutveckling 

Särskilt utvecklingsarbete inom visst område 

 Fortsatt översyn av internhyressystemet 

 Lokalresursplanering – djupanalys av möjligheten att i större utsträckning utveckla befintliga 
fastigheter för att möta verksamheternas behov 

 Undersöka nya möjligheter till flexibelt byggande 

KF budget 2020 

 Översyn av lekgårdar 

 Fortsatt utvecklingsarbete avseende Bodavallen 

 Utredning av KF sessionssal 

  

  

2  Omvärldsanalys 

Anvisning 
 

Utvecklingsarbetet inom nämndens område påverkas av förändringar som sker i omvärlden. 
Förändringar kan visa sig inom teknik, miljö, sociala förändringar och livsstil, värderingar, politik och 
lagstiftning, ekonomi, media, trender samt lokala förutsättningar. Viktiga faktorer som påverkar är 
också demografisk utveckling och kostnadsutveckling för t ex drivmedel, livsmedel och löner. 

Här kan även ingå förändringar av efterfrågan av andra orsaker, t.ex. ökad eller minskad efterfrågan 
på förskola utifrån befolkningsförändringar eller lagstiftning. Beskrivs förändringar ska dessa åtföljas 
av en översiktlig beskrivning av planeringsläget för t.ex. nya skollokaler och en beskrivning av 
ekonomiska konsekvenser. Alla jämförelser görs med det nuvarande faktiska läget som grund. 
Beskriv faktorer som har betydelse för verksamheten under budgetåret 2020. men även på längre sikt. 
 

Byggsektorn är fortfarande överhettad vilket bland annat leder till ökade priser och svårigheter att få in 
anbud. Det finns svaga tendenser till att marknaden förbättras men då de projekt som pågår i regionen 
är omfattande och kommer att pågå under lång tid bedömer vi att det inte kommer att få något 
genomslag 2020. Detta påverkar även möjligheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Den 
breda arbetsmarknaden för ingenjörer gör också att det är betydligt fler branscher än bygg och 
anläggning som bidrar till konkurrensen. 

Antalet äldre ökar och därmed behovet av lägenheter på vård- och omsorgsboende. I Borås Stad 
prognostiseras en ökning av personer 80 - 90 år med ca 600 fram till 2023. Majoriteten som bor på 



 

vård- och äldreboenden i Borås har en demenssjukdom och efterfrågan på den typen boendeplatser är 
högre än på platser med somatisk inriktning. Att tillhandahålla bra miljöer för äldre personer med 
kognitiva funktionsvariationer, till exempel olika demenssjukdomar, är en komplicerad lokalfråga. Vi 
behöver bygga 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). 

Att långsiktigt planera lokalbehovet för målgruppen som faller inom socialpsykiatrin är inte enkelt. Vi 
lever allt längre beroende på bättre hälsa och det gäller även personer med LSS-insatser. Gruppen växer 
allt snabbare och det finns ett ökande behov av vårdinsatser inom särskilt boende. När det gäller 
servicebostäder är en av utmaningarna vårt beroende av externa fastighetsägare. I rådande 
bostadsmarknad är det extra svårt att få tillgång till lägenheter och då bostäderna ofta ska ligga nära en 
gemensam baslägenhet samt har höga säkerhetskrav försvårar det ytterligare. 

Ett av nämndens strategiområden är miljö- och teknikutveckling. Ett särskilt område som utvecklas 
snabbt är modulbyggande. En ofta förekommande uppfattning är att moduler är likställt med dragiga 
byggbodar, snabbt uppställda tillfälliga lokaler som arkitektoniskt är tråkiga. Nya metoder utvecklas 
dock på flera områden där även byggmetoderna förändras med modulteknik. Modulbyggnader med en 
stomme av trä har också miljöfördelar då de exempelvis byggs med en förnybar naturresurs och också 
kan monteras ner och flyttas till en annan plats. 

Det finns många fördelar med att bygga lokaler som är miljövänliga, flexibla över tid och dessutom 
snabbt stå inflyttningsklara. Vi kommer därför att öka vår omvärldsbevakning för att kunna utnyttja de 
fördelar som erbjuds och därmed förbättra och effektivisera vår verksamhet. 

  

2.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat händelser i omvärlden som har förändrats efter budget 2020:1 och som har 
betydelse för verksamheten under budgetåret 2020 men även på längre sikt. 

Det har inte sket någon förändring i nettobudgeten jämfört med budget som lämnades i augusti. 
Förvaltningen lämnar budget i balans. Förändringar om 4 430 tkr som däremot har skett är 
förändringar på verksamhetsnivå. 

Räddningstjänsten har budgeterat högre kostnader och intäkter om 283 tkr jämfört mot budget 1. 
Verksamheten lämnar budget i balans. 

Verksamheten Övriga fastigheter har fått ett nytt objekt efter förvärvet av Wiskania. Som en direkt 
följd av detta ökade kostnader i budget 2 jämfört mot budget 1 med 3 256 medan intäkter ökades med 
2 050. Nettoförändringen blev således 1 206 tkr. 

De flesta förändringar har uppkommit under verksamheten internhyresfastigheter. Ett objekt som har 
legat under schablontyp 2 - Pav. Kronängsskolan, har flyttats till verksamheten Evakuering istället. 
Objektet hade budgeterat en kostnad på 1 700 tkr vilket avser evakuering. 

För Tullengymnasiet har högre intäkter budgeterats om 1 969 tkr samt högre kostnader om 150 tkr 
vilket innebär en positiv nettoförändring mot budget 1 om 1 819 tkr. Objektet Hässlehus fritidsgård har 
också förändrats mot budget 1 om 1 437 tkr efter att högre intäkter budgeterats. 

Nettoförändringen blev således 5 678 tkr. 



 

Denna förändringen har balanserats i resultatutjämningsposten som sänktes intäktssidan med 4 472 tkr 
jämfört med budget 1 till en budget om 3 156 tkr istället. 

  

3 Indikatorer och uppdrag 

Anvisning 
 

Nämnderna skall ange målvärden för varje indikator samt beskriva hur indikatorn ska nås. Det är 
viktigt att beskrivningen av hur indikatorn ska nås är kopplad till det som nämnden bedömer ligga 
inom praktiska möjligheter att genomföra. Indikatorerna ska anges inom ramen för nämndens 
preliminära kommunbidrag. 
 
Målvärde ska anges för år  2020 och 2025. 
 
Avsnittet Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer hämtas från verksamhetsplanen. 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av Kommunfullmäktiges 
sessionssal ska utredas. 

Förstudie startas och samordning med berörda 
parter genomförs. 

3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Anvisning 
 

Observera att det till varje indikator ska finnas en redogörelse för hur nämnden arbetar för att nå 
indikatorns målvärde. 

 



 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Total energiproduktion från 
solenergi, mwh 

210 220 30 300 350 

Total energiproduktion från solenergi, mwh 

Så nås målet för indikatorn 

För att uppnå dessa mål kommer möjlighet till solenergi att prövas i varje projekt. Det finns i nuläget 
femton anläggningar för solenergi, Ytterliggare någon avses att producerar under slutet av 2019. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Energikrav av nybyggnation 
av förskola och grundskola 
samt utvalt LSS/SOL boende 
enligt BBR 19 kap 9 

40  kWh 38 kWh 13  kWh 37 kWh 30 kWh 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Anvisning 
 

Observera att det till varje indikator ska finnas en redogörelse för hur nämnden arbetar för att nå 
indikatorns målvärde. 

 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

5,8 4 6,8 3 2 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,5 1 0,8 1 1 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

 25 75 75 75 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens verksamhet innebär inga stora risker i den fysiska arbetsmiljön. Förutom det ordinarie 
arbetet enligt Borås Stads SAM-rutiner fokuserar vi på det psykosociala arbetsmiljöklimatet. 
Sjukfrånvaron har till största delen orsakats av långtidssjukskrivning som inte har koppling till 
arbetsmiljön. Nämnden ser ingen anledning till särskilda åtgärder. 



 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

De timanställda som arbetar på Lokalförsörjningsförvaltningen är medarbetare som tas in för särskilda 
uppdrag. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Förvaltningen genomför regelbundet hälsoundersökning där medarbetare får återkoppling på sin 
fysiska status. Information om friskvårdsbidraget och Merkraft ingår i introduktionen av nya 
medarbetare. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Psykosocial arbetsmiljö -
 HME ledarskap 

 85% 83,8% 83,8% 85% 

Psykosocial arbetesmiljö -
 HME styrning 

 80% 72,4% 72,4% 85% 

Psykosocial arbetsmiljö - HME ledarskap 

Så nås målet för indikatorn 

Efter mätningen upprättas handlingsplaner för alla enheter. Dessa följs sedan upp på APT-möten. 

Psykosocial arbetesmiljö - HME styrning 

Så nås målet för indikatorn 

Måluppföljningen ska på ett tydligt sätt kommuniceras till organisationen. 

4  Nämndens verksamhet  

Anvisning 
 

Analysera nämndens verksamhet. En analys per budgetram ska göras. 

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Anvisning 
 

Tabellen redovisas per kommunbidrag. Prognos avser nämndens senaste månadsprognos. Kostnader 
ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr. 

 



 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Intäkter 809 013 806 671 882 085 886 515 4 430 

Kostnader -840 913 -855 028 -914 435 -915 630 -1 195 

Buffert    -3 235 -3 235 

Nettokostnader -31 900 -48 357 -32 350 -32 350 0 

Kommunbidrag 31 900 31 900 32 350 32 350 0 

Resultat 0 -16 457 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar 587 755  394 950 385 950 -9 000 

4.2 Nämndens uppgift 

Anvisning 
 

Redogör per verksamhetsområde; innehåll, syfte och allmän inriktning på kort och lång sikt 

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion 
samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och 
anläggningar med god tillgänglighet. Ett av nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig överblick över 
fastighetsbeståndet och därefter kunna fatta långsiktiga beslut för Borås Stad. Utveckling av 
fastighetsförvaltningen är en ständigt pågående process, där nämndens prövande roll utifrån Borås 
Stads fastighetsekonomiska helhetsperspektiv ska vara stark. En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett 
självklart mål utan att för den sakens skull göra avkall på fastigheternas/lokalernas ändamålsenlighet 
eller underhåll. Undantagna från nämndens ansvar är lokaler och verksamhetsspecifika anläggningar 
hos bland annat Servicenämnden, Tekniska nämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden där den 
senast nämnda främst avser fotbollsplaner. 

Verksamheten har tre huvudinriktningar: lokalförsörjning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. 
Lokalförsörjningen ansvarar för att kommunens verksamheter bedrivs i så ändamålsenliga och 
rationella lokaler som möjligt. Byggverksamheten är samordnande och verkställande funktion i ny- 
och ombyggnad av kommunala fastigheter. Fastighetsförvaltningens ansvar är att på ett så effektivt 
sätt som möjligt sköta kommunala fastigheter och lokaler. 

En av lokalförsörjningsverksamhetens viktigaste uppgifter i att fullgöra sitt totala ansvar som beskrivs 
ovan, är framtagandet av Lokalresursplanen. Varje år genomför nämnden en lokalrevision omfattande 
Borås Stads anläggningar som faller inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar. Tillsammans med 
verksamhetsnämnderna analyseras nuvarande samt önskad framtida lokalsituation. Utifrån denna analys 
sammanställs stadens lokalbehov i Lokalresursplanen, som sedan ligger till grund för budgetarbete 
kopplat till investeringar samt förhyrningar. 

Vissa lokaler som återfinns inom nämndens ansvar inhyser vanligtvis ingen verksamhetsnämnd som 
hyresgäst, utan extern part eller ingen alls. Dessa lokaler är: Övriga fastigheter, övriga fastigheter social 
omsorg, LSS-bostäder, lägenheter inom äldreomsorgsfastigheter, räddningstjänstfastigheter samt mark- 
och fastighetsreserv. Lokalhyran för dessa fastigheter täcker vanligen inte respektive lokals kostnad, 
varför de delfinansieras med kommunbidrag. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar särskilt för att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar. 



 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Anvisning 
 

Beskriv och redogör för det beslutade kommunbidraget och andra ekonomiska förutsättningar. 
 
 

Bestånd 

Förvaltningens bestånd har ökat med 24 096 kvadratmeter och uppgår nu till 813 453 kvadratmeter, 
cirka 860 objekt. 

Internhyressystemet 
I det nya internhyressystemet räknas internhyrorna upp årsvis med det omräkningstal för ”Övriga 
kostnader” som budgetramarna för respektive år grundas på. För 2020 är omräkningstalet 1,8 %. 
Schablonhyran är densamma för ägda och inhyrda fastigheter. 

Kostnadsökningar 2020 
Genomsnittlig kostnadsökning inom internhyresfastigheter är 9,89 procent. 

Konsumtionsavgifter utgör cirka 13 procent av driftkostnaderna. I årets budget har dessa räknats upp 
med i genomsnitt 4,7 procent vilket ger en budget om cirka 110 mnkr. 

Förutom konsumtionen har hyreskostnader ökat med 5,2 procent vilket ger en budget om cirka 285 
mnkr. Hyreskostnader utgör 33,7 procent av totala budgeten för drift. 

Underhållsinvesteringar 
I budget 2020 har Lokalförsörjningsnämnden ökat avsättningen till underhållsinvesteringar från 48 
mnkr till 58 mnkr. Med denna ökning har vi förmåga att göra större och mer långsiktiga åtgärder för att 
säkerställa och förlänga fastigheternas livslängd. 

Kommunbidragsfinansierade verksamheter 
Förvaltningens kommunbidragsfinansierade verksamheter är politisk nämnd och administration, 
tillgänglighet och IT, sociala boenden, övriga fastigheter, mark- och fastighetsreserv, serveringar samt 
specialverksamheterna lokalbank, pågående arbeten ej uthyrningsbara, evakuering, sanering, rivning, 
förstudier och mindre verksamheter. 

Ett maxtak för hyran avseende sociala boenden och äldreomsorgs-boende är infört. Verksamheterna 
budgeteras också som fullt uthyrda. Detta kompenseras i bokslut. 

Verksamheterna Lokalbanken och Ej uthyrningsbara innefattar lokaler som verksamheterna sagt upp 
eller som inte är möjliga att hyra ut. Kända kostnader 1/1 2020 uppgår till ca 20 000 tkr. 

Lokalförsörjningsnämndens nämndbidrag för 2020 uppgår till 32 350 tkr. 

Investeringar 
En del angivna projekt i budget 2020 visar på ökade kostnader. Tidigare planer har byggt på 
kostnadsbedömningar som inte har varit beräknade. Arvet i planerna är ursprungligen från 
stadsdelsorganisationen. De tidigare angivna budgetsummorna per objekt är nu reviderade utifrån 
gällande styrdokument, lagkrav och behov av kapacitetsökning, referensobjekt och behov enligt olika 
pedagogiska styrdokument och förändrade lagkrav. 

  

  



 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Anvisning 
 

Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet. 
Beskriv kort hur nämnden avser arbeta för att budgetprocessen och budgeten ska främja 
jämställdhet. 
Fokus bör ligga på att beskriva hur det dagliga arbetet, inklusive processer, kring jämställdhet ska 
bedrivas inom verksamheterna. Beskriv planerade aktiviteter och projekt som kan öka Boråsarnas 
möjlighet till jämställda tjänster och verksamheter och som därmed leder till jämställdhetsfrämjande 
utveckling. 

Budget 

Enligt Lokalförsörjningsnämndens reglemente har nämnden till uppgift att erbjuda lokaler till stadens 
verksamheter. Nämndens verksamhet vänder sig således inte direkt till någon av målgrupperna som 
stadens program för jämställdhetsintegrering omfattar. Då Lokalförsörjningsnämnden inte fördelar 
några allmänna medel eller på annat sätt bedriver verksamhet utifrån könsfördelning är det nämndens 
uppfattning att budgeten därför är könsneutral. 

Arbetsgivarperspektivet 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp på förvaltningens arbetsplatsträffar enligt SAM-
kalendern. Förvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket minskar risken för 
diskriminering. Vid lika kompetens favoriseras underrepresenterad grupp. 

4.4 Verksamhet 2020 

Anvisning 
 

Nämnden ska fördela det preliminära kommunbidraget till budgetbelopp per verksamhet.Den 
verksamhetsnivå som ska användas fastställs gemensamt av nämnden och Kommunstyrelsen. Dessa 
verksamheter kommer därför att vara fördefinierade i tabellen och är miniminivån för rapporteringen 
till Kommunfullmäktige. Det går att lägga till rader om ytterligare specificering är nödvändig för den 
nämndsvisa rapporteringen. 
 
Tabellens summarad ska visa nämndens utfall för den totala verksamheten. 
 
Kostnader ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr. 

 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Ledning och 
administration 

     

Intäkt 13 243 13 243 12 698 12 698 0 

Kostnad -16 005 -18 190 -16 273 -16 273 0 

Nettokostnad -2 762 -4 947 -3 575 -3 575 0 



 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Drift- och 
förvaltningsavdelnin
g 

     

Intäkt 13 765 13 765 13 633 13 633 0 

Kostnad -13 764 -13 540 -13 633 -13 633 0 

Nettokostnad 1 225 0 0 0 

Byggavdelning      

Intäkt 11 524 9 640 11 296 11 296 0 

Kostnad -10 685 -9 954 -11 296 -11 296 0 

Nettokostnad 839 -314 0 0 0 

Lokalresursavdelnin
g 

     

Intäkt 5 023 5 023 5 548 5 548 0 

Kostnad -5 023 -5 204 -6 137 -6 137 0 

Nettokostnad 0 -181 -589 -589 0 

Internhyresfastighete
r schablontyp 1 

     

Intäkt 646 157 649 319 700 506 707 075 6 569 

Kostnad -642 440 -644 597 -700 661 -703 252 -2 591 

Nettokostnad 3 717 4 722 -155 3 823 3 978 

Internhyresfastighete
r schablontyp 2 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -1 700 0 1 700 

Nettokostnad 0 0 -1 700 0 1 700 

Externa uthyrningar      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Räddningstjänstfasti
gheter 

     

Intäkt 4 177 4 187 4 127 4 410 283 

Kostnad -4 177 -4 181 -4 127 -4 410 -283 

Nettokostnad 0 6 0 0 0 

LSS-fastigheter      

Intäkt 19 119 18 773 22 006 22 006 0 

Kostnad -29 697 -29 944 -32 232 -32 232 0 

Nettokostnad -10 578 -11 171 -10 226 -10 226 0 

Äldreomsorgsfastigh
eter 

     

Intäkt 47 477 49 060 55 672 55 672 0 

Kostnad -48 769 -49 224 -51 034 -51 034 0 



 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Nettokostnad -1 292 -164 4 638 4 638 0 

Övriga fastigheter 
social omsorg 

     

Intäkt 5 311 5 547 6 468 6 468 0 

Kostnad -6 812 -6 812 -6 935 -6 935 0 

Nettokostnad -1 501 -1 265 -467 -467 0 

Övriga fastigheter      

Intäkt 33 439 33 539 38 623 40 673 2 050 

Kostnad -31 760 -33 001 -39 164 -42 420 -3 256 

Nettokostnad 1 679 538 -541 -1 747 -1 206 

Mark- och 
fastighetsreserv 

     

Intäkt 3 751 3 744 3 685 3 685 0 

Kostnad -6 680 -6 547 -6 044 -6 044 0 

Nettokostnad -2 929 -2 803 -2 359 -2 359 0 

Serveringar      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 700 -2 700 -2 800 -2 800 0 

Nettokostnad -2 700 -2 700 -2 800 -2 800 0 

Lokalbank      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 000 -6 276 -3 000 -3 000 0 

Nettokostnad -3 000 -6 276 -3 000 -3 000 0 

Pågående arbeten, ej 
uthyrningsbara 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 100 0 0 0 

Nettokostnad 0 -1 100 0 0 0 

Evakuering      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 0 

Nettokostnad -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 0 

Sanering      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 

Nettokostnad -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 

Rivning      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 500 -1 000 -1 500 -1 500 0 

Nettokostnad -1 500 -1 000 -1 500 -1 500 0 



 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Förstudier      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -774 -700 -783 -783 0 

Nettokostnad -774 -700 -783 -783 0 

Femårslån      

Intäkt 332 332 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 332 332 0 0 0 

Mindre verksamheter      

Intäkt 195 193 195 195 0 

Kostnad -127 -260 -116 -116 0 

Nettokostnad 68 -67 79 79 0 

Resultatutjämningsp
ost 

     

Intäkt 5 500 0 7 628 3 156 -4 472 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 5 500 0 7 628 3 156 -4 472 

Totalt      

Intäkt 809 013 806 365 882 085 886 515 4 430 

Kostnad -840 913 -850 230 -914 435 -918 865 -4 430 

Nettokostnad -31 900 -43 865 -32 350 -32 350 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Anvisning 
 

Beskriv per verksamhet de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter som blir verklighet under 
2020. Här ska, i förekommande fall, finnas en koppling till de förändringar som beskrivs i 
omvärldsanalysen och i internkontrollens riskanalys. 
 
Här ska också verksamhetsmåtten analyseras och kommenteras, i den mån det är relevant. En 
koppling ska göras till de mått som lämnas som bilaga till budgetförslaget. Om t.ex. 
verksamhetsmåtten visar en ökning av antalet barn i skolan ska en beskrivning göras här om hur 
verksamheten ändras för att ta hand om denna ökning. 

Nämnderna ska även beskriva inriktningen för hur arbetet skall bedrivas i förvaltningen och ge 
uppdrag och direktiv till förvaltningen om vad som ska genomföras. 
 
De områden som nämnden ser som viktiga att förbättra och/eller förändra kan också redovisas här. 

Ledning och administration 
I denna grupp ingår verksamheterna administration (ledning, planering, HR, kommunikation, kvalitet, 
ekonomi, kundtjänst), nämnd och nämndadministration. 

Intäkterna uppgår till 12 698 tkr medan kostnaderna uppgår till 16 273 tkr, viket ger ett underskott i 



 

verksamheten om 3 575 tkr. Intäkterna har sjunkit med 545 tkr jämfört med föregående år medan 
kostnaderna har ökat med 268 tkr, vilket innebär ett ökat underskott, om 813 tkr jämfört med 
föregående år. Förändringarna avser personalkostnader som har ökat med 462 tkr genom budgeterande 
av en vakant tjänst, materialkostnaderna som har sjunkit med 95 tkr, tjänstekostnader som har sjunkit 
med 120 tkr. 

Drift och förvaltningsavdelning 
Verksamheten avser förvaltning av ägda fastigheter. 

Intäkterna och kostnaderna är lika höga och uppgår till 13 633 tkr vilket ger en budget i balans. 

Byggavdelning 
Verksamheten avser ny- och ombyggnation. Verksamheten lämnar en budget i balans där intäkter och 
kostnader är lika höga. Budget 2020 innebär ett förbättrat resultat om 814 tkr jämfört med föregående 
år. 

Lokalresursavdelning 
Verksamheten avser förvaltning av inhyrda fastigheter och hyresadministration. 

Intäkterna uppgår till 5 548 tkr medan kostnaderna uppgår till 6 137 tkr, viket ger ett underskott i 
verksamheten om 590 tkr. Intäkterna har ökat med 525 tkr jämfört med föregående år, kostnaderna har 
ökat med 1 115 tkr, vilket innebär ett försämrat resultat om 590 tkr jämfört med föregående år. 
Verksamheten har utökats med en förvaltare. 

Internhyresfastigheter 
Detta avsnitt avser verksamheten Internhyresfastigheter, både ägda och inhyrda. 

Schablontyp 1 - fastigheter som finansieras inom internhyressystemet 
Uppräkningsfaktorer används för fastighetsrelaterade driftkostnader, underhåll och 
konsumtionsavgifter. Hyresintäkter, hyreskostnader och kapitalkostnader beräknas per objekt. För 
driftkostnader och underhåll har vi för 2020 använt faktorn för uppräkning av interna hyresintäkter, 
1,8 %. Sammantaget för internhyresfastigheterna motsvarar höjningarna av konsumtionsavgifter 5,6 % 
jämfört med kostnadsnivån för 2019. Detta innebär kostnader om 
5 439 tkr utöver höjningen av hyresintäkterna om 1,8 procent. 

Budgetering görs på objektnivå. 

Det budgeterade resultatet för Internhyresfastigheter visar ett överskott om 3 823 tkr. vilket ger en 
förbättring om 48 tkr jämfört med föregående år. De ägda internhyresfastigheterna visar ett överskott 
om 37 654 tkr medan de inhyrda internhyresfastigheterna visar ett underskott om 33 831 tkr. 

I budgeten för 2020 är driftkostnaderna 6,2 % lägre än driftkostnaderna i budgeten för föregående år. 

Ägda internhyresfastigheter 
De ägda internhyresfastigheterna visar ett överskott om 37 654 tkr i budgeten för 2020, Motsvarande 
belopp för 2019 var ett överskott om 29 100 tkr, vilket ger en förbättring om 
8 554 tkr. 

   

Verksamhet 
Budget 

2019 tkr 
Budget 

2020 tkr 
 

Drift -9 463 -8 762  

Administration -6 122 -6 455  

Underhåll -34 038 -35 983  

Kapitalkostnader -164 800 -185 183  

Konsumtionsavgifter -84 396 -88 241  

Förvaltningskostnader -12 069 -11 831  

Utemiljö -8 139 -8 584  



 

   

Säkerhetskostnader -8 318 -8 544  

Fastighetsskötsel -21 514 -24 116  

Intäkter 404 350 432 660  

Övrigt -26 391 -17 307  

Summa 29 100 37 654  

  

Inhyrda internhyresfastigheter 
De inhyrda internhyresfastigheterna visar ett underskott om 33 246 tkr i budgeten för 2020, 
Motsvarande belopp för 2019 var ett underskott om 25 326 tkr, vilket ger en försämring om 
8 506 tkr. 

Budget för inhyrda internhyresfastigheter: 

Kostnader Budget 2019 Budget 2020  

Administration -2 463 -2 809  

Drift -1 480 -1 502  

Underhåll -3 934 -5 626  

Kapitalkostnader -4 713 -7 999  

Konsumtionsavgift
er 

-11 970 -13 546  

Hyreskostnader -226 297 -259 085  

Fastighetsskötsel -659 -1 735  

Säkerhetskostnad
er 

-1 168 -7 131  

Myndighetskontroll 
brand 

0 -3 200  

Intäkter 239 546 274 414  

Övrigt -12 187 -5 613  

Summa -25 326 -33 832  

När det nya internhyressystemet infördes 2017 beslutades det att det inte skall vara någon skillnad för 
verksamheten om de verkar i en ägd eller inhyrd lokal. Detta har medfört betydande kostnadsökningar 
avseende fastighetsskötsel och underhåll. Under 2019 har vi påbörjat ett arbete med säkerhetsåtgärder, 
främst lås och larm, vilket kommer att fortsätta under 2020. 

Internhyresfastigheter schablontyp 2 
Internhyresfastigheter av schablontyp 2 avser lokalgrupp Årsvis omräkning (självkostnadshyra) i vilken 
de stora kostnaderna främst avser paviljonger, sim -, is -, och idrottshallar samt kulturhuset. 

Räddningstjänstfastigheter 
Räddningstjänstfastigheter har självkostnadshyra och verksamheten har därför ingen nettokostnad. 
Intäkter för budget 2020 har ökat med 5,6 % mot budget 2019. 

LSS-fastigheter 
Intäkterna uppgår till 22 006 tkr medan kostnaderna uppgår till 32 232 tkr, viket ger ett underskott i 
verksamheten om 10 226 tkr. Intäkterna har ökat med 2 886 tkr jämfört med föregående år medan 



 

kostnaderna har ökat med 2 535 tkr vilket innebär ett minskat underskott om 352 tkr jämfört med 
föregående år. 

Verksamheten omfattas av maxhyran (5 060 kr/mån) och budgeteras som fullt uthyrt. Beräknade 
kostnader för vakanser uppgår till ca 1 195 tkr. Beräknade kostnader för hyrestak uppgår till en kostnad 
om ca 2 860 tkr. 

Äldreomsorgsfastigheter 
Intäkterna uppgår till 55 672 tkr medan kostnaderna uppgår till 51 033 tkr, vilket ger ett överskott om 
4 639 tkr förutsatt full uthyrning under hela året. 

Verksamheten omfattas av maxhyra (6 060 kr/mån) och budgeteras med fullt uthyrt. Beräknade 
kostnader för hyrestak är ca 1 735 tkr. 

Övriga fastigheter social omsorg 
I verksamheten ingår 8 objekt. Intäkterna uppgår till 6 468 tkr medan kostnaderna uppgår till 
6 935 tkr, viket ger ett underskott i verksamheten om 467 tkr. Intäkterna har ökat med 1 157 tkr 
jämfört med föregående år medan kostnaderna har ökat med 123 tkr vilket innebär ett förbättrat 
resultat om 1 034 tkr jämfört med föregående år. 

Verksamheten omfattas av maxhyra (6 060 kr/mån) och budgeteras som fullt uthyrt. Beräknade 
kostnader för hyrestak är 56 tkr. 

Övriga fastigheter 
I verksamheten ingår fastigheter utan interna hyresgäster. Intäkterna uppgår till 40 673 tkr medan 
kostnaderna uppgår till 42 420 tkr, viket ger ett underskott i verksamheten om 1 746 tkr. Intäkterna har 
ökat med 7 088 tkr jämfört med föregående år medan kostnaderna har ökat med 
10 464 tkr, vilket innebär ett försämrat resultat om 3 375 tkr jämfört med föregående år. Detta beror 
främst på objektet Orangeriet som flyttats till denna verksamhet och inköpet av Wiskania. Orangeriet 
har budgeterade intäkter om 664 tkr och kostnader om 2 362 tkr. Förvärvet av Wiskania gjordes av 
strategiska skäl. Wiskania. I budget för Wiskania budgeterades intäkter om 2 166 tkr och kostnader om 
3 100 tkr. 

Mark- och fastighetsreserv 
I verksamheten ingår 58 objekt och avser bland annat inköpt strategisk mark och fastigheter. Intäkterna 
uppgår till 3 685 tkr medan kostnaderna uppgår till 6 044 tkr, viket ger ett underskott i verksamheten 
om 2 359 tkr. Intäkterna har minskat med 66 tkr jämfört med föregående år medan kostnaderna har 
minskat med 636 tkr vilket innebär ett förbättrat resultat om 570 tkr jämfört med föregående år. 

Serveringar 
Denna verksamhet avser gratis kaffe för för medarbetarna från personalserveringarna i stadshuset och 
Nornan. 

Det budgeterade resultatet är ett underskott om 2 800 tkr vilket är 100 tkr högre än föregående år. 
Verksamheten har inga intäkter. 

Lokalbank 
Denna verksamhet avser lediga lokaler som är tillgängliga för uthyrning. Det budgeterade resultatet är 
ett underskott om 3 000 tkr. Denna verksamhet påverkas stort av internhyressystemet. Kända 
kostnader som kommer att belasta verksamheten under 2020 är ca 11 800 tkr. 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 
Denna verksamhet avser lediga lokaler som inte är tillgängliga för uthyrning. Det finns ingen budget för 
denna verksamhet. Uppskattad kostnad för verksamheten under 2020 är ca 9000 tkr. Största objektet är 
Björkängsgymnasiet som kommer att belasta verksamheten med 8 400 tkr under 2020. Objektet 
kommer till största delen att nyttjas av Grundskolenämnden. Planerat ianspråktagande är vårterminen 
2021. 

Evakuering 
Verksamheten avser ersättningslokaler i samband med åtgärder i de ordinarie lokalerna. Kostnader för 



 

denna verksamhet belastar Lokalförsörjningsnämnden. 

Det budgeterade resultatet är ett underskott om 15 000 tkr. 

Sanering 
Det budgeterade resultatet är ett underskott om 2 000 tkr. Verksamheten har inga intäkter. 

Kostnaderna är svåra att uppskatta då behovet inte kan förutses. 

Rivning 
Det budgeterade resultatet är ett underskott om 1 500 tkr. Verksamheten har inga intäkter. 

Förstudier 
Denna verksamhet avser utredningar av mer övergripande eller generell karaktär samt utvecklingsarbete 
och avser inte ett specifikt objekt. 

Det budgeterade resultatet är ett underskott om 782 tkr. Verksamheten har inga intäkter. Kostnaderna 
har uppskattats till 1 kr per kvadratmeter. 

Mindre verksamheter 
I denna grupp ingår flera mindre verksamheter - civilförsvar, kiosker och kolonilotter. 

Det budgeterade resultatet är ett överskott om 79 tkr. 

Resultatutjämningspost 
Det budgeterade resultatet i denna verksamhet återspeglar en differens mellan den beslutade 
nettobudgeten och det beräknade resultatet som förvaltningen anser realistiskt. Det budgeterade 
resultatet är ett överskott om 3 156 tkr. 

De främsta anledningarna till differensen är följande: 

Den övervägande majoriteten av nämndens verksamhet finansieras via internhyressystemet, vilket 
omarbetades inför budget 2017. Grundprincipen är att internhyrorna ska motsvara kostnader för 
lokaler över tid. Schablonhyrorna uppräknas med 1,8 % för 2020 vilket inte motsvarar den realistiska 
kostnadsutvecklingen. 

Sociala boende har ett hyrestak som innebär att kostnaderna oftast överstiger hyresintäkterna. En direkt 
följd av detta är ett nettounderskott i verksamheter där sociala boenden ingår. LSS verksamheten 
omfattas av maxhyran (5 060 kr/mån) och budgeteras som fullt uthyrt. Beräknade kostnader för 
vakanser uppgår till ca 1 195 tkr. Beräknade kostnader för hyrestak uppgår till en kostnad om 
ca 2 860 tkr. 

Verksamheten Äldreomsorgsfastigheter omfattas av maxhyra (6 060 kr/mån) och budgeteras med fullt 
uthyrt. Beräknade kostnader för hyrestak är ca 1 735 tkr. 

Särskilda boenden budgeteras som fullt uthyrda vilket inte motsvarar den faktiska beläggningsgraden 
vilket leder till ett underskott i resultatet. 

4.4.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat de ekonomiska och verksamhetsmässiga förändringar som finns i budget 2020:2 
jämfört med budget 2020:1. 



 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Ägda fastigheter 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Felavhjälpande underhåll, tkr 34 566 43 058 35 898 

Konsumtionsavgifter, tkr 81 342 103 198 87 274 

Gällande underhållsinvesteringar ansöker vi extra medel för: 

Simarenan 16 milj 

Stadshuset tak 2 milj 

5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Preliminärt Kostnad 
underhållsinvesteringar 

 48 000 58 000 

5.2 Inhyrda fastigheter 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal inhyrda kvadratmeter 229 448 228 229 229 685 

5.3 Energianvändning 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Total energianvändning för 
uppvärmning av kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter. 

93 93 92 

Total energiförbrukning i kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter 

  223 



 

Total energiförbrukning innefattar fjärrvärme, el och fjärrkyla för samtliga fastigheter som är redovisade 
i Keepaneye. Ej normalårskorrigerade värden. 

5.4 Internhyressystem, resultat lokalgrupper tkr 

5.4.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Förskola 1 750 8 684 2 624 

Grundskola, inkl. fritidshem och 
förskoleklass 

2 513 -3 099 108 

Gymnasie- och vuxenutbildning 1 379 -7 277 -9 167 

Äldreomsorg 3 317 2 986 2 153 

Daglig verksamhet m.m. 141 1 132 439 

LSS-boenden 654 2 001 566 

Bibliotek 985 52 45 

Fritid -1 338 3 555 1 694 

Kontor 395 803 -2 145 

Fritidsgårdar 2 250 -885 -763 

IFO 912 -172 713 

Årsvis omräkning 3 788 0 0 

Externa uthyrningar 2 965 -2 146 -89 

6 Investeringar 

Anvisning 
 

Avsnittet ska innehålla en beskrivning av investeringsprojekt under perioden 2020-2022. 
Projektbeskrivning och investeringskalkyl bifogas rapporten 

 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 

 



 

Sammanställning 
investeringsvolymer 

Godkänd 
utgift 

Budget 
tom 2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Grundskola inklusive fritidshem och 
särskola 

1 215 811 21 261 131 560 182 000 223 530 

Förskola 252 554 65 544 32 610 77 000 77 400 

Gymnasieskola, vuxenutbildning 
och frivillig särskola 

22 000 400 9 000 12 600  

Äldreomsorg      

Lokaler för daglig verksamhet, 
arbetsförberedande åtgärder mm 

     

LSS/SOL-boenden 262 950 2 950 87 000 59 500 74 500 

Kultur och fritid 71 540 2 460 19 680 49 400  

Kontor- och personallokaler      

Individ- och familjeomsorg      

Övriga lokaler 5 000 600 4 400   

Mindre investeringar   96 700 81 000 81 000 

Summa 1 829 855 93 215 380 950 461 500 456 430 

6.1 Grundskola inklusive fritidshem och särskola 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 



 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

Trandaredskolan 
utbyggnad kök 

13 900 500 13 400   1 

Byttorpskolan om- och 
tillbyggnad 

153 811 6 781 57 030 55 000 35 000 2 

Myråsskolan om- och 
tillbyggnad 

230 000 6 370 50 630 127 000 46 000 2 

Norrbyskolan 
ombyggnad 

97 600 4 870   49 730 1 

Erikslundskolan 
ombyggnad 

235 000 500   21 300 1 

Särlaskolan ombyggnad 175 000 1 740    1 

Ny skola, Gässlösa 300 000 500   71 500 1 

Daltorpskolan 
anpassning 7-9 

9 000 0 9 000   0 

Tummarpskolan, 
utvändig hiss 

1 500 0 1 500   0 

Summa 1 215 811 21 261 131 560 182 000 223 530  

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat. 

Norrbyskolan ombyggnad 
Mål & Beskrivning 
Norrbyskolan återställas och anpassas till 2-parallellig skola F-6. Behovet av elevplatser har ökat i 
upptagningsområdet. Planen är att Norrbyskolan skall bli en lågstadieskola F-6 och att Särlaskolan skall 
bli en högstadieskola 7-9. En liten idrottshall för skolan kommer också uppföras i projektet. 

Förskolebarnen som idag går i Norrbyskolan behöver flytta till en ny lokal senast mars 2022. Då kan 
Norrbyskolan påbörjas att återställas till skola. 

Konsekvenser 
Om inte ombyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn ökar i området. 



 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 97 600 tkr             Prel. färdigställande: 2023 

Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Mål & Beskrivning 
Projektet avser att efter om- och tillbyggnaden att erbjuda en utökad elevkapaciten till en tre-parallellig 
skola F-6. Inom projektet sker även om ombyggnad åt Kulturförvaltningens folkbibliotek på Byttorp. 

Byttorpskolan kommer inte att evakueras, utan byggas i två huvuddelar. 

Konsekvenser 
Om inte nybyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn ökar i området. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 153 811 tkr          Prel. Färdigställande: 2022 

Särlaskolan ombyggnad 
Mål & Beskrivning 
Gamla Stadsdelsnämnden Norr har i budget 2015 fått i uppdrag att utreda den framtida användningen 
av Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad. Utredning visade att Särlaskolan bäst 
används när den är en renodlad högstadieskola 7-9, vilket bekräftas av Grundskolenämnden. Med ett 
delvis nytt upptagningsområde kan den också skapa en bra grund för integration. Det innebär bl.a att 
en inre ombyggnation krävs, ny idrottshall och större matsal/kök. 

Konsekvenser 
Om inte en ombyggnation sker kommer skolan inte kunna erbjuda alla elever i upptagningsområdet en 
plats på skolan. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 175 000 tkr            Prel. Färdigställande: 2025 

Myråskolanskolan om- och tillbyggnad 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation sker inom Myråsskolans upptagningsområde, vilket medför att elevantalet ökar. Projektet 
avser en om- och tillbyggnad till en 4-parallellig skola F-6. Projektet omfattar en modernisering av 
befintlig skola samt tillbyggnad av fullstor idrottshall, nytt kök, matsal och bibliotek. I och med en 
tillbyggnad kan paviljongen på skolan avvecklas. 

Konsekvenser 
Om inte en expansion sker kommer skolan inte kunna erbjuda alla elever i upptagningsområdet en plats 
på skolan. 

Ekonomisk data    
Slutprognos: 230 000 tkr              Prel. Färdigställande: 2023 

Ny skola, Gässlösa 
Mål & Beskrivning 
Enligt befolkningsprognoser kommer antalet elever i grundskoleålder i Borås att öka. För att möta detta 
behov behöver en ny skola byggas. Skolan är lokaliserad till en tomt på Gässlösa. 

Konsekvenser 
Om inte en nybyggnation sker kommer skolan inte kunna erbjuda alla elever i upptagningsområdet en 
plats på skolan. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 300 000 tkr          Prel. Färdigställande: 2024 

Trandaredskolan utbyggnad kök 
Mål & Beskrivning 
Skolans kök är i stort behov av en ombyggnation. Kapaciteten i matsalen är för låg, vilket gör att antalet 
sittningar blir många. Det mest akuta är en fungerande diskavdelning och därför bör en utbyggnad av 



 

köket ske. 

Konsekvenser 
Barnen får äta lunch utanför lämpliga lunchtider, samt att arbetssituationen för kökspersonalen är 
ohållbar. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 13 900 tkr           Prel. Färdigställande: 2020 

Erikslundskolan om- och tillbyggnad 
Mål & Beskrivning 
Byggnaderna är fastighetstekniskt slitna och lokalerna dåligt anpassade för dagens 
undervisningsverksamhet. Byggnaderna är i behov av modernisering och upprustning. En expansion av 
elevkapaciteten till 2-parallellig F-6 och 4-parallellig 7-9, samt grundsärskola. 

Konsekvenser 
Om inte förslagna åtgärder genomförs riskerar byggnadernas skick att ytterligare försämras. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 235 000 tkr         Prel. Färdigställande: 2024 

Daltorpskolan anpassing 7-9 
Mål & Beskrivning 
Daltorpskolan anpassas för verksamhet 7-9. Det innebär bland annat upprättande av NO-salar, 
slöjdsalar och utemiljö. 
 
Konsekvenser 
Om anpassningen inte sker är lokalerna inte ändamålsenliga för verksamheten 7-9. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 9 000 tkr          Prel. Färdigställande: 2020 

Tummarpskolan utvändig hiss 
Mål & Beskrivning 
Projektet är för att uppfylla Borås Stads krav på tillgänglighet. Idag finns det elever som inte har tillgång 
till vissa lokaler i skolan och detta blir i sin tur personalkrävande och kostsamt eftersom man måste 
hitta alternativ för att alla elever skall få möjlighet att kunna deltaga på alla lektioner. 

Konsekvenser 
Att det blir väldigt personalkrävande och kostsamt då man måste hitta alternativ så att alla elever kan få 
möjlighet att deltaga på alla lektioner. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 1 500 tkr       Prel. Färdigställande: 2020 

  



 

6.2 Förskola 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

Vildmarkens förskola, 
6+1 avd 

47 404 44 204 3 200   2 

Strandvägens förskola, 6 
avd 

39 450 19 900 19 550   2 

Kristinegården, 6 avd 39 900 940 4 860 34 100  1 

Badstrandsvägen, 6 avd 43 400 500 2 500 23 500 16 900 1 

Vinkelvägen, 6 avd 41 400 0 2 500 17 400 21 500 0 

Sjöbo, 6 avd 41 000 0 0 2 000 39 000 0 

Utemiljö förskolor   5 000 5 000 5 000  

       

       

       

       

       

Summa 252 554 65 544 37 610 82 000 82 400  

varav lokaler med 
schablonhyra 

      



 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat. 

Kristinegården 
Mål & Beskrivning 
Stort behov av renovering både invändigt och utvändigt föreligger. Lokalerna är slitna och nedgångna, 
även lekutrustningen på gården är sliten och delvis trasig. Fastigheten är också fuktskadad och det 
förekommer brister i byggnadskonstruktionen, vilket kan påverka innemiljön negativt. Ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektiv är en rivning av bygganden att förorda. 

Detta projekt redovisades i Lokalresursplanen 2016 och är initierat av Lokalförsörjningsförvaltningen 
tillammans med gamla Stadsdelsnämnden Väster. 

Konsekvenser 
Om inte ombyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn i området ökar. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 39 900 tkr          Prel. Färdigställande: 2022 

Badstrandsvägen förskola 
Mål & Beskrivning 
Ny förskola med 120 platser. Förskolan är lokaliserad till Badstrandsvägen i Sjömarken. Arbetet med en 
ny detaljplan pågår. 
Inom projektet kommer kompensationsåtgärder för Badresors verksamhet att utföras. Även arbeten 
med parkeringen till badplatsen och omgivande ytor ingår. 

Konsekvenser 
Om inte nybyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn i området ökar. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 43 400 tkr           Prel. Färdigställande: 2022 

Vinkelvägen förskola 
Mål & Beskrivning 
Ny förskola med 120 platser. Förskolan är lokaliserad till Vinkelvägen i Sparsör. 

I samband med etablering av en ny förskola med sex hemvister på Vinkelvägen i Sparsör kommer 
eventuellt Lilla Safirens förskola (två hemvister) och Trollevi förskola (fyra hemvister) att avvecklas. 

Konsekvenser 



 

Om inte nybyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn i området ökar. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 41 400 tkr           Prel. Färdigställande: 2022 

Sjöbo förskola 
Mål & Beskrivning 
Ny förskola med 120 platser. 

För att klara den planerade demografiska utökningen på Nordskogen, Sjöbo ängar och Tosseryd 
behöver en ny förskola etableras. 

Tänkt placering är vid Sjöboskolan där det finns en tomt som tillåter både förskola och skola. Andra 
lokaliseringar övervägs också. 

Konsekvenser 
Om inte nybyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn i området ökar. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 37 950 tkr             Prel. Färdigställande:  2023 

Strandvägens förskola 
Mål & Beskrivning 
Ny förskola med 120 platser. Förskola är lokaliserad till Strandvägen i Sandared. Eventuellt ersätta 
Sjögårdens förskola (tre hemvister, paviljong) och Nordtorps förskola (två hemvister). 

Konsekvenser 
Om inte nybyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn i området ökar. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 39 450 tkr              Prel. Färdigställande: 2020 

Vildmarkens förskola, Alideberg 
Mål & Beskrivning 
Ny förskola med 140 platser varav 20 platser är dygnet-runt-verksamhet. Förskolan är lokaliserad till 
Alidelundsgatan på Alideberg. 

För att klara den planerade demografiska utökningen måste en förskola med 6 + 1 hemvist för dygnet-
runt-verksamhet byggas på Alidebergsområdet. Förskolan ska tjäna Aliderbergs- och 
Erikslundsområdet och även de nordliga delarna av Centrumområdet vid eventuell platsbrist. 

Lokaler som lämnas då en ny förskola på Alidebergsområdet är byggd är Solgårdens förskola (2 
hemvister). Solgården består av externt hyrda paviljonger. 

Konsekvenser 
Om inte nybyggnationen genomförs riskeras att platsbrist uppstår då antal barn i området ökar. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 47 404 tkr         Prel. Färdigställande: 2020 



 

6.3 Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

Almåsgymnasiet 
innergård 

17 500 400 4 500 12 600  1 

Almåsgymnasiet NO-
salar 

4 500  4 500   1 

       

       

Summa 22 000 400 9 000 12 600   

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 



 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat. 

Almåsgymnasiet innergård, NO-salar 
Mål & Beskrivning 
För att bibehålla Almåsgymnasiets attraktionskraft bland sökande behöver gymnasiets gemensamma 
ytor, hörsal och grupprum utvecklas. Logistiken mellan huvudentré, undervisningssalar och 
gemensamma ytor behöver ses över. 
Genom en omställning av programstrukturen behöver NO-salar att tillskapas på Almåsgymnasiet, vilket 
ingår i projektet. 

Konsekvenser 
Om projeketet uteblir så riskerar Almåsgymansiet att tappa i attraktionskraft. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 20 900 tkr            Prel. Färdigställande: 2021 

6.4 Äldreomsorg 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

       

Summa       



 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat. 

6.5 Lokaler för daglig verksamhet, arbetsförberedande 

åtgärder mm 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 



 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

       

       

Summa       

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat 



 

6.6 LSS/SOL-boende 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt
status 

Metergatan SoL 6 500  6 500   1 

Brotorpsgatan LSS 5 000  5 000   1 

Backhagsvägens LSS 18 150 750 14 500 2 900  2 

Färgargatans LSS 18 150 550 15 000 2 600  2 

Sörmarkslidens LSS 18 150 550 15 000 2 600  2 

Skogsfrugatans SoL 30 000 600 18 000 11 400  1 

Gruppbostad LSS 
(Barnhemsgatan) 

18 500 500 10 000 8 000  0 

Gruppbostad LSS (A) 18 500  2 500 16 000  0 

Gruppbostad SoL (A) 30 000  500 11 000 18 500 0 

Servicebostad LSS 
(mellanboende) 

30 000   2 500 27 500 0 

Gruppbostad SoL (B) 30 000   2 500 27 500 0 

Gruppbostad LSS (B) 20 000    500 0 

Gruppbostad LSS (C) 20 000    500 0 

       

       

Summa 262 950 2 950 87 000 59 500 74 500  



 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt
status 

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat 

Metergatan SoL tillbyggnad  
Mål & Beskrivning 
Tillbyggnation av SoL-boendet Metergatan 2. 

Sociala omsorgsförvaltningen har lyft fram behovet av till/-ombyggnation av Metergatans 
psykiatriboende. Gemensamhetsutrymmena är för så och skapar konflikter mellan de boende. 
Arbetsmiljöverket har under mars 2019 gjort en inspektion och vid denna påtalat behovet av att 
tillskapa mer gemensamhetsutrymmen. 

Konsekvenser 
Arbetsmiljöverket har påtalat bristerna och krävt en handlingsplan. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 6 500 tkr           Prel. Färdigställande: 2020 

Backhagsvägens LSS 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS. Förutom 
kön finns ett antal bostäder som inte fyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver 
bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Placering av boendet är Backhagsvägen i Sjömarken och boendet 
kommer innehålla 6 lägenheter med inriktning för autism. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 18 150 tkr           Prel. Färdigställande: 2020 

Sörmarkslidens LSS 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. 



 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS. Förutom 
kön finns ett antal bostäder som inte fyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver 
bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Placering av boendet är Sörmarksliden på Sörmarken och boendet 
kommer innehålla 6 lägenheter. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 18 150 tkr           Prel. Färdigställande: 2020 

Färgargatans LSS 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS. Förutom 
kön finns ett antal bostäder som inte fyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver 
bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Placering av boendet är Färgargatan på Svensgärde och boendet 
kommer innehålla 6 lägenheter. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 18 150 tkr           Prel. Färdigställande: 2020 

Gruppbostad LSS (Barnhemsgatan) 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. 

Barnhemsgatans LSS uppfyller inte kriteriet att vara fullvärdiga lägenheter och behöver bytas ut mot 
fullvärdiga lägenheter. LFF arbetar med en lokalisering av en ny gruppbostad som ersättning. 

Konsekvenser 
Boendet är inte fullvärdigt och gruppbostaden är inte ändamålsenlig. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 18 500 tkr         Prel. Färdigställande: 2021 

Gruppbostad LSS (A) 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS. Förutom 
kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver 
bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. I dagsläget finns ingen tomt för boendet, men LFF arbetar med 
lokaliseringen. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 18 500 tkr        Prel. Färdigställande: 2021 

Gruppbostad LSS (B) 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS. Förutom 



 

kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver 
bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. I dagsläget finns ingen tomt för boendet, men LFF arbetar med 
lokaliseringen. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 20 000 tkr          Prel. Färdigställande: 2023 

Gruppbostad LSS (C) 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS. Förutom 
kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver 
bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. I dagsläget finns ingen tomt för boendet, men LFF arbetar med 
lokaliseringen. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 20 000 tkr          Prel. Färdigställande: 2023 

Servicebostad LSS (mellanboende) 
Mål & Beskrivning 
Nybyggnation av ett mellanboende med 8-10 solitära lägenheter med särskild service enligt lagen om 
LSS. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS. Förutom 
kön finns ett antal bostäder som inte fyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver 
bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. I dagsläget finns ännu ingen tomt för boendet men avdelningen 
Strategisk samhällsplanering arbetar aktivt med att hitta en lämplig tomt. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 30 000 tkr         Prel. Färdigställande: 2022 

Skogsfrugatans SoL 
Mål & Beskrivning 
Individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service som kommunerna ska inrätta för 
människor som av fysiska, psykiska och andra skäl möter betydande svårigheter i sin livföring, och som 
till följd av dessa behöver ett sådant boende. Placering av boendet är Skogsfrugatan på Sjöbo och 
boendet kommer innehålla 10 lägenheter. 

Konsekvenser 
Att personer som är i behov av boende enligt socialtjänstlagen inte kan erhållas någon bostad. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 30 000 tkr        Prel. Färdigställande: 2021 

Gruppbostad SoL (A) 
Mål & Beskrivning 
Individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service som kommunerna ska inrätta för 
människor som av fysiska, psykiska och andra skäl möter betydande svårigheter i sin livföring, och som 



 

till följd av dessa behöver ett sådant boende. 

Konsekvenser 
Att personer som är i behov av boende enligt socialtjänstlagen inte kan erhållas någon bostad. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 30 000 tkr        Prel. Färdigställande: 2022 

Gruppbostad SoL (B) 
Mål & Beskrivning 
Individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service som kommunerna ska inrätta för 
människor som av fysiska, psykiska och andra skäl möter betydande svårigheter i sin livföring, och som 
till följd av dessa behöver ett sådant boende. 

Konsekvenser 
Att personer som är i behov av boende enligt socialtjänstlagen inte kan erhållas någon bostad. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 30 000 tkr        Prel. Färdigställande: 2023 

Brotorpsgatan LSS ombyggnad  
Mål & Beskrivning 
Ombyggnation av LSS-boendet Brotorpsgatan. 

Sociala omsorgsförvaltningen har lyft fram behovet av ombyggnation av Brotorpsgatans LSS-boende. 
Fastigheten har tidigare använt till ett korttidsboende, men står idag tomt. Lokalerna ska anpassas för 
att kunna användas som barnboende. 

Konsekvenser 
Att personer som redan står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS inte blir erbjuden någon 
lägenhet. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 5 000 tkr      Prel. Färdigställande: 2020 



 

6.7 Kultur och Fritid 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

Ny idrottshall Fristad 38 540 590 8 950 29 000  1 

Sjöbovallen ombyggnad 17 500 1 270 9 230 7 000  1 

Boråshallen ombyggnad 
(tillgänglighetsanpassnin
g) 

14 000 600  13 400  0 

Fristadhallen, utvändig 
hiss 

1 500 0 1 500   0 

       

       

       

       

       

       

Summa 71 540 2 460 19 680 49 400   

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       



 

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat. 

Boråshallen ombyggnad  
Mål & Beskrivning 
Projektet omfattar en tillgänglighetsanpassning och renovering av omklädningsrum samt duschar. 

Produktion kommer att ske under pågående verksamhet, för att bespara evakueringskostnader. 

Konsekvenser 
Att byggnaden ej är tillgänglighetsanpassad. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 14 000 tkr         Prel. Färdigställande: 2021 

Ny idrottshall Fristad 
Mål & Beskrivning 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad, då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna 
inte räcker till. 

Konsekvenser 
Att föreningens verksamheter inte kan växa och utvecklas om projektet inte genomförs. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 38 540 tkr            Prel. Färdigställande: 2021 

Sjöbovallen ombyggnad 
Mål & Beskrivning 
Klubbstugan vid Sjöbovallen är undermålig och behöver rustas upp. Projektet omfattar en rivning av 
befintliga byggnader samt en nybyggnad av klubbstuga med omklädningsrum. 

Konsekvenser 
Förstudie måste genomföras först för att klargöra ev. konsekvenser. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 17 500 tkr              Prel. Färdigställande: 2021 

Fristadhallen utvändig hiss 
Mål & Beskrivning 
Projektet är för att uppfylla Borås Stads krav på tillgänglighet så att lokalerna blir 
tillgänglighetsanpassade. 

Konsekvenser 
Att lokalerna inte uppfyller Borås Stads tillgänglighetskrav. 

Ekonomisk data  
Slutprognos: 1 500 tkr        Prel. Färdigställande: 2020 



 

  

6.8 Kontor och personallokaler 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

       

       

Summa       

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 



 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat 

Pantängen, utbyggnad för samlokalisering Dataservice 
Mål & Beskrivning 
Servicenämnden redovisar ett behov av ett 50 tal kontorsplatser samt andra lokaler i samband med flytt 
av Dataservice. Detta för att samordna och förbättra styrning och ledning av Dataservice. 
Projektet är överfört till Servicenämnden som ansvarig nämnd.  

Konsekvenser 
Minskad möjlighet till sammanhållen verksamhet. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 53 500 tkr             Prel. färdigställande: ---- 

6.9 Individ- och familjeomsorg 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

Summa       

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      



 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat 

6.10 Övriga lokaler 

Anvisning 
 

Godkänd utgift: 
Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer av 
byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 
Budget tom 2019: 
Av Kommunfullmäktige beslutad budget 
Budget 2020, Plan 2021, Plan 2022: 
Investeringsprojekt under perioden 2020-2022 
Projektstatus: 
Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med schablonhyra” ska redovisas summan av sådana 
investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, en lokalgrupp enligt bilaga A till regelverket för 
internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav lokaler med årsvis omräkning av hyra” ska redovisas summan av 
sådana investeringsbelopp som går att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter 
färdigställande kommer att höra till, bilaga B till regelverket för internhyressystemet. 

I kolumnerna för raden ”varav övriga” ska redovisas summan av sådana investeringsbelopp som går 
att härröra till investeringar i lokaler som hör till, eller efter färdigställande kommer att höra till, 
lokaler som inte faller inom definitionerna för vad som redovisas under bilaga A eller bilaga B till 
regelverket för internhyressystemet. 

 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

Guttasjön om- och 
tillbyggnad 

5 000 600 4 400   1 

       



 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Projekt 
status 

       

       

       

       

       

Summa 5 000 600 4 400    

varav lokaler med 
schablonhyra 

      

varav lokaler med årsvis 
omräkning av hyra 

      

varav övriga       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv varje investeringsprojekt kortfattat 

Guttasjön om- och tillbyggnad 
Mål & Beskrivning 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund är ett av de främsta övningsområdena för räddningstjänster 
men har på senare tid blivit alltmer trångbodda och lever inte upp till de arbetsmiljökrav som finns idag. 
Räddningstjänsten är i stort behov av bra saneringsanläggning och saneringsutrymme för att skapa god 
arbetsmiljö. En större lektionssal samt matsal och kök (ej tillagningskök) är välbehövt. Även 
kontorsplatser för administrativ personal samt instruktörer är räddningstjänsten i behov av. 

Konsekvenser 
Svårt att hålla utbildningar samt att arbetsmiljökraven inte blir uppfyllda. Brandmännens löper också 
större risk att drabbas av allvarliga sjukdomar. 

Ekonomisk data 
Slutprognos: 5 000 tkr             Prel. färdigställande: 2020 



 

6.11 Mindre investeringar 

Anvisning 
 

De projekt som finns inom respektive investeringsområde redovisas i en bilaga till rapporten. 
 
Tabellen ska visa de investeringar som har ett årligt anslag. 
Med årligt anslag avses löpande investeringanslag utan tydligt slutdatum och som är årligt 
återkommande.Till exempel inventarieanslag, underhållsinvesteringar och utvecklingsanslag 

Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Brandsäkerhet myndighetskrav 7 700   

Energibesparade åtgärder inkl belysning 8 000 8 000 8 000 

Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler 1 000 1 000 1 000 

Hyresgästanpassningar 8 000 8 000 8 000 

Miljöanpassningar 1 000 1 000 1 000 

Solenergi 3 000 3 000 3 000 

Säkerhetsinvesteringar 1 000 1 000 1 000 

Hyresgästanpassning GVUF 4 000 4 000 4 000 

Underhållsinvesteringar 58 000 50 000 50 000 

Fiberinstallationer egna fastigheter 5 000 5 000 5 000 

    

Summa 96 700 81 000 81 000 

 

Anvisning 
 

Beskriv ..................... 

Brandsäkerhet myndighetskrav 

Mål & Beskrivning 

Fastighetsverksamheten styrs till hög grad av lagar och andra myndighetskrav som fastighetsägaren inte 
har möjlighet att påverka. Förändringar i dessa medför oftast höga kostnader. Ett aktuellt exempel är 
förändrade myndighetskrav avseende brandsäkerhet. Nämnden har successivt åtgärdat befintliga 
fastigheter. Arbetet fortsätter och i budget 2020 finns en kostnad om 7,7 Mkr. 

Handlingsalternativ 

Projekten listas efter en inventering där de mest effektiva åtgärderna prioriteras och myndighetskrav 
tillgodoses. 

Ekonomisk data 

Budget 2020: 7 700 tkr        Projektskede: Pågår 

  



 

Energibesparande åtgärder 

Mål & Beskrivning 

Att sänka energiförbrukningen är ett av Lokalförsörjningsnämndens prioriterade mål. Driftenheten 
inventerar möjliga energibesparingsprojekt och beräknar besparingen. Att få en god innemiljö är också 
prioriterat och hänger ofta samman med åtgärderna. 

Borås Stad har mycket kvar att göra på sina fastigheter då de är utrustade med gammal styrutrustning 
och gamla ventilationsanläggningar som det idag inte går att få tag i reservdelar till. Att även byta ut 
belysning till mycket mer energisnål teknik ingår som en del i det prioriterade målet att sänka 
elförbrukningen. Dessutom verkar Lokalförsörjningsnämnden för att bygga bort beroendet av 
direktverkande elvärme. I de fall där elradiatorer förekommer siktar driftenheten på en smartare 
styrning av värmetillförseln. 

Handlingsalternativ 

Projekten listas efter en inventering där de mest effektiva åtgärderna prioriteras och myndighetskrav 
tillgodoses vad avser miljö, exempelvis utfasning av kvicksilverlampor. 

Ekonomisk data 

Budget 2020: 8 000 tkr         Projektskede: Pågår 

Solenergi 

Mål & Beskrivning 

Att nyttja solens energi där det är ekonomiskt försvarbart på Lokalförsörjningsnämndens befintliga 
byggnader, oftast i samband med ombyggnation eller renovering alternativt på begäran av 
verksamheten. Att öka kunskapen hos Lokalförsörjningsförvaltningen inom solenergiområdet där det 
ständigt sker nyutvecklingar. 

Handlingsalternativ 

Projekten listas efter en inventering där de mest effektiva åtgärderna prioriteras och myndighetskrav 
tillgodoses. 

Ekonomisk data 

Budget 2020: 3 000 tkr          Projektskede: Pågår 

Tillgänglighetsanpassningar 

Mål & Beskrivning 

Att göra Borås Stads fastigheter tillgängligare. Att slutföra enkelt avhjälpta hinder för det som inte 
tidigare är inventerat och att utöka tillgängligheten i samband med mindre ombyggnation eller 
renovering. 

Handlingsalternativ 

Att genomföra de tillgänglighetsanpassningar som Lokalförsörjningsnämnden fått pengar för år 2017. 

Ekonomisk data Budget  

2020: 1 000 tkr          Projektskede: Pågår 

Hyresgästanpassningar 

Mål & Beskrivning 

Lokalförsörjningsnämnden förvaltar ca 770 000 kvadratmeter (inkl. inhyrda lokaler). I ett 
fastighetsbestånd av denna storlek händer saker som inte går att förutse. 

Handlingsalternativ 

Investeringsmedlet skall användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar under innevarande 



 

budgetår som ej kunnat planeras. Investeringsmedlet skall främst gå till förändringar i det ägda 
beståndet. 

Från 2019 sker bokföring av hyresgästanpassningar i inhyrda lokaler på samma sätt som i våra egna 
lokaler. Skillnaden är att de läggs i en separat anläggningsgrupp och investeringen får en avskrivningstid 
på max hyresavtalets längd. Innan årsskiftet har kostnaderna för lokalanpassningar belastat 
driftbudgeten som en vanlig underhåll av lokaler. Detta betyder att kostnader för lokalanpassningarna 
flyttas från drift och läggs som investering istället. Idag har vi investeringar i 39 st hyrda lokaler. 
Avskrivningstiden är i princip från tre år och uppåt. 

Ekonomisk data 

Budget 2020: 8 000 tkr          Projektskede: Pågår 

Säkerhetsinvesteringar 

Mål & Beskrivning 

Att kunna hantera ej planerade uppkomna behov eller myndighetskrav kopplade till nya eller 
kompletterande säkerhetslösningar såsom nödutrymning, larm, brandskyddsåtgärder m.m. Det börjar 
komma högre krav på kameror, oförutsedda brandkrav såsom automatdörrstängare för brandceller. 

Handlingsalternativ  

Att genomföra uppkomna behov eller myndighetskrav i syfte att kunna fortsätta verksamheten i 
lokalerna. 

Ekonomisk data  

Budget 2020: 1 000 tkr          Projektskede: Pågår 

Underhållsinvesteringar 

Mål & Beskrivning 

I och med införandet av komponentavskrivningar förflyttas det planerade underhållet från 
driftbudgeten till investeringsbudgeten från 2017. 

Handlingsalternativ  

Att följa den underhållsplan som finns för varje byggnad. Att genomföra uppkomna behov eller 
myndighetskrav i syfte att kunna fortsätta verksamheten i lokalerna. Att byta ut komponenter i 
erforderlig tid. 

Ekonomisk data  

Budget 2020: 58 000 tkr         Projektskede: Pågår 

Fiberinstallationer 

Mål & Beskrivning 

Att strukturerat ansluta Borås Stads fastigheter till fibernätet och därmed möjliggöra ett mobilt 
arbetssätt för verksamheterna. 

Handlingsalternativ  

Att installationer och anslutning genomförs direktfinansierat av respektive verksamhet. 

Ekonomisk data  

Budget 2020: 5 000 tkr Projektskede: Pågår 



 

6.12 Förhyrningar 

Anvisning 
 

Redovisa en förteckning över planerade inhyrningar för att möta verksamhetsnämndernas 
lokalbehov. Ange budgeterad totalkostnad och hyrestid för respektive kontrakt samt för vilken 
verksamhet de är ämnade. 

 

Planerad inhyrning 
Budgeterad 
kostnad, tkr 

Hyrestid Verksamhet 

Fabriksgatan 11 4 247 892 10 år IFO 

Torstenssonsgatan 8 2 245 828 10 år IFO 

Stora Kyrkogatan 4 987 000 7 år Förskola, familjecentral 

Solgården 541 880  Grundskola 

Bryggaregatan 12 5 157 130 12 år Vuxenutbildning 

Summa 13179730   
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