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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 

Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 mnkr 

genomförs ej och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 

2020-2022.  

Borås Stads nämnder och bolag får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen 

att fylla de förhyrda lokalerna på Kyllared enligt nedan.                  
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 

Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 mnkr 

genomförs ej och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 

2020-2022.  

Borås Stads nämnder och bolag får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen 

att fylla de förhyrda lokalerna på Kyllared enligt nedan.                  

Ärendet i sin helhet 

 I investeringsbudget 2020 finns objektet Ny- och ombyggnation av Pantängen 

upptaget med en beräknad utgift om 53 mnkr fördelat över åren 2020-2021. 

Investeringen avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad 

användning av befintliga lokaler. I syfte att se över och optimera den totala 

lokalanvändningen för kommunens verksamheter föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 

och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022.   

Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta 

innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på 

Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared. 

Verksamheterna i kvarteret Nornan ska prövas för eventuell flyttning till 

Kyllared, då detta kvarter i framtiden kan komma att behövas för 

utbildningsverksamhet. Även andra verksamheter på andra platser kan komma 

att prövas för flyttning till Kyllared.         

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Servicenämnden 

2. Lokalförsörjningsnämnden 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Avdelningschef 

 


