
 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

Tid och plats 2017-10-24 
 
Lokalförsörjningsnämnden började sin dag med studiebesök på Stadsparksbadet samt Samariten. 
   
 

13.16 – 17.02 Lokalförsörjningsnämndens sessionssal 
14.15 – 14.26 Ajournering  
15.40 – 16.38 Ajournering för gruppmöten samt partiöverläggningar   
 
Omfattning 
 

§ 155  - 173 
 
 
 
Beslutande  
Mathias Duell (S) ordförande 
Paul Andre Safko (M)  förste vice ordförande. 
Raija Leppänen (S)  andre vice ordförande.  
Minna Niemelä (S)   
Ulf Hillermyr (V)  
Pirita Isegran (M)    
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD)  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  
  
  
Ersättare  
Micael Emilsson (S) 
Maria Frankert (S) 
Tuula Järvinen (S) 
Leif Andersson (S) 
Peter Wilhelmsson (M) 
Lennart Fritzon (L) 
Valter Kotsalainen (SD)  
  
  
Övriga närvarande  
Anders Waldau, förvaltningschef, Lokalförsörjningsförvaltningen 
Jim Arvidsson, avdelningschef, Byggavdelningen 
David Alm, avdelningschef, Lokalresursavdelningen 
Mikael Henrysson, avdelningschef, Drift- och förvaltningsavdelningen 
Annika Karlsson, förvaltningsekonom § 155 - 159 
Helén Glasér, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

Protokollet justeras omedelbart. 
 
§ 155 
Justering 
 
Att jämte ordföranden Mathias Duell, (S) justera dagens protokoll utses Ann-Charlotte Blomqvist 
(SD) med Raija Leppänen (S) som ersättare. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anders Waldau 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Mathias Duell (S)     
ordförande    
      Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
 
 
 
 
 
Justeringen är tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 25 oktober, 2017. 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Helén Glasér 
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§ 156 
Delegationsbeslut 
 
•  Fastighet Vesslan 4,Torstenssongatan 8, förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet. 
 
•  Granskning för detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 16). 
 
 
Åtgärdade brandtillsynsprotokoll (2017/LN0042  171). 
 
•  Restaurang Utbult Borneby& Co (Kulturhuset). 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 157    (2017/LN0053  027)                                
Utbildning för Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursprocessen. 
 
Under 2017 planerar Lokalförsörjningsförvaltningen utbildningstillfällen innan varje nämnd-
sammanträdes start. Syftet med utbildningen är att ge Lokalförsörjningsnämnden en större 
förståelse för förvaltningens arbetssätt och processer. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
_____ 
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§ 158    (2017/LN0009  105)                                 
Förvaltningschefen informerar. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningens förvaltningschef Anders Waldau informerar gällande  
 

• Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
• Arbetslivsförvaltningen 
• Lokalresursplanen 

 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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§ 159     (2017/LN0008  042) 
Budgetuppföljning efter september 2017. 
 
Annika Karlsson, förvaltningsekonom Lokalförsörjningsförvaltningen informerar avseende 
budgetuppföljning efter september 2017. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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§ 160   (2017/LN0133  027)  
Integrationsdagen 2017. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har möjlighet att medverka på konferens om integration, den 7 
november 2017. Det är ett prioriterat uppdrag från Kommunfullmäktige till Arbetslivsnämnden att 
anordna konferensen. Fokus på integrationsdagen i år är Kultur är vägen till ett inkluderande 
samhälle.  
  
 
Lokalförsörjningsnämndens beslutar 
 
att  förlorad arbetsförtjänst utgår vid medverkan på konferensen. 
 
_____ 
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§ 161     (2017/LN0007  040) 
Uppläggning av förstudiekonto. 
  
Förskolenämnden har i lokalresursplanen uttryck behov av en ny förskola på Alideberg för 120 + 
20 platser. Förskolan kommer att utföras med en dygnetruntavdelning för 20 platser.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att               tillstyrka öppnande av förstudiekonto för nybyggnad av Alidebergs förskola. 
 
att kostnaderna skall belasta respektive uppdragsgivare om ärendena inte övergår i 

investeringsprojekt. 
_____ 

 
 

Protokollsanteckning; 
 
Lämnas från Alliansen. 
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§ 162     (2017/LN0003  289) 
Rapport om byggprojekt. 
 
Redovisas det aktuella läget för pågående byggprojekt. 
 
Under byggnation 
 
Särlaskolan åtgärder yttre delar 
Reinvestering av tak, fönster och del av fasad. Etapp 1-3. Etapp 1-2 är klara. Etapp 3 har byggstart 
juni 2017 med färdigställande september 2017. Slutbesiktning var den 20 september.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

 16 000 tkr  13 138 tkr 14 396 tkr 
14 656 tkr 

 
Kärrabackens förskola 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart juni 2016 med färdigställande oktober 2017. 
Slutbesiktning var den 16 oktober.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

35 485 tkr   29 185 tkr 35 055 tkr 
35 485 tkr 

 
Fristad högstadie ombyggnation 
Energieffektivisering av skolan samt förbättring av arbetsmiljön för elever och personal och till-
skapande av mer flexibla lokaler. Beslut har fattats om ökad omfattning VVS-arbeten då värme-
systemet var i sämre skick än planerat. Byggstart januari 2017 med färdigställande december 
2017. 
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

 40 383 tkr  26 891 tkr 
Mottagit statsbidrag  

2 946 tkr 

38 119 tkr 
39 928 tkr 

 

 
Fristad 1, Tallbackens förskola  
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart januari 2017 med färdigställande februari 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

 35 000 tkr  23 476 tkr 35 000 tkr 
 
KreaNova förskola (Norrby) 
Nybyggnad av förskola, 6 avd.  Byggstart maj med färdigställande juni 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

 40 380 tkr 13 919 tkr 40 380 tkr 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

 
Stadsparksbadet (Etapp 1)  
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Byggstart 19 juni 2017 med färdigställande 3 augusti 
2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

93 300 tkr 10 266 tkr 93 300 tkr 
 
Hulta Ängar gångväg  
Ombyggnad av plan 4 till lektionssalar. Byggstart juni med färdigställande september 2017.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

 450 tkr  0 tkr 450 tkr 
 
Gånghesterskolan  
Om – och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad i samverkan.  Byggstart juni med 
färdigställande december 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

 105 000 tkr  8 173 tkr 105 000 tkr 
 
Daltorpskolan fritidsgård & skolbibliotek  
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt skolbibliotek & fritidsgård med café-
verksamhet. Detta för att kunna förflytta fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan.  
Byggstart november 2017 med färdigställande april 2018. 
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 2/10-17 
Slutprognos 

13 400 tkr  789 tkr 13 400 tkr 
 
 
Under projektering 
 

 
 

 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Stadsparksbadet (Etapp 2)  
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet.  

 
 

1 400 tkr 
 

 
 

33 700 tkr 
 

 
Silverpoppelns förskola, Göta 
Nybyggnation av förskola med 6 avdelningar.  
Inväntar beslut ang. anslagsframställan från KF.  

 
 

1 286 tkr 

 
 

39 240 tkr 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen 
Nybyggnation av förskola med 6 avdelningar.  
Inväntar beslut ang. anslagsframställan från KF. 

 
 

918 tkr 

 
 

39 700 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Restaurering Vattentornet  
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets 
byggnadstekniska livslängd. Planeras att genomföras 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social 
upphandling. Projekteringen påbörjades i april. 
Anbudsräkning planeras till oktober 2017. 

 
 

454 tkr 

 
 

9 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Viskastrandsgymnasiet ombyggnad 
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya 
formerna för lärande så planeras ett antal om-
byggnationer på olika delar av skolan.  
Projekteringen pågår. Anbudsutvärdering pågår. 

 
 

3 305 tkr 

 
 

24 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad 
Ombyggnad av skolan för att tillskapa fler grupprum, 
studieplatser och lärosalar samt skapa en ny tydlig, 
öppen och tillgänglighetsanpassad entré. Vid den nya 
entrén kommer såväl expedition och skolledning som kafé 
inrymmas. Fler sittplaster i matsalen, utbyte av skolans 
låssystem och utökning av stödverksamheten Torget 
kommer också att innefattas i projektet.  
Projekteringen pågår. Anbudsutvärdering pågår. 

 
 

1 909 tkr 

 
 

36 530 tkr 
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 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Scenteknik Stadsteatern 
Ombyggnad för att avhjälpa nuvarande arbetsmiljö-
problem och säkerhetsrisker med dagens hantering av 
scentekniken. Projekteringen pågår. Partnering- 
entreprenör för byggdelen är antagen. Inväntar beslut 
ang. anslagsframställan från KS. 

 
 

4 475 tkr 

 
 

72 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.  
Projekteringen startas i april/maj 2017. Anbudsräkning 
planeras till november 2017. 

 
 

457 tkr 

 
 

18 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.  
Projekteringen startas i april/maj 2017. Anbudsräkning 
planeras till november 2017. 

 
 

447 tkr 

 
 

17 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. 
Totalentreprenad i samverkan. Projektering pågår. 

 
 

419 tkr 

 
 

103 900 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 2/10-17 

Slutprognos 

 
Gånghester förskola 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Projektering påbörjas i 
december.  

 
 

385 tkr 

 
 

37 950 tkr 
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Under förstudie 
 
Äspered förskola 
Förstudien är klar.  
Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Ev. omtag pga. planändring.  
Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par 
Förstudien pågår. 
Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Förstudien är klar. 
Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 
Byttorpskolan BELOK 
Förstudien är klar. 
Byttorpskolan och Byttorp förskola ny- och ombyggnad 
Förstudien pågår.  
Svedjeskolan 
För att starta förstudie har LFN utlyst uppdrag från beställare för framtida inriktning av verksam-
heten, men ej erhållit något uppdrag mer än att säkerställa funktion i befintliga lokaler ytterligare 
minst fem år. Det uppdraget ligger i den pågående förvaltningen och eventuella investeringsbehov 
kommer att redovisas till uppdragsgivaren. 
Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Inväntar skolstrukturutredningen. Inväntar grundskolenämndens beslut. 
Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in-
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt under hösten. 
Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt under hösten. 
F-6 skola regementsområdet 
Inväntar tomtanvisning. 
Norrbyskolan ombyggnad 
Förstudien är klar. 
Kulturskolans lokaler 
Förstudie ej startad eftersom lokalprövning pågår. Lokalbehovet löst genom inhyrning.  
Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 
Konstmuséet entré 
Förstudien pågår. 
Skyttecentrum 
Inledande möte har hållits för att klargöra uppdragsgivare för projektet. Fråga är ställd till polis och 
hemvärn för samordning av eventuell användning. Intern beställare är FoF. Ett anläggningsråd har 
hållits. Förstudien pågår.   
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Sjömarken Idrottshall 
FoF har i november översänt skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden om att starta förstudie. Ett 
arbete med att finna tomtmark har inletts av Lokalresursavdelningen. Därefter kan förstudie 
startas.  
Racketcenter 
Förstudien är klar. 
Skatehallen tillbyggnad 
Förstudien är klar.  
Dalsjöfors simhall 
Förstudien startas preliminärt under hösten.  
Sven Eriksonvallen 
Förstudien pågår.  
Sjöbovallen 
Förstudien startas preliminärt under våren 2018.  
Bodavallen 
Förstudien startas preliminärt under hösten.  
Borås Sommarteater 
Fastigheten lokalprövas för framtida användning. Förstudie ej startad. 
Under garanti 
 
 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången      april 2017 
Orangeriet   maj 2017 
Kadriljgatan LSS  juli 2017 
Sandaredsbadet  december 2017 
 
Garantibesiktning 2018                    
Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Kransmossen idrottsområde maj 2018 
Bodaskolan etapp 2  juni 2018 
Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 
Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 
Badhusgatan SOL-boende oktober 2018 
Dammsvedjans SOL-boende november 2018 
Norrby fritidsgård och mötesplats december 2018 
 
Garantibesiktning 2019                    
Bäckängsgymnasiet etapp 1 mars 2019 
Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 
Sagavallen förskola  juni 2019 
Bodaskolan etapp 3, plan 4 augusti 2019 
Kransmossen förskola  augusti 2019 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 
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Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2017                     

Trollgatan LSS  april 2017 
Daltorpskolan  juni 2017 
Ljungagården  juni 2017 
Östermalmsgården  juni 2017 
Mariedals klubbstuga  november 2017 
Sven Eriksongymn. nytt bibliotek november 2017 
Sven Eriksongymn. BoråsBorås november 2017 

 
Garantibesiktning 2018                    
Kronängs IP     januari 2018 
Brygghuset    februari 2018 
Lundbyhallen  februari 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    
Logatan LSS (Älggatan)  mars 2019 
Teknikgatan SOL-boende   maj 2019 
 
Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk  januari 2020 
Trandaredgårdens fsk  februari 2020 
Frufällegården mottagningskök mars 2020 

 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 163    (2016/LN0049  287) 
Projekteringsframställan för tillbyggnation av Skatehallen, Armbågavägen 12, 
Ålgården 6. 

Projektets handläggning  
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2017-01-23 till Lokalförsörjningsnämnden att starta en 
förstudie för tillbyggnad av Skatehallen. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2017-
03-21. Projektet finns inte upptaget i Borås Stads investeringsbudget 2017. 

Projektbeskrivning och mål 
Nuläge 
Skatehallen har idag en bruttoarea på 1035 kvm. Verksamheten ser ett behov att öka ytan till 1313 
kvm. Bygglov är beviljat för en tillbyggnad på 278 kvm(BTA). 
 
Mål  
Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort behov av anpassade 
lokalytor. Utbyggnaden innebär att Borås klätterklubb får en plats i hallen, dessutom kan fler 
personer beredas plats samtidigt och föreningarna kan växa. Säkerhetsaspekten är en annan 
viktig faktor vid utbyggnaden, en större yta per aktiv medlem ger minskade risker för kollision och 
andra tillbud. Hallen kommer att förlängas med 12 meter mot Viskan, nordväst ut. Tillbyggnaden 
kommer att skapa utrymme för en klättervägg samt ge större yta för befintlig skatehall. Total till-
byggd del är 273 kvm BRA (278 kvm BTA).  

Konsekvensanalys lokaler 
Möjligheten för verksamheten att utvecklas är begränsad i dagens lokaler. En större lokal behövs 
för att öka säkerheten hos brukarna. Klätterföreningen har idag ingen inomhushall i Borås utan 
åker till bl.a. Jönköping och Göteborg för att kunna klättra inomhus. 
 
Tidplan 
Projektering hösten 2017. Byggstart våren 2018. Inflytt hösten 2018. 

Ekonomi 
Projektets budget är kalkylerad till 4 234 000 kronor.   
 
Projektet ska finansieras med medel från Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 2 000 000 kr överförs 
till Lokalförsörjningsförvaltningen under år 2017. Resterande medel (kalkylterat till 2 234 000 kr) 
överförs år 2018.  
 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 15 230 kronor för tillbyggnationen.  
 
Kostnader 

             År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  484 529 kr  
Befintlig driftskostnad  521 051 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 190 232 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 143 555 kr  
Total kostnad 1 339 367kr  
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Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
  År 2018  
Hyra  1 005 580 kr  
Hyrestillägg av investeringen 333 787 kr  
Tillkommande hyra för utökat BRA 0 kr  
Total hyra  1  339 367 kr  
 
 
Hyresförändring 

              År 2018  
Ny hyra 
Befintlig hyra 

1 339 367  kr 
- 1 005 580 kr 

 

Avgående hyra för lokaler som lämnas 0 kr  
Netto hyresförändring 333 787 kr  
 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende tillbyggnation 

av Skatehallen, Armbågavägen 12, Ålgården 6. 
 
_____ 
 
 
Ordförande Mathias Duell (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att föreslå att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende tillbyggnation 

av Skatehallen, Armbågavägen 12, Ålgården 6. 
_____ 
 
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) yrkar på att avslå projekteringsframställan. 
 
Ordförande Mathias Duell (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD) förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits. Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
begär votering. 
Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Mathias Duells (S) förslag röstar ja, den 
som bifaller Ann-Charlotte Blomqvist (SD) förslag röstar nej.  
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

 
Vid voteringen röstas enligt följande: 
   
   Ja    Nej 
Raija Leppänen (S)  X 
Minna Niemelä (S)  X 
Ulf Hillermyr (S)  X 
Paul Andre Safko (M)  X 
Pirita Isegran (M)   X 
Jonas Garmarp (M)  X     
Åke Ekvad (KD)  X 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)   X   
Mathias Duell (S)  X 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med åtta röster mot nio  
 
att föreslå att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

tillbyggnation av Skatehallen, Armbågavägen 12, Ålgården 6  
  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 164     (2014/LN0016  287) 
Anslagsframställan för ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet, 501 80 Borås, 
Tekniska elementarskolan 1. 

Projektets handläggning  
I skrivelse 2015-03-03 framställer Utbildningsförvaltningen till Lokalförsörjningsnämnden om att en 
förstudie för en ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet ska genomföras. 2016-12-13 beslutade 
Lokalförsörjningsnämnden att en projektering skulle genomföras. Projektet finns upptaget i Borås 
Stads investeringsbudget för 2017 med en projektbudget om 36 530 000 kr. 

Projektbeskrivning och mål 
Nuläge 
Sven Eriksonsgymnasiet är idag en gymnasieskola med närmare 1 100 elever. På skolan finns 
Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, Fritid och Hälsa som är en inriktning på Barn- och 
Fritidsprogrammet, Entreprenörsprogrammet. Utöver dessa utbildningar finns stödverksamheten 
Torget för elever inom autismspektrum. Med start hösten 2016 kommer Sven Eriksonsgymnasiet 
även att bedriva språkintroduktion (75 elever) och ett fjärde tekniskt år (22 elever). 
 
Sven Eriksonsgymnasiet bedriver kvalitativa och populära utbildningar och är en skola vars elev-
antal stiger. Elevantalet ökar dels på grund av den nya verksamheten som startar, dels på grund 
av att elevkullarna ökar framöver. Skolans lokaler är inte helt ändamålsenliga utifrån flera aspekter 
som redovisas nedan. 
 
Mål 
Sven Eriksonsgymnasiet har i dagsläget inte de lokaler som krävs för den moderna pedagogiska 
verksamheten som skolan vill bedriva och nya lärmiljöer behöver skapas. Eleverna behöver till-
gång till grupprum (ca 10 st), ett stort antal studieplatser och fler lärosalar (3 st). 
 
Sven Eriksonsgymnasiets vision är att vara en öppen kommunikativ arbetsplats för såväl elever 
som personal. Skolans lokaler behöver anpassas för att möta denna vision genom att skapa en ny 
tydlig, öppen och tillgänglighetsanpassad entré. Vid den nya entrén kan såväl expedition och skol-
ledning som kafé inrymmas. Placeringen nära aula och bibliotek gör att entrén blir en naturlig 
mötesplats i skolan.  
 
Matsalen i skolan är underdimensionerad utifrån dagens elevantal och kommer att utökas med ca 
50 sittplatser. För att underlätta flödet i matsalen kommer en servering till att skapas och nu-
varande krock mellan servering och diskinlämning att åtgärdas.  
 
I samband med projektet kommer skolans låssystem att bytas till ett med modern standard.  
 
Projekteringen har genomförts i nära samarbete med representanter för Sven Eriksonsgymnasiet.  
Total ombyggd BRA blir ca 1250 m2 (varav nybyggd yta ca 340 m2). 

Konsekvensanalys lokaler 
Gymnasieskolan är i behov av fler lokaler att kunna svara upp mot söktrycket av elever. Skolan är 
också i behov av att skapa en stark identitet för att behålla sin attraktivitet.  
Under ombyggnationen kommer inte ersättningslokaler krävas. 
 
Tidplan 
Byggproduktionen är indelad i etapper där första etappen har en byggstart februari 2018 med 
inflyttning av sista etappen juni 2019. 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

 

Ekonomi 
Utgiftsberäkningen är baserad på anbud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektets budget är kalkylerad till 36 530 000 kronor.   
 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 26 567 kronor.  
 
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  1.934.731 kr Avser befintlig byggnad 
Befintlig driftskostnad  4.808.522 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 2.023.340 kr 

Ny eller tillägg för 
ombyggnad 

Ny driftskostnad (uppskattad) 118 332 kr  
Total kostnad 8.884.925 kr  
 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  
Befintlig schablonhyra  6.959.561 kr  
Hyrestillägg av investeringen 2.023.340 kr Avser anpassning 
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 178.866 kr  
Total hyra 9.161.767 kr  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende ombyggnad av 

Sven Eriksongymnasiet, 501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1. 
_____ 
 
 

Byggentreprenad 
Option solceller 

 30.680.000 kr 
                365.000kr 

Projektering   1.830.000 kr 
Kontroll och besiktning  200.000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter  210.000 kr 
Oförutsett  
Kreditivräntor 

 2.045.000 kr 
400.000 kr 

Projektledning 800.000 kr 
Summa total för projektet exkl. moms  36.530.000 kr 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 165     (2014/LN0016  287) 
Antagande av entreprenör Sven Eriksongymnasiet ombyggnad.  
 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt öppet förfarande genom annons i 
visma.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör avseende 
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad. 
Anbudsöppningen för ovan nämnda, har ägt rum enligt protokoll den 2 oktober, 2017. Anbudet har 
granskats enligt gransknings - PM den 9 oktober, 2017. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
  
att som entreprenör avseende Sven Eriksongymnasiet ombyggnad anta Fristad Bygg 

AB.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 166     (2015/LN0066  287) 
Anslagsframställan för ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrands-
gatan 10, Viskastrand 2. 
 
Projektets handläggning  
Utbildningsförvaltningen hemställer 2015-08-11 till Lokalförsörjningsnämnden om att en förstudie 
för en ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet skall genomföras. Lokalförsörjningsnämnden 
beslutar om att genomföra en förstudie 2015-12-15. 2016-12-13 beslutar Lokalförsörjnings-
nämnden om att en projektering skall genomföras. Projektet finns upptaget i Borås Stads 
investeringsbudget för 2017 med en budget om 24 000 000 kronor. 

Projektbeskrivning och mål. 
Nuläge 
Viskastrandsgymnasiet har de senaste åren haft förändringar i sitt programutbud där det både 
tillkommit och försvunnit program. På grund av att många av programmen är yrkesförberedande  
så ställer det speciella krav på lokalerna som ofta är anpassade för det aktuella programmet när 
det gäller storlek och utformning. 
 
Mål 
Undervisningen på skolan går successivt från att vara en angelägenhet för den enskilda läraren till 
att planeras och genomföras i grupper av lärare, ofta mellan 5-15 personer. Därför behövs fler 
mötesytor än tidigare. Vidare fokuseras elevens eget ansvar för sitt lärande, vilket i sin tur kräver 
lokaler för att eleverna ska kunna bedriva självstudier. 
För att möta skolans nya programstruktur, samt de nya formerna för lärande, så planeras ett antal 
ombyggnationer på olika delar av skolan. Några av de anpassningar som görs är: 
- Dagens finsnickeriutbildning avvecklas och lokalerna anpassas för grafisk utbildning samt media. 
- Dagens bibliotek flyttar till större och öppnare lokaler. I det nya biblioteket kommer det finnas en 
servicedesk för eleverna samt mötesytor. 
- Dagens tillagningskök är för litet och lokalerna anpassas för dagens antal portioner. 
- Dagens problem med otrygga omklädningsrum tas om hand. 
- Bättre skåpsplaceringar runt om på skolan ordnas. 
- Ett antal ytterligare lärosalar skapas. 
- En tydlig reception för besökare på skolan skapas.   
 
Byggproduktionen planeras att utföras i etapper i nära samarbete med skolan. 
De ombyggda lokalerna ska uppfylla VGR:s riktlinjer för tillgänglighet. 
Ombyggnationen innefattar ca 5000 kvm BTA. 

Konsekvensanalys lokaler 
Stora ytor står nu tomma då finsnickeriutbildningen avslutats.  
Dagens lokaler är inte heller fullt anpassade till den undervisning man bedriver på skolan. Skolan 
kommer efter ombyggnaden totalt sett vara bättre anpassad till den verksamhet som skolan idag 
bedriver. 
 
Tidplan 
Produktionen delas in i etapper där byggstarten för etapp 1 är i januari 2018 med inflyttning av 
sista etappen i oktober 2018. 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

 

Ekonomi 
Utgiftsberäkningen är baserad på anbud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Projektets budget är kalkylerad till 24 000 000 kronor.   
 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 5762 kronor.  
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  3.881.781 kr Avser befintlig byggnad 
Befintlig driftskostnad  5.627.115 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 1.645.079 kr 

Ny eller tillägg för 
ombyggnad 

Ny driftskostnad (uppskattad) 0 kr  
Total kostnad 11.153.975 kr  
 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  
Befintlig schablonhyra  9.503.325 kr  
Hyrestillägg av investeringen 1.645.079 kr Avser anpassning 

Total hyra 11.148.404 kr  
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende ombyggnation 

av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2. 
 
_____ 
 
 

Byggentreprenad  23.600.000 kr 
Projektering  2.760.000 kr 
Kontroll och besiktning 250.000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter  50. 000 kr 
Oförutsett   1.000.000 kr 
Projektledning 1.000.000 kr 
Ränta under byggtid   150.000 kr 
Summa total för projektet exkl. moms  28.810.000 kr 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 167     (2015/LN0066  287) 
Antagande av entreprenör Viskastrandsgymnasiet ombyggnad. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande genom annons i 
visma.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör avseende 
Viskastrandsgymnasiet ombyggnad 
Anbudsöppningen för ovan nämnda, har ägt rum enligt protokoll den 2 oktober, 2017. Anbudet har 
granskats enligt gransknings - PM den 9 oktober, 2017. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
  
att som entreprenör avseende Viskastrandsgymnasiet ombyggnad anta Fristad Bygg 

AB. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 168    (2015/LN0114  282) 
Justerad anslagsframställan för ombyggnation av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, 
Stora Tvärgränd 1, kv. Vallmon.  

Projektets handläggning  
Lokalförsörjningsnämnden har 2017-06-13 beslutat om anslagsframställan för Daltorpskolans g:a 
gymnastiksal. Anslagsframställan tillstyrktes av Kommunstyrelsen 2017-09-04 (2016/KS0820), 
samt av Grundskolenämnden 2017-09-18 (2016/GRN0035  009).  

Justering av kostnad och hyresförändring 
Justerade siffror presenteras med rött. 
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  2 456 411 kr Avser hela objektet  
Befintlig driftskostnad  4 089 997 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 595 570 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 64 446 kr Utökad BRA 
Avgående lokalkostnad för LFF - 165 129 kr Fritidsgård Göta 
Total kostnad 7 041 295 kr (ökning 33 746 kr) 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  
Befintlig schablonhyra  7 343 412 kr Avser hela objektet  
Hyrestillägg av investeringen 660 016 kr Avser anpassning 
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 113 232 kr Avser entresol  
Total hyra 8 116 660 kr (ökning 33 746 kr) 
 
Hyresfördelning för Grundskolenämnden är: 7 205 693 kronor 
Hyresfördelning för Fritids- och folkhälsonämnden är: 712 874 kronor 
Avgående hyran för nuvarande lokaler Älvsborgsgatan 4 (225m²), som ersätts av anpassningen av 
gamla gymnastikbyggnaden, är 198 094 kronor. 
 
Hyresförändring 

              År 2018  
Totalhyra för projektet 8 116 660  kr  
Avgående hyra för lokaler som lämnas - 198 094 kr  
Hyresförändring   7 918 566 kr  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens justerade anslagsframställan avseende 

ombyggnad av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kv Vallmon 
 
_____  



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 169    (2015/LN0207  290) 
Justerad anslagsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässle-
holmen, Del av Hässleholmen 3:1, Borås.  

Projektets handläggning  
Lokalförsörjningsnämnden har 2017-08-22 beslutat om anslagsframställan för Tunnlandsgatans 
förskola. Anslagsframställan tillstyrktes av Kommunstyrelsen 2017-09-18 (2017/KS0273 290), 
samt Förskolenämnden 2017-09-28 (2017/FN0037  714).  

Justering av kostnad och hyresförändring 
Justerade siffror presenteras med rött. 
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  0 kr  
Befintlig driftskostnad (nybyggnad)  0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 1 940 000 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 569 320 kr  
Avgående lokalkostnad för LFF 0 kr  
Total kostnad 2 509 320 kr (ökning 160 517 kr) 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att  godkänna justerad anslagsframställan avseende nybyggnad av Tunnlandsgatans 

förskola, del av Hässleholmen 3:1, Borås.  
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 170    (2015/LN0242  290) 
Justerad anslagsframställan för nybyggnad av Silverpoppelns förskola, 
Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.  

Projektets handläggning  
Lokalförsörjningsnämnden har 2017-08-22 beslutat om anslagsframställan för Silverpoppelns 
förskola. Anslagsframställan tillstyrktes av Kommunstyrelsen 2017-09-18 (2016/KS0645 290), 
samt Förskolenämnden 2017-09-28 (2017/FN0049 714).  

Justering av kostnad och hyresförändring 
Justerade siffror presenteras med rött. 
 
Kostnader 

                   År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  0 kr  
Befintlig driftskostnad (nybyggnad)  0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 1 912 446 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 569 320 kr  
Avgående lokalkostnad för LFF - 742 200 kr  
Total kostnad 1 739 566 kr (ökning 137 413 kr) 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att godkänna justerad anslagsframställan avseende nybyggnad av Silverpoppelns 

förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.  
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 171    (2017/LN0153  003) 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska 
kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det 
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska 
kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det 
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 172                                                                                                (2017/LN0004  282) 
Saneringskonto – återkommande information. 
 
Mikael Henrysson, avdelningschef Drift- och förvaltningsavdelningen informerar gällande 
saneringskonto. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att          lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-10-24 

   

 

§ 173                                                                                             (2017/LN0131   282)               
Fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5, förhyrning av lokal för kommunal 
verksamhet. 
 
Som ett steg för arbetet med att bland annat trygghet på torget har ett uppdrag tagits fram för att 
fastigheten skall inrymma en filial för Kulturskolan samt utveckla befintlig mötesplats. Mötes- 
platsen som bland annat innehåller bibliotek och fritidsgård är viktig för stadsdelen.  
 
Kulturnämnden och Fritids- & folkhälsonämnden är de hyresgäster som berörs. Efter utredning har 
Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans med AB Bostäder tagit fram ett förslag som innebär en 
tillbyggnad av befintlig fastighet och en ombyggnad av befintliga ytor. 
Förslaget innebär även att vägen utanför stängs av för biltrafik och kommer att öppna för möjlig 
heter med uppträdande och dylikt på delar av torget. 
 
Hyresnivån idag är på totalt 1 145 696 kr/år och arean 1 239 m² (965 kr/m²).  
 
Följande förslag har förhandlats fram: 
 
Fastighet:     Hässlehus 9 
 
Adress:                                Våglängdsgatan 5 
 
Hyresvärd:                           AB Bostäder 
 
Yta:                                     1 689 m2   
 
Hyra:                                   2 715 912 kr/år (1 608 kr/m2) med utköpningsklasul 
 
Hyresintäkt internhyra:        1 700 506 kr/år 
 
Index:                                  60% KPI 
 
Avtalstid:                        Prel. 2019-01-01– 2033-12-31, 9 mån uppsägningstid,  
                                             5 års förlängning. 
 
Underhåll:                        Hyresvärden 
 
VA:                        inkl. 
 
Värme- och ventkostnader: inkl. 
 
Moms:                        exkl. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att         godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor, samt översända för  
             beslut till Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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