
 

 

 

Tilläggsyrkanden Budget 2021 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

 

Uppdrag och ansvar 
Lokalförsörjningsförvaltningen skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och ny- 
samt ombyggnationer med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler samt anläggningar för kommunala verksamheter. 

 
Vision 
Borås Stad äger och förvaltar idag ett stort antal fastigheter. Förvaltningen av alla dessa 
fastigheter sker idag genom lokalförsörjningsförvaltningen, och ska förvaltas kostnadseffektivt 
och med hög kvalitet. 

Energieffektiviseringen skall prioriteras, planeras och genomföras.  

Konjunkturläget kommer fortsätta att påverka priser och anbud, kostnader och 
personalförsörjning. Ett begränsat handlingsutrymme kommer att göra det svårare att 
genomföra större projekt och en viss försiktighet måste iakttagas, då kärnverksamheten måste 
prioriteras. 

Skolor och förskolor ska bygga på småskalighet och anpassas för att tillgodose alla barns 
behov. Våra trygghets-, demens- och äldreboenden bör rustas för att ge äldre en hög 
livskvalité.  

Ansvaret för att genomföra avveckling (försäljning) av de fastigheter som 
lokalförsörjningsnämnden beslutad om att säljas men som idag hanteras av Mark och 
Exploatering bör flyttas till Lokalförsörjningsnämnden.  

 
Uppdrag 2021 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planeringen av förskolor alltid beakta 
samlokalisering av förskolor och bostäder för äldre.  

Försäljning av kommunalt ägda fastigheter ska hanteras av Lokalförsörjningsnämnden.  

Lokalförsörjningsnämnden uppdras, tillsammans med Kommunstyrelsen, planera för 
ytterligare två grundskolor i framtiden.  

 Lokalförsörjningsnämnden uppdras fortsätta arbeta med tillgängligheten av de kommunala 
fastigheterna.  



 

Inrätta en förstudie om ett generationsboende (Trygghetsboende tillsammans med 
studentbostäder)  
 
Inrätta en förstudie om ett generationsboende (Vård & äldreboende tillsammans med förskola)  
 
 Lokalförsörjningsnämnden upprätta en förstudie om korttidsboenden i Borås stad.  
 
 Lokalförsörjningsnämnden uppdras bygga förskolor om högst 4 avdelningar.  

 En förstudie om en ny F-6 grundskola ska upprättas.  
 
Lokalförsörjningsförvaltningen ska under 2020 tillsätta en arbetsgrupp bestående av både 
tjänstemän och representanter från nämnden för att göra en analys av den utvärdering som 
genomförts under 2020 av det nuvarande internhyressystemet. I arbetsgruppens uppdrag ska 
det också ingå att arbeta fram förslag på åtgärder för att korrigera de fel och brister som 
arbetsgruppen får fram i sin utredning.  Arbetsgruppens ska redovisas resultatet av sin 
utredning innan årsskiftet 2021 2022. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska ges i uppdrag att initiera kontakter med övriga förvaltningar 
för att ytterligare förbättra tillförlitligheten i Lokalförsörjningsplanen och övriga projekt som 
överenskommits. Detta för att undvika misstag som gjordes i fallet med ombyggnad av 
fastigheten på Kyllared till en gymnasieskola.  
 
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta snabbare rutiner för att sälja av 
fastigheter i lokalbanken som är 1. upptagna på listan för försäljning men uthyrningsbara och 
2. Upptagna på listan till försäljning som ej är uthyrningsbara. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att senast första kvartalet 2021 
skaffa nya hyresgäster i lokalerna på Kyllared.  
 
 
 
Sverigedemokraterna  
 
Olle Engström     Valter Kotsalainen 
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