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Lokalförsörj ningsnämndens sammanträde
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INFORMATION
1. Utbildning för Lokalförsörjningsnämnden.
2. Förvaltningschefen informerar.
3. Information angående markskötselavtal.

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Lokalförsörj ni ngsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

STAB

1. Budgetprognos t.o.m april 2017 (handlingar vid sammanträdet).
2. TF 2017. (handlingar vid sammanträdet).
3. Kompetensförsörjningsplan (handlingar vid sammanträdet).
4. Motion, Borås Stad kan bli Sveriges bästa HBTQ Kommun (handlingar vid sammanträdet).

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

BYGGAVDELNINGEN
1. Rapport om byggprojekt.
2. Gånghesterskolan - Anslagsframställan.

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Lokalförsörj ni ngsnäm ndens sammanträde
Datum 2017-05-16

DRIFT-OCH FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

LOKALRESURSAVDELNINGEN
1. Ordförandebeslut gällande fastigheten, Samariten 11, Klinikvägen 48, Borås.
2. Förhyrning evakueringslösning för Gånghesterskolan (handlingar vid sammanträdet).

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Information

2017/LN0053 027)

Rune Henriksson

ÄRENDE
Utbildning för Lokalförsörjningsnämnden.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:

IZI Till handlingarna

Datum

2017-05-11

D Tillstyrkes

IZI Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

§

Utbildning för Lokalförsörjningsnämnden.

(2017/LN0053 027)

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

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Information

2017/LN0009 105

Rune Henriksson

ÄRENDE
Förvaltningschefen informerar.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:
�Till handlingarna

Datum

2017-05-11

D Tillstyrkes

� Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

Förvaltningschefen informerar.

{2017/LN0009 105)

Lokalförsörjningsförvaltningens förvaltningschef Rune Henriksson informerar angående
Uppdrag nytt VABO
Central förskola
AB Bostäder
Orangeriet
Bockabyn
Lokalförsörjningsnämnden beslutar

att

lägga informationen till handlingarna.

BESLUTS FÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Information

2017/LN0054 105

Rune Henriksson

ÄRENDE
Markskötselavtal
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:
IZITill handlingarna

Datum

2017-05-11

D Tillstyrkes

IZI Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

Information angående markskötselavtal.

(2017/LN0054 105)

Mikael Henrysson, avdelningschef på förvaltningsavdelningen informerar angående
markskötselavtal.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

BORÅS STAD
Lokalförsörjning.snämnden

Stab

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

2017/LN0099 042

Rune Henriksson

ÄRENDE
Budgetprognos t.o.m april 2017.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:
DTill handlingarna

Datum

2017-05-11

lXJ Tillstyrkes

lXl Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

§

Budgetprognos t.o.m april 2017.

(handlingar vid sammanträdet)

(2017/LN0099 042)

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Stab

2017/LN0063 026

Rune Henriksson

ÄRENDE
TF,2017
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:
Drill handlingarna

Datum

2017-05-11

� Tillstyrkes

� Enligt bilaga

BORÅS STAD
Lokalförsörjningsnämnden

§

TF 2017.
(handlingar vid sammanträdet).

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

(2017/LN0054 105)

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Stab

2017/LN0102 027

Rune Henriksson

ÄRENDE
Kompetensförsörjningsplan
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:

D Till handlingarna

Datum

2017-05-11

� Tillstyrkes

� Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

§
Kompetensförsörjningsplan
(handlingar vid sammanträdet.)

(2017/LN0102 027)

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Stab

2017/LN0063 026

Rune Henriksson

ÄRENDE
Motion, Borås Stad kan bli Sveriges bästa HBTQ kommun.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:
Drill handlingarna

Datum

2017-05-11

IZl Tillstyrkes

IZJ Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

§

(2017/LN0063 026)

Motion, Borås Stad kan bli Sveriges bästa HBTQ kommun.
Handlingar vid sammanträdet.
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Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men
fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de har blivit
dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna
motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre.
1. Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta
arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtq
handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med
angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads
"Plan för lika rättigheter och möjligheter".) (strategisk nivå)
2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom
hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och
medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och
nämndområden.) (kompetens internt)
3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön,
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare)
4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön,
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i
utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina
verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom
Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete)
För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt1 perspektiv väva samman ett gemensamt
och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i
organisationen.
En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och
inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt
förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer2 som existerar, hur de kan
verka exkluderande och vilka effekter de genererar.

1

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur
olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar
2
Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer.

Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för
alla människors lika värde.
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga
rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq
perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på
både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås
Stads "Plan för lika rättigheter och möjligheter" samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd
som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och
kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på
frågorna.
Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq
frågor.
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela
organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal som närmast möter
kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur
de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt
tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om
hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå.
Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan
och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla,
enligt ovanstående punkt, har verkan även internt för Borås Stad som arbetsgivare, och
mellan arbetstagare.
Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
I Borås ska alla som bor, arbetar eller besöker staden, känna sig inkluderade, välkomna och
lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla
har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara.
Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare.
Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara
en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna
anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som
möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens
när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en
självklarhet.
Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den
personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett
normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och
badhuset ska hbtq-certifieras.

Hbtq-råd
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq
och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt
perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att
säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett
remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i
Borås.
Hbtq på Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett
medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av
det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och
inkluderande miljö på Stadsbiblioteket.
Vi föreslår fullmäktige att besluta att:
• Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående
och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som
motionen specificerar ovan.
• Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens "Plan för lika rättigheter och
möjligheter".
• Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från
hbtq-rörelsen i Borås.
• varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.
• Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora
publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras.
• skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga
integriteten och en ombyggnadsplan upprättas.
• att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum.

Hanna Bernholdsson (MP)
Tom Andersson (MP)
Borås 20 december 2016

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Bygg

Jim Arvidsson

2017/LN0003 289

ÄRENDE
Rapport om byggprojekt.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:

!ZI Till handlingarna

Datum

2017-05-11

D Tillstyrkes

!ZI Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

(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.
Anslag
16 000 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
8 688 tkr

Slutprognos
14 656 tkr

�4 547 tkF

Sagavallen förskola
Nybyggnad av förskolan, 6 avd. Byggstart maj 2016 med färdigställande juni 2017. Avvikelsen
beror på att markförhållandena bestod av sämre massor än förväntat. Detta innebar att de dåliga
massorna behövde schaktas bort och ersättas. Avvikelsen beror också dels på kvarvarande
fundament som ej varit möjliga att förutse samt dels pga. av vissa tillval enligt verksamheten.
Anslag
32 189 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
25 209 tkr

Slutprognos
33 924 tkr

dd @QJ tkF

Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal
Tillbyggnad på innergården för bl.a. nytt bibliotek och matsal samt nya lokaler för elevhälsan.
Byggstart juni 2016 med färdigställande augusti 2017. Etapp 1 slutbesiktning. Etapp 2 startar 15
mars med färdigställande i augusti.
Anslag
33 651 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
28 770 tkr

Slutprognos
34 807 tkr
J4 �Q7 tkF

Kransmossen förskola
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart juni 2016 med färdigställande augusti 2017.
Anslag
33 565 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
18 308 tkr

Slutprognos
33 565 tkr

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

Kärrabackens förskola
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart juni 2016 med färdigställande oktober 2017.
Anslag
35 485 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
12 089 tkr

Slutprognos
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 WS-arbeten då värme
systemet var i sämre skick än planerat. Byggstart januari 2017 med färdigställande december
2017.
Anslag
40 383 tkr

Nedlagda
kostnader 1 /5-17
12 043 tkr
Mottagit statsbidrag
2 946 tkr

Slutprognos
39 928 tkr
40 383 tkr

Fristad 11 Tallbackens förskola
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart januari 2017 med färdigställande februari 2018.
Anslag
35 000 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
14 783 tkr

Slutprognos
35 000 tkr

Bodaskolan etapp 3, plan 4
Ombyggnad av plan 4 till lektionssalar. Totalentreprenad i samverkan. Byggstart januari med
färdigställande augusti 2017.
Anslag
23 884 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
9 266 tkr

Slutprognos
20 180 tkr
23 884 tkr

KreaNova förskola (Norrby)
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart maj med färdigställande juni 2018.
Anslag
40 380 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
2 087 tkr

Slutprognos
40 380 tkr

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

Under projektering
Nedlagda
kostnader 1/5-17
Stadsparksbadet (Etapp 1)
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Projektering av
fas 1 pågår.

3 503 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Stadsparksbadet (Etapp 2)
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Riktkostnad tas
fram under våren.

1 394 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Gånghesterskolan
Om - och tillbyggnad av Gånghesterskolan.
Totalentreprenad i samverkan. Projekteringen pågår.
Anslagsframställan (riktkostnad) i maj.

647 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Silverpoppelns förskola1 Göta
Nybyggnation av förskola med 6 avdelningar.
Projekteringen pågår. Anbudsräkning planeras till maj/juni
2017.

634 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Tunnlandsgatans förskola1 Hässleholmen
Nybyggnation av förskola med 6 avdelningar.
Projekteringen pågår. Anbudsräkning planeras till maj/juni
2017.

268 tkr

Slutprognos

93 300 tkr

Slutprognos

33 700 tkr

Slutprognos

105 000 tkr

Slutprognos

34 500 tkr

Slutprognos

34 500 tkr

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Restaurering Vattentornet
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets
byggnadstekniska livslängd. Planeras att genomföras
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social
upphandling. Projekteringen startas preliminärt i april.
Anbudsräkning planeras till hösten 2017.

180 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Viskastrandsg;tmnasiet omb;tggnad
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya
formerna för lärande så planeras ett antal ombyggnationer på olika delar av skolan.
Projekteringen pågår. Anbudsräkning planeras till augusti
2017.

1 274 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Sven Eriksong;tmnasiet omb;tggnad
Ombyggnad av skolan för att tillskapa fler grupprum,
studieplatser och lärosalar samt skapa en ny tydlig,
öppen och tillgänglighetsanpassad entre. Vid den nya
entren kan såväl expedition och skolledning som kafe
inrymmas. Fler sittplaster i matsalen, utbyte av skolans
låssystem och utökning av stödverksamheten Torget
kommer också att innefattas i projektet.
Projekteringen pågår. Anbudsräkning planeras till augusti
2017.

446 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Daltori2skolan fritidsgård & skolbibliotek
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt
skolbibliotek & fritidsgård med cafeverksamhet. Detta för
att kunna förflytta fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan. Projekteringen pågår. Ligger ute för anbudsräkning.

443 tkr

Slutprognos

9 000 tkr

Slutprognos

24 000 tkr

Slutprognos

36 530 tkr

Slutprognos

13 400 tkr

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Scenteknik Stadsteatern
Ombyggnad för att avhjälpa nuvarande arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker med dagens hantering av
scentekniken. Projekteringen pågår.
Partneringsupphandling för byggdelen ligger ute för
anbudsräkning. Anbudsräkning för scentekniken planeras
till juni 2017.

2 073 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Skogsfrugatans LSS
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.
Projekteringen startas i april/maj 2017. Anbudsräkning
planeras till september 2017.

186 tkr

Nedlagda
kostnader 1/5-17
Gyllingtorpsgatans LSS
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.
Projekteringen startas i april/maj 2017. Anbudsräkning
planeras till september 2017.

Under förstudie
Äspered förskola
Förstudien är klar.
Bergsäter förskola
Förstudien nedlagd då tomten har erbjudits en privat aktör.
Kristinegården förskola
Förstudien pågår.
Gånghester förskola
Förstudien pågår.
Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par
Förstudien startas hösten 2017.
Särlaskolan ombyggnad 7-9
Förstudien är klar.

178 tkr

Slutprognos

72 000 tkr

Slutprognos

18 000 tkr

Slutprognos

17 000 tkr
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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.
Sjömarkenskolan ombyggnation
Förstudien är klar.
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 pågår.
Kulturskolans lokaler
Förstudie ej startad eftersom lokalprövning pågår.
Blackbox repetitionslokal
Förstudien är klar.
Konstmuseet entre
Förstudien startas preliminärt under hösten.
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.
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 pågår.
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Dalsjöfors simhall
Förstudien startas preliminärt under hösten.
Sven Eriksonvallen
Förstudien pågår.
Borås Sommarteater
Fastigheten lokalprövas för framtida användning. Förstudie ej startad.
Almenäs ombyggnad
Förstudie är klar och redovisad till Lokalresursavdelningen.
Under garanti
Garantiskede 2 år:

Garantiskede 5 år:

Garantibesiktning 2017
Solosången
Orangeriet
Kristinebergskolan
Kadriljgatan LSS
Boråshallen stolar/ jumbotron
Sandaredsbadet

april 2017
maj 2017
juni 2017
juli 2017
september 2017
december 2017

Garantibesiktning 2018
Almåsgymnasiet vht-anp.
Sven Eriksongymnasiet vht-anp.
Kransmossen idrottsområde
Bodaskolan etapp 2
Almåsgymnasiet tillagningskök
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016
Dammsvedjan förskola, LärKan
Almåsgymnasiet vht-anp 2016
Badhusgatan SOL-boende
Dammsvedjans SOL-boende
Norrby fritidsgård och mötesplats

januari 2018
februari 2018
maj 2018
juni 2018
augusti 2018
augusti 2018
augusti 2018
augusti 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018

Garantibesiktning 2019
Bäckängsgymnasiet etapp 1
Almåsgymnasiet autismspektra

mars 2019
mars 2019

Garantibesiktning 2017
Trollgatan LSS
Daltorpskolan
Ljungagården
Stadsdel Väster omfl/Norrbyskolan
Viskastrandsgymnasiet ombygg
Mariedals klubbstuga
Sven Eriksongymn. nytt bibliotek
Sven Eriksongymn. BoråsBorås
Mariedals klubbstuga
Östermalmsgården

april 2017
juni 2017
juni 2017
juli 2017
augusti 2017
november 2017
november 2017
november 2017
november 2017
juni 2017
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Garantibesiktning 2018
Kronängs IP
Brygghuset
Lundbyhallen
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg.
Frufällegården
Kelvingatan
Hestra förskola
Bergdalskolan

januari 2018
februari 2018
februari 2018
mars 2018
juli 2018
juli 2018
december 2018
december 2018

Garantibesiktning 2019
Kypegården upprustning
Barnens kulturrum
Logatan LSS (Älggatan)
Teknikgatan SOL-boende

januari 2019
februari 2019
mars 2019
maj 2019

Lokalförsörjningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Dnr

Bygg

2015/LN0178 287

Jim Arvidsson

ÄRENDE
Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 507 70
Gånghester, 23:21.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:

D Till handlingarna

Datum

2017-05-11

� Tillstyrkes

� Enligt bilaga
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§

(2015/LN0178 287)

Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1,
507 70 Gånghester, 23:21.
Projektets handläggning
Stadsdelsnämnden öster har vid sammanträde 2016-11-15 (2016/SDNO0147) godkänt Lokal
försörjningsnämndens förslag till projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Gånghester
skolan. Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med en budget om
105 000 000 kronor.
Projektbeskrivning och mål
Nuläge
Skolans befintliga huvudbyggnad har till stor del tjänat ut och uppfyller på flera områden inte det
behov skolverksamheten kräver, varken när det gäller tillgång till ytor, eller innemiljön i skol
byggnaderna.
Undersökningar som utförts av byggnaden kan sammanfattas med rekommendationer om
förändrad byggnadskonstruktion, mycket med anledning av inträngande fukt, otillräcklig isolering
och avsaknad av fuktspärr. Vidare kan konstateras att det finns en mycket god energibesparings
potential med moderniserad klimatskalskonstruktion och ventilation.
Tillgängligheten på skolan är i dag undermålig, vilket till stor del beror på att tomten och skolgården
lutar kraftigt. Skolbyggnaderna, som genom åren har byggts till, följer tomtens lutning och har så
ledes fått nya golvnivåer med invändiga ramper och låg tillgänglighet som följd.
Mål
Projektering genomförs i nära samarbete med berörda verksamheter och fackliga företrädare.
Målet med projektet är att skapa en modern, flexibel skola för framtiden, där arbetsmiljö för elever
och personal bidrar till hög måluppfyllelse. Skolan dimensioneras för 380 elever i 2 parallella
årskurser F-6. Planlösningen följer Borås Stads lokalprogram för skollokaler. Skolmatsalens ytor
kommer före och efter skoldagen att samutnyttjas med fritidsverksamheten, vilket ökar
nyttjandegraden av denna. Skolgårdens marknivåer justeras för att skapa en tillgänglig skolgård.
Lekytor, parkering och angöringsytor anpassas till utökad verksamhet och ändrade behov.
Byggnaden avses att P-märkas och uppfylla kraven enligt Västra Götalandsregionens Riktlinjer
gällande fysisk tillgänglighet, nivå grön. Skolan förses med ett tillagningskök.
Byggnad (A), skolans huvudbyggnad (inkl. integrerad idrottshall) föreslås rivas och ersättas med
ny byggnad (inkl. en idrottshall på 220 m2).
Byggnad (B), den ursprungliga skolbyggnaden från 40-talet, är i gott skick. Denna anpassas till
verksamhetsbehovet och tillgänglighet (ombyggnad på c:a BRA 585 m2).
Total nybyggd BRA blir c:a 4200 m2 (nettoökning c:a 2500 m2).
Skolans totala BRA (A+B) blir efter om- och tillbyggnad c:a 4770 m2 vilket motsvarar 12,55 m2/elev.
Konsekvensanalys lokaler
Behovet av en permanent lösning som ersättning till de paviljonger skolan i dag använder för
undervisning och fritidsverksamhet, finns upptaget i Lokalresursplanen för 2017-2019.
Under ombyggnationen kommer ersättningslokaler att krävas.
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Tidplan
Projektering pågår. Byggstart juni 2017 med inflyttning januari2019.
Ekonomi
För projektet redovisade kostnader baseras på bedömd/kalkylerat riktpris.
Byggentreprenad inkl. entreprenörarvode
Kontroll och besiktning
Bygglov och anslutningsavgifter
Oförutsett
Bygg herrekostnad
Garantikostnader
Ränta under byggtid

100 200 000 kr
200 000 kr
1 025 000 kr
275 000 kr
1 500 000 kr
300 000 kr
1 500 000 kr

Summa total för projektet exkl. moms

105 000 OOOkr

Projektets budget är kalkylerad till 105 000 000 kronor.
lnvesteringsutgifter utslagen per m2 (BTA) är21 346 kronor.
Kostnader
Befintlig kapitalkostnad
Befintlig driftskostnad
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av
investeringen
Ny driftskostnad (uppskattad)
Avgående lokalkostnad för LFF
Total kostnad

Ar 2018
O kr Utrangering
O kr Utgår, ersätts med ny
5 207 710 kr
1 541 400 kr
- 483 811 kr
6 265 299 kr

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år.
Intäkter/verksamhetens hyra
Ar2018

Befintlig schablonhyra
Hyrestillägg av investeringen
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA
Total hyra

Helan objektet uppgraderas
5 170 680 kr till NY
0 kr
0 kr
5 170 680 kr

Avgående hyran, för nuvarande lokaler som består av paviljonger och som ersätts av den nya skol
byggnaden, är 483 811 kronor.
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Hyresförändring för Borås Stad

Ny hyra
Befintlig hyra
Avgående hyra för lokaler som lämnas
Netto Hyresförändring

Ar2018
5 170 680kr
- 1 501 131 kr
- 483 811 kr
3 185 738 kr

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget
att

godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och
tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 507 70 Gånghester, 23:21.

BORÅS
STAD
Lokalförsörjningsnämnden
Avdelning

Byggavdeln ingen

Nämnddatum

2017-05-16

Diarienummer

2015/LN0178 287

Mottagare

Kommunstyrelsen
Grundskolenämnden

Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1,
507 70 Gånghester, 23:21.
Projektets handläggning
Stadsdelsnämnden Öster har vid sammanträde 2016-11-15 (2016/SDNO0147) godkänt Lokalförsörjnings
nämndens förslag till projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan.
Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med en budget om 105 000 000 kronor.
Projektbeskrivning och mål
Nuläge
Skolans befintliga huvudbyggnad har till stor del tjänat ut och uppfyller på flera områden inte det behov
skolverksamheten kräver, varken när det gäller tillgång till ytor, eller innemiljön i skolbyggnaderna.
Undersökningar som utförts av byggnaden kan sammanfattas med rekommendationer om förändrad
byggnadskonstn1ktion, mycket med anledning av inträngande fukt, otillräcklig isolering och avsaknad av
fuktspärr. Vidare kan konstateras att det finns en mycket god energibesparingspotential med moderniserad
klimatskalskonstruktion och ventilation.
Tillgängligheten på skolan är i dag undermålig, vilket till stor del beror på att tomten och skolgården lutar
kraftigt. Skolbyggnaderna, som genom åren har byggts till, följer tomtens lutning och har således fått nya
golvnivåer med invändiga ramper och låg tillgänglighet som följd.
Mål
Projektering genomförs i nära samarbete med berörda verksamheter och fackliga företrädare. Målet med
projektet är att skapa en modern, flexibel skola för framtiden, där arbetsmiljö för elever och personal
bidrar till hög måluppfyllelse. Skolan dimensioneras för 380 elever i 2 parallella årskurser F-6.
Planlösningen följer Borås Stads lokalprogram för skollokaler. Skolmatsalens ytor kommer före och efter
skoldagen att samutnyttjas med fritidsverksamheten, vilket ökar nyttjandegraden av denna. Skolgårdens
marknivåer justeras för att skapa en tillgänglig skolgård. Lekytor, parkering och angöringsytor anpassas till
utökad verksamhet och ändrade behov.
Byggnaden avses att P-märkas och uppfylla kraven enligt Västra Götalandsregionens Riktlinjer gällande
fysisk tillgänglighet, nivå grön. Skolan förses med ett tillagningskök.
Byggnad (A), skolans huvudbyggnad (inkl. integrerad idrottshall) föreslås rivas och ersättas med ny
byggnad (inl<l. en idrottshall på 220 m 2).
Byggnad (B), den ursprungliga skolbyggnaden från 40-talet, är i gott skick. Denna anpassas till verksam
hetsbehovet och tillgänglighet (ombyggnad på c:a BRA 585 m2).
Total nybyggd BRA blir c:a 4200 m2 (nettoökning c:a 2500 m2).
Skolans totala BRA (A + B) blir efter om- och tillbyggnad c:a 4770 m2 villcet motsvarar 12,55 m2 / elev.
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Konsekvensanalys lokaler
Behovet av en permanent lösning som ersättning till de paviljonger skolan i dag använder för unde1visning
och fritidsverksamhet, finns upptaget i Lokalresursplanen för 2017-2019.
Under ombyggnationen kommer ersättningslokaler att krävas.
Tidplan
Projektering pågår. Byggstart juni 2017 med inflyttning januari 2019.
Ekonomi
För projektet redovisade kostnader baseras på bedömd/kalkylerat rilctpris.
Byggentreprenad inld. entreprenöra1vode
Kontroll och besiktning
Bygglov och anslutningsavgifter
Ofomtsett
Byggherrekostnad
Garantikostnader
Ränta under byggtid

100 200 000 kr
200 000 kr
1 025 000 kr
275 000 kr
1 500 000 kr
300 000 kr
1 500 000 kr

Summa total för projektet exld. moms

105 000 000kr

Projektets budget är kalkylerad till 105 000 000 kronor.
Investeringsutgifter utslagen per m2 (BTA) är 21 346 kronor.

Kostnader
Befntlig kapitalkostnad
Befintlig driftskostnad
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av investeringen
Ny driftskostnad (uppskattad)
Avgående lokalkostnad för LFF
Total kostnad
i

Ar 2018
0 kr Utrangering
0 kr Utgår, ersätts med ny
S 207 710 kr
1 541 400 kr
- 483 811 kr
6 265 299 kr

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år.

Intäkter/verksamhetens hyra
Ar 2018
Befintlig schablonhyra
Hyrestillägg av investeringen
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA
Total hyra

Helan objektet uppgraderas
5 170 680 kr till NY
0 kr
0 kr
5170 680 kr

2 (3)

BORÅS
STAD
Lokalförsörjnin snämnden
g

Avgående hyran, för nuvarande lokaler som består av paviljonger och som ersätts av den nya skol
byggnaden, är 483 811 kronor.

Hyresförändring för Borås Stad
Ny hyra
Befintlig hyra
Avgående hyra för lokaler som lämnas

Netto Hyresförändring

Ar 2018
5 170 680 kr
- 1 501 131 kr
- 483 811 kr

3185 738 kr

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Grundskole
nämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om
och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 507 70 Gånghester, 23:21.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

Mathias Duell
Ordförande
Rune Henriksson
Förvaltningschef

Bilaga:
Bilaga 1: Ritningar
Bilaga 2: Investeringskalkyl
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DEL 1

1

Objekls-/projeklnr

Fördelning av Projektkostnad

Dok uppdaterad

Förklaringar;

Mark

Anskaffningsvärde i förkommande fall

Marksanering

3

4

5

6

Anordningar eller anläggningar som inte
är byggnader eller inventarier, tex. vägar,
parkeringsplatser, plattytor, planteringar
och lekutrustning.
Sanering förorenad mark
( ska finansieras i driftbudget)

Stomme/ grund
-80 år

Grundläggning inkl schakt, platta,
bjälklag, bärande väggar/pelare,
takbjälklag, takslolar, ytterväggsstommar /
färdiga yttervåggsstommar med putstegelbeklädnad

Rivningsarbete

Rivningsarbete inkl asbest och pcbsanering

Tak, fasad, fönster
• 30 år

Fasadylskikt inkl infästning,
balkongerräcken, stuprör.
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar,
entrepartier och g!aspartier.
Tätskikl tak, tegel- och btgpannor,
råspont, säkerhetsanordningar,
takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.

Stomk omplettering/
byggnadslnven tarier/
inredning
• 30 år

Trappor, innerväggar, innerdörrar och
partier, sakvaror, köksinredningar,
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid}

Inre samt yttre ytskikt
• 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar,
målningsbehandlingar, kakel, klinker,
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar,
lräfasader, ytskikt papp- och plåttak

Installationer; el, rör.
vent, hiss1 kyla
• 25 år

Komplett ventllationsanlåggning,
elanläggning och va-anläggning,
undercenlrater, hlssinstallationer, kyla,
storköksutrustnino

8

Vitvaror
-15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare

9

Tekniska installationer
-15 år

Larm, tås, passage, brand, styrkort,
solceller, teleanläggning

7

10 övrigt post - fördelning

Projektering
Bygg- och projektledning
Krodifivr!ntor
Myndighotskostnsdor
Besildningar, övrigabyggheffokosfnad-Or

Ovrigl
Restpost

62502

Färdigställt

2016-09-01

- endast blå rutor fylls i av projektledare

Komponent;

Markanläggning
• 30 år

Upphandlingsrorm

Kostnadsfördelning för ny-,
ombyggnad samt renovering

Projektledarens totala kalkyl / prognos

2

Gånghester F-6
,

Projekt

Komponentsavskrivning

Redovisad Total
PK I prognos kr

.

I

9 300 000

Produktionskostnad inkl
energiåtgärder=

%-fördeIn.
0,00%

0,0<1%

-

t,8''1,

9 300 000

8.15%

0,00%

0,00%

22 000 000

20,95¼

22 000 000

20, 95%

4 000 000

3,11¼

4 000 000

3,81',l,

11 000 000

10,41%

11 000 000

10,41'1,

8 000 000

7,U'lo

8 000 000

7.&l'I,

5 000 000

4,76%

5 000 000

4,76'1,

28 000 000

26.'7%

28 000 000

26,61'1,

1 000 000

O,ts'lo

1 000 000

0,95%

4 000 000

3,81'4

4 000 000

3,81%

I

I

'
I

I
I

I
I

1 175 000
2 000 000
3 400 000
500 000
200 000
4 900 000

Evaku�ringskos/r1ader- lokalhyra mm ( betydande
d� SKAU FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
AnsJutnlngsaV!iller

%-fördcln.

BOKSLUT
2015-12-31
För
Komponentsavskrivning

Annan
Finansiering
( PLU, ENERGI
etc)

1 175 000
2 000 000
3 400 000
500 000
200 000
4 900 000

1,12.%
1,90%
3,2•%
o,4a%
0,19%
,,61'1,
0,00'1,

0,00'1.

525 000

o.�%

105 000 000

1,00

0

Beräkningshjälp

1,1l%
1,90%
3,2,%
0,411'11.
0,1t'I,
4,61%
0,00%

0.00%

525 000

o.�·1,

0

105 000 000

1,00

Prognos

105 000 000

Annan finans
Kvarvarande
HB

Diff

0
0

-105 ooo cool
0
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Komponentsavskrivning

Kostnadsfördelning för ny-,
ombyggnad samt renovering

DEL2

Fördelning komponenter för
avskrivning
Ils i av beställare

Projekt

Gånghcstcr F·G

Upphandlingsform

0

Objekts-/projektnr

Färdigställt

Dok uppdaterad

62502

2016-09-01

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

2

Komponont;

Förklaringar;

Mark

Anskaffningsvärde i förkommande ran

Anordningar eller anläggningar som inte är
byggnader eller inventarier, Lex. vägar,
parkeringsplatser, platlytor, planteringar och
lekutrustning.
Sanering förorenad mark
( ska finansieras i driftbudget)

Markanläggning
-30 år

Marksanering

Övrigt post - fördelning

Stomme I grund
-80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar I färdiga ytterväggsstommar med
puts- tegelbeklädnad

Rivningsarbete

Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering
Anslutningsavgifter

Övrigt post" fördelning
4

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken,
stuprör.
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entcepartier och
glaspartier.
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont,
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar,
hängrännor, beslagning,

Tak 1 fasad 1 fönster
- 30 år

Övrigt post - fördelning
5

Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning
-30 år

Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier,
sakvaror, köksinredningar. badrumsinredningar, övrig
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid)

Inre samt yttre ytskikt
-20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar,
målningsbehandtingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt: Ommålning fönster, dörrar, träfasader,
ytskikt papp-och plåttak

övrigt post - fördelning

Övrigt post - fördelning
7

8

9

10

Installationer; el 1 rör,
vent, hiss, kyla
-25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggnlng och va
anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning

Vitvaror -1 Sår

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

övrigt post - fördelning
I

Övrigt post - fördelning

Tekniska installationer
- 1 Sår

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller,
teleanläggning

Q_vrigt oost - fördelninp

Projaklon"ng

Ovrigt post- fördelning

By(J(r och proje/d.fedning
Kntditivrdnlot

_______...,Myndighcfsko$tn;1dor
Besiktningar, 6vrigabyggherrekosfnader

.___________,Owigt

Redovisad Total PK /
prognos kr

Summa / komp

Avskriv. tid antal
år;

Avskrivningskostnad/år

oandlig

9 300 000
0

1 226 700

10 526 700

30

350 890

29 954 600

80

374 433

12 451 000

30

415033

9 055 300

30

301843

5 659 500

20

282 975

31 693 400

25

1267736

1131 900

15

75460

4 527 600

15

301 840

22 000 000
4 000 000
525 000
3 429 600

11 000 000
1 451 000

8 000 000
1 055 300

5 000 000
659 500

---

28 000 000
3 693 400
1 000 000
131 900
4 000 000
527 600
lngArovan
ingArovan
ingArovan
fngdtovan
fngJroven
fngArovan
(ngArovan

Evökuen"ngskostnader- loksfhyra mm ( betydando del) SKALL

Restpost

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

Anslul(t]ngsavginer

fngArovan

Underlag för komponentsavskrivning

Avskrivn/ år=

105 000 000
Ränta=

1,75%

Ak.tivitel

7911

4710

5 207 710

Summa=

5 556 835

Driftkostnad =

Objekt

1 837 500

Hyresförändrlng år 1, exkl driftkost,=
Kapitatkostnadskontering (ifylles av projektadminislratör)
Konto

Ränta=

3 370 210

Ansvar
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BESLUTS FÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Lokalresursavdelningen
David Alm

Dnr

2016/LN0026 282

ÄRENDE
Ordförandebeslut gällande fastigheten, Samariten 11, Klinikvägen 48, Borås.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:

D Till handlingarna

Datum

2017-05-11

IZI Tillstyrkes

IZI Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

(2016/LN0026 282)

§

Ordförandebeslut gällande fastigheten, Samariten 11, Klinikvägen 48, Borås.
Kommunstyrelsen har tidigare gett Lokalförsörjningsnämnden godkännande om att hyra in f.d.
Björkängsgymnasiet för skolverksamhet, totalt ca 10 300m2 .
För att inte tappa tid skedde förhyrningen innan tankarna kring framtida användning var helt
kartlagt. Lokalförsörjningsförvaltningen har nu tillsammans med fastighetsägaren, grundskoleför
valtningen, förskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen nu färdigställt
ett framtida nyttjande. Fastigheten behöver i samband med detta byggas om för att fungera för
dessa verksamheter.
Skolan kommer nu att delas mellan tre förvaltningar. Fastighetsägaren Hemsö hanterar
investeringen mot ett tilläggsavtal som löper under kvarvarande avtalstid.
Ombyggnadskostnader:
Förskola
Förskoleklasser
Gymnasie
Mark/yttre miljö

545m2
1537 m2
550 m2

Totalt:

7 500 000:12 000 000:4 489 000:4 000 000:27 989 000:-

På grund av sena förändringar i projekteringen, snäv tidsplan och processer hos fastighetsägaren
så har ordförande i Lokalförsörjningsnämnden signerat denna beställning genom ett
ordförandebeslut.
Ytterligare förseningar hade troligtvis lett till förseningar av andra projekt då flera kedjor är
beroende av varandra. Bland annat skall Tullengymnasiets elever flyttas hit för att Gånghester
skolan skall kunna evakueras.
Följande förslag till tilläggsavtal är framtaget:
Fastighet:

Samariten 11

Adress:

Klinikvägen 48

Hyresvärd:

Hemsö vårdfastigheter AB

Yta:

Yttre miljö 2622 m2

Hyra:

1 999 214 kr/år (193 kr/m2 ) Tillägg på total yta

Index:

80% KPI

Avtalstid:

2017-10-01 -2031-09-30,

Underhåll:

Hyresvärden

VA:

Inkl

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

Värme- och ventkostnader: Inkl
El:

Inkl

Moms:

Exkl.

Lokalförsörjningsnämnden beslutar
att

godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor.

BORÅS STAD
Lokalförsörjningsnämnden

Avdelning
Lokalresursavdelningen

Nämnddatum
2017-05-16

Diarienummer
2016/LN0026 282

Mottagare
Arbetslivsnämnden

Ordförandebeslut gällande fastigheten, Samariten 11, Klinikvägen 48, Borås.
Kommunstyrelsen har tidigare gett Lokalförsörjningsnämnden godkännande om att hyra in
f.d. Björkängsgymnasiet för skolverksam het, totalt ca 10 300m2 .
För att inte tappa tid skedde förhyrningen innan tankarna kring framtida användning var helt
kartlagt.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu tillsammans med fastighetsägaren, grundskoleför
valtningen, förskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen nu färdig
ställt ett framtida nyttjande. Fastigheten behöver i samband med detta byggas om för att
fungera för dessa verksamheter.
Skolan kommer nu att delas mellan tre förvaltningar. Fastighetsägaren Hemsö hanterar
investeringen mot ett tilläggsavtal som löper under kvarvarande avtalstid.
Ombyggnadskostnader:
Förskola
Förskoleklasser
Gymnasie
Mark/yttre miljö

545m2
1537 m2
550 m2

7 500 000:12 000 000:4 489 000:4 000 000:27 989 000:-

Totalt:

På grund av sena förändringar i projekteringen, snäv tidsplan och processer hos fastighets
ägaren så har ordförande i Lokalförsörjningsnämnden signerat denna beställning genom ett
ordförandebeslut.
Ytterligare förseningar hade troligtvis lett till förseningar av andra projekt då flera kedjor är
beroende av varandra. Bland annat skall Tullengymnasiets elever flyttas hit för att Gång
hesterskolan skall kunna evakueras.
Följande förslag till tilläggsavtal är framtaget:
Fastighet:

Samariten 11

Adress:

Klinikvägen 48

Hyresvärd:

Hemsö vårdfastigheter AB

Yta:

Yttre miljö 2622 m 2

Hyra:

1 999 214 kr/år (193 kr/m2) Tillägg på total yta

Index:

80% KPI

Avtalstid:

2017-10-01 -2031-09-30,

Underhåll:

Hyresvärden

VA:

Inkl

Värme- och ventkostnader: Inkl
El:

Inkl

Moms:

Exkl.

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med
angivna villkor.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

Mathias Duell
Ordförande

Rune Henriksson
Förvaltningschef

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
Datum 2017-05-16

Lokalresursavdelningen
David Alm

Dnr
2015/LN0178 287

ÄRENDE
Förhyrning evakueringslösning för Gånghesterskolan.
Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman:

D Till handlingarna

Datum

2017-05-11

� Tillstyrkes

� Enligt bilaga

PROTOKOLL

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde
2017-05-16

§

Förhyrning evakueringslösning för Gånghesterskolan.

(handlingar vid sammanträdet)

(2015/LN0178 287)

