
BORÅS STAD KALLELSE 

Datum 

2019-04-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 23 

april 2019 kl. 13:15 

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Helene Sandberg 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Helen Glaser, 033 357385 eller via e-post: 

helen.glaser@boras.se 
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Borås Stad 

Datum 

2019-04-17 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningsärende 2019-04-23
Dnr 2019-00001 1.1.3.25

4. Delegationsbeslut 2019-04-23
Dnr 2019-00002 1.1.3.25

5. Förvaltningschefen informerar 2019-04-23
Dnr 2019-00003 2.9.2.25

6. Budgetuppföljning 10 dagars 2019-04-23
Dnr 2019-00040 1.2.4.25

7. Rapport om byggprojekt 2019-04-23
Dnr 2019-00005 2.6.1.1

8. Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser
Dnr 2019-00031 3.2.2.0

9. Motion, Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås
Dnr 2019-00053 2.6.2.25

10. Norrby 2.1, inhyrning av förskolelokal
Dnr 2019-00074 2.6.1.2

11. Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8
Dnr 2019-00064 2.6.1.2

12. Framställan om förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på
Bryggaregatan 12
Dnr 2019-00075 2.6.1.25

13. Torstenssonsgatan 8, inhyrning Individ- och
familj eomsorgsförvaltningen
Dnr 2019-00076 2.6.1.2

14. Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av kontorslokaler för
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Dnr 2019-00080 2.6.1.2
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BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Helen Glaser 

Handläggare 
033 35 73 85 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärende 2019-04-23 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga anrnälningsärendena till 

handlingarna. 

Sammanfattning {Ärendet i sin helhet) 

1. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Uppdrag som ej ingår i budget

2. Komplettering av tidigare redovisat uppdrag i budget 2018

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk Nämnderna ska motivera äldre • Genomfört Nämnden har inget behov av att i allmänhet uppmana 
redovisning 2017 medarbetare att vilja vara kvar efter 65. medarbetare att vilja vara kvar efter 65 år . 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk Nämnderna ska motivera • Genomfört Nämnden har inga deltidsanställda. 
redovisning 2017 deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk Nämnderna ska organisera • Genomfört Arbetet med att minska sjukfrånvaron sker inom 
redovisning 2017 verksamheten för att minska arbetsmiljöarbetet, inga särskilda åtgärder krävs. 

sjukfrånvaron. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk Nämnderna ska genom digitalisering • Genomfört Nämnden utvecklar ständigt förvaltningens digitala resurser. De 
redovisning 2017 frigöra värdeskapande tid. system som används i verksamheten anses vara väl anpassade . 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk Nämnderna ska arbeta för att öka • Genomfört Förvaltningen är en liten tjänstemannaorganisation där de flesta 
redovisning 2017 anställningsbarheten för de personer tjänster kräver eftergymnasial utbildning. Förvaltningen har ett 

som står till arbetsmarknadens nära samarbete i ALF för att i möjligaste mån erbjuda tjänster till 
förfogande. målgruppen. 

Lokalförsörjningsnämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019, nämndens rapport 2(2) 
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BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2019-00047 3.3.6.25 

Komplettering till tidigare redovisat uppdrag i budget 

2018 - inventering av inomhusparkering för cyklar samt 

elcykelladdning. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Komplettering till tidigare redovisat uppdrag i budget avseende 2018 avseende 

inventering av inomhusparkering för cyklar samt elcykelladdning översändes till 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningen fick i budget 2018 uppdraget att åt alla 

förvaltningar inventera möjligheten att erbjuda inomhusparkering för anställdas 

cyklar och även möjlighet att erbjuda laddningsmöjligheter för elcyklar. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har gått igenom nuläget och konstaterar att det 

saknas inomhusparkering på de flesta fastigheterna. Att tillskapa parkering och 

laddningsmöjligheter inom befmtliga fastigheter kan vara möjligt på enskilda 

objekt. I Stadshuskvarteren där flera förvaltningar huserar finns invändig 

parkering men inte i erforderlig omfattning. På marknaden finns utvändiga 

cykelgarage och detta kan vara en lösning. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige

Lena Zetterberg 

Enhetschef Information/ Admin/HR 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Helen Glaser 
Handläggare 
033 35 73 85 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2019-04-23 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 

handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

• Framställan om modul vid Gula skolan

• Förhyrning av lokaler för Vård- och äldreförvaltningen, Fastighet

Fristad Hed 1:57, Stora Vägen 31 i Fristad

• Särlaskolan, inhyrning av modul

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1 (2) 
Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00205 2.6.1.1 

Framställan om modul vid Gula skolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 

förvaltningschefen, i enlighet med gällande delegationsordning, att godkänna 

detsamma enligt angivna villkor 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Grundskolenämnden har behov av utökade lokaler i Gula skolan. För att möta 

behovet föreslås att etablera en modul innehållande 2 klassrum, hemvist, 

toaletter och kapprum. 

Förslag 

Fastighet 

Adress 

Hyresvärd 

Yta 

Hyra 

Index 

Fristads Prästgård 1 : 101 

Stora vägen 4 

Cramo Adapteo AB 

228 m2 

314 400 kr/år 

Ersättning för nyttjande, 
avetablering, återställning 
och kundanpassningar 
justeras årligen med 2 % 

1379 kr/m2 (kostnader för etablering 
och avetablering ej inkluderat) 

Anpassningar Kostnader för tillkommande anpassningar ingår ej 

Avta Istid 

Underhåll 

VA 

Värme/vent 

El 

Moms 

5 år 

Hyresvärden 

Hyresgäst 

Hyresgäst 

Eget abonnemang 

Exkl 

9 mån uppsägningstid, 1 års förlängn. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden

Anders W aldau 

F örvaltningschef 

Sida 

2(2) 



Sida 

BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 
Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

Dnr LFN 2019-00078 2.6.1.1 

Förhyrning av lokaler för Vård- och äldreförvaltningen, 

Fastighet Fristad Hed 1 :57, Stora Vägen 31 i Fristad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård- och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar förvaltningschefen, i enlighet med gällande delegationsordning, att 
godkänna detsamma enligt angivna villkor. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Vård och Äldreförvaltningen har behov av lokaler till hemtjänsten i Fristad. 
Nämnden hemställer åt Lokalförsörjningsnämnden att hyra in lokal i 
fastigheten Fristad Hed 1:57, på Stora Vägen 31. Lokalen består av kontor, 
förråd samt spolrum. 

Förslag 

Fastighet Fristad Hed 1:57 

Adress Stora Vägen 31 

Hyresvärd Kentaur AB 

Yta 356 kvm 

Hyra 328 840 kr/år 

Index 100 % KPI 

Avtalstid 2019-09-01- 2024-08-30 

Moms Exkl. 

923 kr/m2 

9 mån 

uppsägning 

Schablon: 1 184 kr/m2 

3 års förlängning 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Andreas Davidsson 
Handläggare 

Dnr LFN 2019-00079 3.1.3.3 

033 357235 

Särlaskolan, inhyrning av modul 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 

förvaltningschefen, i enlighet med gällande delegationsordning, att godkänna 

detsamma enligt angivna villkor. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Grundskoleförvaltningen har behov av utökade lokaler på Särlaskolan på grund 

av ökat elevantal. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att behovet löses genom 

inhyrning av en modul. Modulen kommer att rymma 2 klassrum samt 1 

hemvist. 

Förslag 

Fastighet Cedern 14 

Adress Särlagatan 1 

Hyresvärd Cramo Adapteo AB 

Yta Ca 300 m2 

Hyra 416 400 kr/år 1388 kr/m2 

Index Ersättning för nyttjande, avetablering o anpassningar justeras årligen med 2 % 

Avtalstid 3 år 

Moms Exkl. 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden

9 mån 

uppsägning 1 års förlängning 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida fllIJ BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Anders Waldau 
Handläggare 
033 35 77 56 

Dnr LFN 2019-00003 2.9.2.25 

Förvaltningschefen informerar 2019-04-23 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anders Waldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 

avseende; 

Kråkan 5 

LRQA 

Basket 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders W aldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida 

BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Aleksandar llich 
Handläggare 
033 35 75 69 

Dnr LFN 2019-00040 1.2.4.25 

Budgetuppföljning 10 dagars 2019-04-23 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga budgetuppföljningen till 

handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom informerar avseende budgetuppföljning 

Besluts underlag 

1. Budgetuppföljning 10 dagars

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders W aldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



m?J BORÅS STAD
10-dagars,2019-03

Lokalförsörjningsnämnden

Ekonomisk redovisning 

Ledning och administration 

Drift- och förvaltningsavdelning 

Byggavdelning 

Lokalresursavdelning 

lnternhyresfastigheter schablontyp 1 

lnternhyresfastigheter schablontyp 2 

Externa uthyrningar 

Räddningstjänstfastigheter 

LSS-fastigheter 

Äldreomsorgsfastigheter 

övriga fastigheter social omsorg 

Övriga fastigheter 

Mark- och fastighetsreserv 

Serveringar 

Lokalbank 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 

Evakuering 

Sanering 

Rivning 

Förstudier 

Femårslån 

Mindre verksamheter 

Resultatutjämningspost 

Verksamhetens nettokostnader 

Kommunbidrag 

Resultat jfr med kommunbidrag 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 

Godkända "öronmärkta" projekt 

Resultat jfr med tillgängliga medel 

Verksamhetsmått 

Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått 

Kostnad för felavhjälpt underhåll (tkr) 

Konsumtionsavgifter (tkr) 

Preliminärt Kostnad underhållsinvesteringar 

Kommentarer 

Prognos för helåret 

Resultat 

2018 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

1 078 

1 093 

-175 

-246 

7 209 

-127 

2 941 

-592 

160 

68 

566 

671 

468 

0 

3 207 

316 

125 

218 

0 

--44 

0 

16 936 

7 860 

-9 076 

2019 

Nämndbudget 

2 712 

-1 

-839 

0 

-3 717 

0 

0 

0 

10 578 

1 292 

1 501 

-1 679 

2 929 

2 700 

3 000 

0 

15 000 

2 000 

1 500 

774 

-332

-68 

-5 500 

31 850 

31 850 

0 

0 

Utfall Mar 2018 

8 073 

25 389 

Periodiserad Nettoutfall Avvikelse Prognos 
nettobudget jan-aktuell avvikelse 

månad 

678 3 623 -2 945 

0 4 129 --4 129 

-210 --411 201 

0 637 -637 

-929 -2 409 1 480 -2 954 

0 0 0 

0 0 0 

0 -152 152 

2 645 3 133 -488 

323 --470 793 

375 188 187 

-420 1 364 -1 784 

732 334 398 

675 687 -12 

750 1 941 -1 191 

0 503 -503 -2 000 

3 750 2 441 1 309 5 000 

500 774 -274 

375 200 175 500 

194 123 71 

-83 -86 3 

-17 21 -38 

-1 376 0 -1 376 -5 500 

7 962 16 570 -8 608 -4 954 

7 962 7 962 

0 -8 608 --4 954 

Budget 2019 Utfall Feb 2019 Utfall Mar 2019 

34 033 4 133 13 174 

84 127 12 629 32 858 

48 000 1 273 505 

Resultatet för perioden före kommunbidrag är ett underskott om 8 608 tkr. Resultatet beror främst på administrativa 
verksamheter ledning och förvaltningsavdelningen där budgetarade intäkter har inte ännu kommit in. Intäkterna brukar 
inkomma senare under året på de verksamheterna. 

Prognos 



flm BORÅS STAD 
10-dagars, 2019-03

Lokalförsörjningsnämnden

Förvaltningen prognostiserar ett negativt avvikelse om 4 954 tkr gentemot budget. 

Rivning 

Fö1valtningen bedömer att budgeterade kostnader för rivning av några objekt kommer ej tas i anspråk. 

Evakuering 

Det överskottet är en följd av att Inga ytterliggare evakueringar utöver Norrby- och Sjömarkenskolan samt Tullengymnasiet 
är inplanerade. 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 

Förvaltningen bedöms att kostnader för objekt som kommer att klassas som ej uthyrningsbara kommer att bli dubbelt så 
stort än vad utfall i bokslutet 2018 var. Utfallet för 2018 var 1 058 tkr. 

Internl1yresfåstigheter 

Prognos för verksamheter internhuresfastigheter är underskott om 2 954 tkr. Detta beror högre hyreskostnader än budget 
villcet är en följd av tilläggsavtal för anpassning av lokaler som kommer att göras under året. Kostnaderna uppskattas 
sammanlagt uppgå till 14 770 tkr och avbetalas på tilläggsavtal inom 5 år i snitt. Objekt med högsta uppskattade kostnader 
för lokalanpassningarna är följande: 

· Kyllares skola 4 558 tkr;

· Samariten utemiljö 4 000 tkr;

· Samariten planlösning 2 000 tkr;

· Kyllared idrotshall 1160 tkr etc.

Resultatutjämningspost 

Det budgeterade resultatet i denna verksamhet återspeglar en differens mellan den beslutade nettobudgeten och det 
beräknade resultatet som förvaltningen anser realistiskt. Den budgeterade siffra består av fiktiva intäkter som uteblir. 



lll!J BORÅS STAD
Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

Jim Arvidsson 

Handläggare 
033 35 75 68 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00005 2.6.1.1 

Rapport om byggprojekt 2019-04-23 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings

nämndens sammanträde. 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders W aldau 

F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2019-04-03 
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Gånghesterskolan om-, och tillbyggnad 

Om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad samverkan med byggstart juni 2018. 380 elever, 2-
paralleller F-6. Olika faktorer som bidragit till högre kostnader är: utgrävning av torv, mycket berg under mark, 
ny gångväg till Kapellvägen (belyst), bergsäkring samt sedumtak. 

- - - �__...... .. 

101 000 102 000 103 000 104 000 105 000 106 000 

Förstudie 
2015-09-22

• 

■ Ack. utfall mars ■ Slutprognos ■ Anslag

Projekteringsframställan Anslagsframställan
2016-09-20 2017-08-22 

• • 

Silverpoppelns förskola, Göta 

Nybyggnad av förskola, 120 elever med byggstart december 2017. 

- - - -- - - - .. -- - - --.---�-- -....... � -

35 000 35 500 36 000 36 500 37 000 37 500 38 000 

■ Ack. utfall mars ■ Slutprognos ■ Anslag

Förstudie 
2016-04-26

• 

Pro jekteri ngsfra mstä I la n Anslagsfra mstä I la n
2016-09-20 2017-08-22 

• • 

38 500 

l 62502 I

107 000 108 000 

Under byggnation 

Slutbesiktning
2018-12-12 

• 

I 62007 

39 000 39 500 

Under byggnation 

Slutbesiktning
2019-03-08 

• 

Marklandsparkens förskola (Tunnlandsgatans} 

Nybyggnad av förskola, 120 elever med byggstart februari 2018. 

25 000 27 000 29 000 

Förstudie Projekteringsframställan
2017-01-24 2017-02-21 

• • 

31 000 33 000 35 000 37 000 

Ack. utfall mars ■ Slutprognos ■ Anslag 

Anslagsframställan
2017-08-22 

i 62009 i 

39 000 41 000 

Slutbesiktning
2019-04-10 

• • 

Nuläge 



RAPPORT OM BVGGPROJEKT 2019-04-03 
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Viskastrandsgymnasiet ombyggnad 

Ombyggnad för att möta skolans nya programstruktur samt de nya formerna för lärande. Plats för 950 elever. 
Byggstart februari 2019. En ombyggnation i en gammal byggnad har inneburit många ändringar under 
produktionen då befintligt ritningsunderlag inte stämt och även bidragit till omprojektering av vissa delar. 

25 000 

Förstudie 
2015-12-15 

• 

26 000 27 000 28 000 29 000 30 000 31 000 

■ Ack. utfall mars ■ Slutprognos ■ Anslag 

Projekteringsframställan Anslagsframställan 
2016-12-13 2017-10-24 

• • 

Sven Eriksongymnasiet ombyggnad 

1 60006 l 

32 000 33 000 

Under byggnation 

Slutbesiktning 
2019-02-27 

• 

Ombyggnad för att tillskapa fler grupprum, studieplatser lärosalar samt skapa en ny tydlig, öppen och 
tillgänglighetsanpassad entre. Vid den nya entren kommer såväl expedition och skolledning som cafe 
inrymmas. Fler sittplatser i matsalen, utbyte av skolans låssystem. Plats för 1150 elever. Byggstart feb. 2018. 

25 000 27 000 29 000 31 000 33 000 35 000 

■ Ack. utfall mars ■ Slutprognos ■ Anslag 

Förstudie Projekteringsframställan Anslagsframställan 
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• • • 

Alideberg förskola, Vildmarken 

I 60002 ' 

37 000 39 000 

I Under byggnation 

Slutbesiktning 
2019-08-10 Nuläge 

• • 

Förskolan ska ersätta paviljong Solgårdens förskola. 120 pi +20 pi dygnet runt verksamhet. Produktion pågår. 
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• • • 

Nuläge 

• • 
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Restaurering Vattentornet 

Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets byggnadstekniska livslängd. Projektet genomförs 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social upphandling. Komplettering med fasadbelysning pågår. 
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Förstudie Projekteringsframställan Anslagsframställan 
2015-10-20 2016-12-13 2017-11-21 

• • • 

Skogsfrugatan LSS 

I 65001 i 

8 000 9 000 10 000 

Under Byggnation 

Slutbesiktning 
Nuläge 2019-06-01 
• • 

Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Färdigställd och inflyttning skedde under mars 2019. 

I 66203 
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Projekteringsframställan Anslagsfra mställan
2017-01-24 2017-12-12 

• • 

Gyllingtorpsgatans LSS 

Under �yggnation 

Slutbesiktning
2019-02-20 

• 

Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Färdigställande april och inflyttning under maj 2019. 
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Förstudie Projekteringsframställan Anslagsframställan
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Slutbesiktning
2019-04-18 
• • 

Nuläge 
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Sjömarkenskolan ombyggnation 

Om- och tillbyggnad av Sjö markenskolan med totalentreprenad i samverkan. Skolan kommer att rymma 630 
elever efter ombyggnation. Rivning av byggnader pågår. Planerad inflyttning våren 2020. 
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Förstudie Projekteringsframställan Anslagsframställan 
2016-02-23 2017-04-25 2018-04-24 

• • • 

I 52503 l

100 000 120 000 

Under Byggnation 

Nuläge 

• 

Slutbesiktning 
2019-12-12 

• 

Kronängskolan 2 (Modulskola) 

Etablering påbörjas kvartal 1. Färdigställande juni 2019. 
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LFN beslut 
2018-08-21 Nuläge 

• • 

l 62509

25 000 30 000 

Under Byggnation 

Slutbesiktning 
2019-06-01 

• 

Sven Eriksonvallen ny-/ombyggnad 

Ersätta modulbyggnaderna, kiosken och den fristående befintliga byggnaden med en ny större byggnad med 
nya omklädningsrum. Produktionsstart februari 2019. 
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Förstudie 
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Projekteringsframställan Anslagsfra mställa n 
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Slutbesiktning 
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Strandvägens förskola, Sandared 

Nybyggnad av förskola med 120 platser. Projektering startad i maj och planerad produktionsstart juni 2019. 
Entreprenör antagen. 
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Förstudie Projekteringsframställan Anslagsframställan
2017-12-12 2018-04-24 2019-01-22 Nuläge 

• • • • 

Skjuthall Polisutbildningen 

35000 

[62014 J 

40000 45000 

r Under Byggnation I 
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lnomhusskjuthall till polisutbildningen med 15 skjutbanor. Produktion startad mars 2019. 
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Nuläge 
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Borås Simarena reinvestering 

i 63184 I 

30000 35000 

Under Byggnation 

Slutbesiktning 
2019-10-01 

• 

Renovering av Borås Simarena. Projektering startad februari 2019 och prel. produktionsstart maj 2019. 
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Byttorpskolan om- och tillbyggnad 

Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Anbudsräkning pågår. Prel. produktionsstart oktober 2019. 
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Nuläge 
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120 000 

Myråsskolan om-/tillbyggnad 

Projektering startad mars 2019 och färdigställande är tänkt hösten 2021. 
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Projekteringsframställan 
2018-11-20 Nuläge 

• • 

Färgargatans LSS 

Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad produktionsstart oktober 2019. 
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Sörmarkslidens LSS 

Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad produktionsstart oktober 2019. 

[ 662067 
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Förstudie Projekteringsframställan 

Ack. utfall mars ■ Slutprognos 

2018-08-21 2019-01-22 Nuläge 

• • • 

Förstudier 

Blackbox repetitionslokal 

Förstudien är klar. Arkiveras för inväntan på upptagande i budget. 

Dalsjöfors simhall 

Finns ej i förstudieuppdrag i budget 2019-2021. 

Engelbrektskolan 

Förstudien är klar. Arkiveras för inväntan på upptagande i budget. 

Erikslundskolan ombyggnad 

[ Under projektering 

Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in

riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt kvartal två 2019. 

Backhagsvägen LSS 

Förstudien påbörjad. 

Kristinegården förskola 

Förstudien är klar. Omtag pga. planändring. Förstudie startas preliminärt kvartal tre 2019. 

Linneagården ombyggnad 

Förstudie startas preliminärt kvartal fyra 2019. Drift och förvaltaravdelningen har i uppdrag att 

utreda byggnadens framtida användning. 

Ny skola Gässlösa 

Förstudien startas kvartal två 2019. Detaljarbetet påbörjat. 

Ny idrottshall Boda 

Föranalys klar. Förstudien startas kvartal tre 2019. 

Ny hall Fristad 

Fortsatt förstudien pågår. 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 

Fortsatt förstudie pågår. 
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Skogsfrugatan SOL - boende 

Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019. 

Sjöbovallen 

Förstudien klar. 

Tummarpskolan renovering 

Förstudie ej startad. Föranalys/förstudie startas prelimärt kvartal två 2019. 

Almåsgymnasiet innergård 

Förstudie pågår. 

Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov 

Förstudie pågår. 

Ny isyta 

Förstudie pågår. 

Trandaredskolan utbyggnad kök 

Förstudie pågår 

Guttasjön om- och tillbyggnad 

Förstudie pågår 

Under garanti 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången 

Orangeriet 

Kadriljgatan LSS 

Garantibesiktning 2018 

Almåsgymnasiet vht-anp. 

Sven Eriksongymnasiet vht-anp. 

Kransmossen idrottsområde 

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 

Garantibesiktning 2019 

Bäckängsgymnasiet etapp 1 

Almåsgymnasiet autismspektra 

Sagavallen förskola 

Bodaskolan etapp 3, plan 4 

Kransmossen förskola 

Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal 

Särlaskolan åtgärder yttre delar 

april 2017 

maj 2017 

juli 2017 

januari 2018 

februari 2018 

maj 2018 

augusti 2018 

augusti 2018 

augusti 2018 

augusti 2018 

september 2018 

oktober 2018 

november 2018 

december 2018 

mars 2019 

mars 2019 

juni 2019 

augusti 2019 

augusti 2019 

september 2019 

september 2019 
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Garantiskede 5 år: 

Kärra backens förskola 

Hulta Ängar gångväg 

Garantibesiktning 2020 

Fristad 1, Tallbackens fsk 

KreaNova förskola 

Fristad högstadiet ombyggn. 

Gånghesterskolan 

Stadsparksbadet 

Daltorpskolan fritidsgård & Skolbibliotek 

Scenteknik Stadsteatern 

Skatehallen tillbyggnad 

Garantibesiktning 2018 

Kronängs IP 

Lundbyhallen 

Bäckängsgymnasiet om- och till bygg. 

Frufällegården 

Kelvingatan 

Hestra förskola 

Bergdalskolan 

Garantibesiktning 2019 

Kypegården upprustning 

Barnens kulturrum 

Logatan LSS (Älggatan) 

Teknikgatan SOL-boende 

Garantibesiktning 2020 

Milstensgården fsk 

Trandaredgårdens fsk 

Frufällegården mottagningskök 

Kristinebergskolan 

Boråshallen stolar/jumbotron 

Sandaredsbadet 

Garantibesiktning 2021 

Bodaskolan etapp 2 

Kristinebergskolan 

Garantibesiktning 2023 

Gånghesterskolan 
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oktober 2019 

november 2019 

februari 2020 

januari 2020 

januari 2020 

december 2020 

december 2020 

december 2020 

september 2020 

september 2020 

januari 2018 

februari 2018 

mars 2018 

juli 2018 

juli 2018 

december 2018 

december 2018 

januari 2019 

februari 2019 

mars 2019 

maj 2019 

januari 2020 

februari 2020 

mars 2020 

juni 2020 

september 2020 

december 2020 

juni 2021 

december 2021 

december 2023 



Sida flm BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Mikael Henrysson 
Handläggare 
033-35 75 65

Dnr LFN 2019-00031 3.2.2.0 

Yttrande över Plan för samhällsstörningar och extra 

ordinära händelser 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att översända sitt yttrande över Plan för 
samhällsstörningar och extra ordinära händelser. 

Sammanfattning {Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden har tagit del av remissen och anser den vägledande 
för organisationen samt ett styrande dokument för förvaltningen. Planen 
kommer att ligga till grund för arbetet med hur vi organiserar oss vid en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse på ett bra och korrekt sätt 
framöver för att säkerställa vår krishantering. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Clll BORÅS STAD MISSIV 

Datum Instans 

Kommunstyrelsen 2019-02-21 
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0 

Remiss: Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. 

Remiss instanser 

1. Borås Stads bolag

2. Borås Stads nämnder

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-04-30.

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00909 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/ styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Rangbar Abdullrnrim Ali Mohammad 
Säkerhets chef 
033 357281 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

Sida 

1 ( 1) 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Strategi 

Program 

• Plan

Policy 

Riktlinjer 

Regler 

Borås Stads 

Plan för hantering av 
samhällsstörningar och 
extraordinära händelser 

- Ledning och information



Innehåll 

Inledning 4 

Syfte 4 

Mål och ansvar 4 

Geografiskt områdesansvar 5 

Risk- och sårbarhetsanalys 5 

Förvalcningsspecifik planering 5 

Bilagor 5 

Borås Stads krishanteringsarbete 6 

Mål för stadens krishantering 6 

Tjänsteman i beredskap (TiB) 6 

Ledningsprinciper 6 

Kriterier för att anse en händelse som allvarlig samhällsstörning eller extraordinär händelse 8 

Kommunens krisberedskapsnivåer 9 

Organisation av kommunens krisledning 11 

Krisledningsnämnd 11 

Beslutsfattare (Kommunchef) 12 

Krisledningsstab 13 

Stabsfunktioner 14 

Förstärkt krisledningsstab 14 

Stödfunktioner 14 

Borås Stads 
styrdokument 

Aktiverande 
STRATEGI - avgörande vägval för att nå målen för Borås 
PROGRAM - verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN - aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
POLICY - Borås Stads hållning 
RIKTLINJER - rekommenderade sätt att agera 
REGLER - absoluta gränser och ska-krav 

r ------------------------------ 7 
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Dokumentet gäller till och med: 2022 
Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i dokumentet under löptiden 
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Inledning 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden 
måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot 
speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som 
ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel 
som behöver finnas vid krishanteringen. 

Med extraordinä1· händelse avses en händelse som ... 
avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner, och som 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, § 4). 

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära ... 
en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 
hotar grundläggande värden och funktioner. 

• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.
en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade
åtgärder från flera aktörer.
ett ökat behov av samordning.

Syfte 
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse. 

Mål och ansvar 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse. 
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad 
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner 
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner. 
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Geografiskt områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet 
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen 
till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544). 

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer - lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regenngen. 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. 

Förvaltningsspecifik planering 
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är 
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart 
som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen 
har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB). 
Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig 
skall förstärkning begäras via TiB. 

Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala 
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma 
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben. 

Bilagor 
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar 61.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och 
larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter 
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben. 

Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov. 
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Borås Stads 
krishanteringsarbete 
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Mål för stadens krishantering 
Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära 
händelser. 
Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden. 
Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

I detta ingår 
En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 
etableras 
Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 
samverkande aktörer. 

• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och medarbetare.
Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov
leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.
Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.
Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och
planerade åtgärder.
Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning
och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB) 
För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 
Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion 
på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma 
och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som 
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller 
få långtgående konsekvenser. 
TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer 
som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis, 
SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för 
att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för att kontakta 
personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd. 

Ledningsprinciper 
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 

Ansvanprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss 
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning. 

Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 
möjligt., både geografiskt och organisatoriskt. 
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Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap. 

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan 
knytas till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att 
överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. 

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag, eller att ta 
över informationsverksamheten om det anses lämpligt. Ansvaret för att hantera händelsen 
lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller 
bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till 
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse 
eller samhällsstörning. 

Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan 
knytas till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret 
och ledningen för krisledningsarbetet. 
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse 

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 
Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot 
situationens krav 
Flera förvaltningar och/eller bolag berörs 
Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer 
Stort informationsbehov 
Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område 

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 

Planen är utformad att användas som stöd då t.ex. 
Det finns stort behov av samverkan eller information. 
En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut. 

• SMHI utfärdat vädervarning.
• Flera mindre händelser pågår samtidigt.

Det är stor oro i lokalsamhället.
• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem

etc.
Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.
Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.
Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.
Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.
Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner.
Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele
och it.
Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske. 

Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid. 
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer 
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommunchefen 
eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. 
Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen 
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt 
under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger. 

Nivå 1 (■ Grön) - Grundberedskap 

Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap 
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 ( Gul) - Störning (Stab i beredskap) 
Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. 
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna 
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska 
Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, med 
hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 
Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg) 
Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 
informeras efter behov. 
Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget och 
vidtagna åtgärder. 
Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig på 
ledningsplatsen snarast möjligt. 
Informationsansvarig tar fram en kommunikationsstrategi och arbeta enligt 
kriskommunikationsplanen om situationen kräver kommunikationsinsatser. 
Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 

• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och
avdelningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 ( Orange) - Stabsläge 
Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning. 

Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska 
Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 
ledningsplats. TiB 
Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att sammanställa 
en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara åtgärder. 
Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en första 
stabsgenomgång. 
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Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi 
och arbeta enligt kriskommunikationsplanen. 
Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande. 
Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft. 
Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen) 
informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits, 
och varför. 
Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga 
medarbetare. 
Planering för skifttjänstgöring vid behov. 
Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 
ledigheter. 

Nivå 4 (■ Röd) - Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab -
träder i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska 
intas. Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när 
denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens 
krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera 
av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen. 

Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge 
Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte 
redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten 
löpande. 
Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet. 
Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 
Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter 

Grundberedskap 

Daglig drift 

Kommunchef 

Ledningsståd 

Informationsansvarig 

Nivå 2-Gul 

Störning 

Förstärkt 

omvärldsbevakning 

Kommunchef 

Ledningsstöd 

Informationsansvarig 

Lokal krisledningsstab 
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Organisation av 
kommunens krisledning 
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 

Krisledningsnämnd 

-----------------
I 

Kommunchef (beslutsfattare) 

Stabschef 

K1 Kommunikation 

K2 Sekretariat 

K3 Juridik 

K4 Analys 

K5 HR/psl 

Krisledningsnämnd 

K6 Logistik 

K7 Säkerhet 

K8 Utredning 

/planering 

K9 Samordning 

K10 Samverkande 

externa aktörer 

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 

Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen. 
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Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska 
vara beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion. 

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut. 

Krisledningsnämnden svarar för att 

Ange inriktningen för kommunens krishantering. 
Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. 
prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning. 
Besluta om omfördelning av kommunens resurser 
Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen. 
Företräda kommunen. 
Vid behov begära bistånd utifrån. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist 
görs tillgänglig som beslutsstöd. 

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsfattare (Kommunchef) 
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad. 

Kommunchefen 
beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 
skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef 
Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet för 
insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta efter. 

• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut,
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild.
Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens
ordförande
Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas

• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. 
De beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) 
vid närmast efterföljande stabsorientering. 
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Krisledningsstab 
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen. 

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner Kl-K9 samt eventuellt även 
KlO funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben svarar för att 
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situation�n på kort och lång sikt

Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen
Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och
expertis
Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar
Bearbeta och bereda ärenden
Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl inom
den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter
Följa upp beslut och dokumentera eget arbete
Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen
Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling 
Skapa informationsunderlag. Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad
information till drabbade, anhöriga, anställda, media och allmänhet
Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner 
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Funktion i staben 

Stabschef 

K1 Kommunikation 

Sekretariat 

Juridik/ekonomi 

K4 Analys 

K5 HR/Personal 

K6 Logistik 

K7 Säkerhet 

K8 Utredning/planering 

K9 Samordning 

K10 Samverkanspersoner 

Beskrivning 

Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen 
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar 
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid har en 
upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med staben bereder 
ärenden för förlag till beslut. 

Ansvarar för den externa kommunikationen till press och media samt den 
interna kommunikationen i Borås Stad enligt kriskommunikationsplanen. 
Dessutom ansvarar funktionen också för inhämtning och analys av relevanta 
händelser i sociala medier samt för kommunikationscentralen. 

Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut. 

Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar i stabsarbetet 

Funktionen ska kritiskt granska sakunderlag, skapa överblick samt ansvara 
för lägesbild, omfallsbeskrivningar och ta fram förslag till beslut 

Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade medarbetare, 
elever, brukare och anhöriga. 

Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt "första 
hjälpen" typ filtar, vatten osv 

Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt 
samverkan krisberedskap 

--------

Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och 
konsekvensbedömningar 

Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer 

Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens som anses 
nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen kallas in vid behov. 

Förstärkt krisledningsstab 
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner Kl till K9 upp med personal och 
ytterligare stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner 
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representan
ter från andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta 
beroende på händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar 
stabschefen om att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samver
kanspersoner. 
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Uppstart 

Krisledningsorganisationens arbete 

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan. 

Fånga tidiga signaler 

Dokumentation 

Larmning 

Arbete i 
krisledningsorg 

Kommunikation 

Lägesbild 

Uthållighet 
Skiftgång 

Reservdrift 

Alt. lokaler 

Avveckling 
Utvärdering 

Erfarenhetsåterföring 

Revidering 

Uppstart Analys 

Samverkan 

Rapportering 

Bistånd 

Utbildning och övning 

1. Att fånga tidiga signaler - initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara 
diffusa, behöver mönster och rutiner finnas förberedda. 

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 

• Vad har hänt?
Vad har gjort?
Förslag på åtgärder

I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning. 

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens 
bolag, förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via 
närmaste chef till TiB. 
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2. Larm och larmning
För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma 
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och 
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, 
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

KS ordf. 
------ ·-----------·

I I 
Förstärkt ■ Krislednings- ■ 

stabsläge : nämnd : 

t
I I 

Y7 --- •-----------• 
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3. Lokaler

Störning 
Förstärkt 

omvär1dsbevakning 

·-----------· ·-----------· 

I I 
Grund- : : Ingen 

, b eredskap : : inkallning 
·-----------· ·-----------· 

Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats. 

4. Uppstart - och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den l:a stabsorienteringen syftar 
till att "bedöma landskapet", som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite. 

4.1 Första stabsorientering 
Syfte med staben 
Lägesbeskrivning (hänt - gjort) 
Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt 
Inriktning och omfattning 
Upprätta en stabsarbetsplan 

4.2 Dokumentation 
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas. 
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 
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Exempel på andra former av dokumentation: 

Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen 
Dokumentation kan ske direkt i WIS 
Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera 
Skriv in direkt i dokument på dator 
Manuell dokumentation på papper 
Använd tablåer 

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och
planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast efter 
någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. Stabschefen 
håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och den närmaste 
tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer deltar. Genomgången 
ska dokumenteras. 

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att 
Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen. 
Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt 
Inrikta fortsatt arbete framåt. 

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen. 

5.2 Uthållighet 
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en arbetsplan 
för staben - stabsarbetsplan: 

Fr o m/ t o m  
Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare 
Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan 
Tider för genomgångar 

• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)
• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen. 

Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning. 
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./ 6 Information och kommunikation 
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda 
aktörer. Vid sådana lägen bör snabb, tydlig, korrekt och enhetlig vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är att kunna ge samlad information, minska 
oro och förebygga ryktesspridning. 

Så mycket som 70-80 procent av hanteringen av en krishändelse brukar sägas bestå av 
kommunikationsarbete, varför ordinarie informationsorganisation behöver stärkas vid 
sådana lägen. 

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden. 

7.1 Bedömningsarbete 
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter: 

• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?
Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet
Faktorer/underlag som behöver inhämtas
Överväganden och resonemang i stort
Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)
Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.)
Annat

7.2 Omfallsplanering 
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika. 

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller Bera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 
Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten. 

8. Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få 
fram underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, 
prognoser och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text. 

9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras. 

9.1 SÄRF 
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer. 
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9.2 Hjälpmedel och resurser 
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall. 

Fast och mobil telefoni 
Internet, e-post och sociala medier 
Skype/Lync 
WIS 
Rakel 
Publik webbsida (www.boras.se) och intranät 
Media 
Radiokommunikation 
Frivilliga 
Ordonnanser 

10. Bistånd och ekonomi

10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. 
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. 
Oavsett vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att 
hantera händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna 
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära 
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare. 

10.2 Bistånd 
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen 
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning 
till Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun 
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och 
lämna stöd. 

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas 
då det är möjligt. 

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen. 

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan. 
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente. 

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet 
ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns 
behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat. 

Avvecklingen av krishanteringsarbetet: 

En stegvis avveckling. 
Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 
avvecklas sist. 
Dokumentation ska samlas in och sparas. 
Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 
sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef. 
Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs. 

13.1 Information om avveckling 
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån 
det är möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt 
och externt. 

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd

14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården. 

14.2 Utvärdering och erfarenheter 
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef. 

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen. 

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete 
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet 
med gällande nationella direktiv. 
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•• 
• •• 

Ovnga aktorer och 
resurser 

Räddningstj änstförbundet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna i deras 
krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja drabbade 
kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, omvärldsbevakning, 
analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen som organisation, 
samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
gen�� ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SARF. I Borås Stad initieras stöd från SARF av kommunchefen eller dess ersättare. 

Krisstöd 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad. 

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion. 
Aktiveringen sker då via TiB. 

Frivillig resursgrupp - FRG 
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas av 
Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller förstärka 
ordinarie kommunala resurser. Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser. 
De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas genom den 
centrala krisledningen eller kommunchefen. 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet. 

Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad. 

Krishanteringsråd 
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter 
för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och 
underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom 
rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 
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Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar. 

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen. 

Kriskommunikationsavtal 
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp 
med krisinformation. 

Samband 
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska 
Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå. 

Samverkanspersoner 
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta 
emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna 
bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos 
kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med 
uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås 
Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka 
för aktiv samverkan. 

VG Stab 
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef. 
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare 
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av 
annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning 
för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser. 
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55 
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boms.se 



BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Mikael Henrysson 
Handläggare 

Dnr LFN 2019-00053 2.6.2.25 

033 35 75 65 

Yttrande gällande motion av Annette Carlson (M) och 

Magnus Sjödahl (KD) Bättre gatubelysning för ett 

tryggare Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar översända yttrande gällande motionen 

Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
ttygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer ttygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Fönraltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



m?J BORÅS STAD MISSIV 

Datum Instans 

Kommunstyrelsen 2019-03-19 
Dnr KS 2018-00911 1.1.1.1 

Remiss: Motion: Bättre gatubelysning för ett tryggare 

Borås 

Remissinstanser 

1. Lokalförsörjningsnämnden

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-05-24.

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00911 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/ styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Roger Cardell 
Handläggare 
033 357040 

Kommunstyrelsen 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

Sida 

1 (1) 

Telefon 

033-35 70 00 vxl



Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås 

Trygga miljöer är av stor vikt för att skapa en trivsam stad med möjlighet till ett gott liv. I arbetet 
för ökad ttygghet är de ttygghetsvandringar, där boråsare får chans att ge sina synpunkter på sin 
närmiljö ur ett trygghetsperspektiv, viktiga. 

Vid trygghetsvandringar har det uttryckts att belysningen runt om i kommunen många gånger ger 
ett alltför svagt sken. Det är problematiskt, eftersom belysningen spelar en viktig roll för att öka 
människors känsla av trygghet. Otillräcklig belysning gör att boråsarna aktivt väljer bort att röra 
sig i stråk eller vara på platser runt om i kommunen. På så vis begränsas många människors 
vardag en stor del av året. 

Den kommunala belysningen ska inte enbart betraktas ur ett konstnärligt och estetiskt 
perspektiv utan även från ett trygghetsperspektiv. Vid planering och anläggande av belysning 
ska också ttygghetsaspekten tas hänsyn till. 

I handbok för stadsmiljö kan vi läsa följande: 

"Borås stadskärna ska vara en mötesplats även efter mörkrets inbrott och belysningen ska bidra 
genom att lysa upp rum där människor kan vistas. Staden blir tillgänglig för alla först när den 
upplevs som ttygg och säker. Med hjälp av väl utformad belysning förtydligas platsernas 
utformning och hur besökaren kan orientera sig. Väl utformade ljusmiljöer är oftast 
energieffektiva, då moderna ljuskällor används, ljusnivån anpassas och ljuset riktas dit det behövs 
och gör nytta. Offentliga byggnader bör ha en framträdande belysning för att markera deras 
status och funktion. Belysningen i parker ska ge information om utformningen och gångstråkens 
sträckningar ska göras tydliga och synliga på håll." 

Vi moderater och kristdemokrater anser att även kommunal mark utanför stadskärnan ska 
upplevas som säker och trygg därför föreslår vi följande: 

Kommunfulhnäktige föreslås besluta 

att berärda 11tint11der uppdras ta jraJJJ ett dokument fa'r hela Borås då,· be!J'sningens roll SOJJ/ trygghetsskapande 
åtgå1-d ges så1:rkild vikt 

Annette Carlson (NI) 
Magnus Sjödahl (Iill) 
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Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2019-0007 4 2.6.1.2 

Inhyrning av förskolelokal i på Norrby, Östgötagatan 
4-12 samt Värmlandsgatan 22

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättningen att Förskolenämnden godkänner föreliggande 

avtalsförslag beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma i 

enlighet med angivna villkor samt översända avtalet för beslut i 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rubricerad inhyrning kommer att ersätta de lokaler som idag finns på 

N orrbyskolan. Förskolan, med arbetsnamnet N orrby 2.1, kommer innehålla 6 

avdelningar med plats för cirka 120 barn inklusive tillagningskök. Förskolan 

kommer att ha en lekgård på ca 3 450 m2 som kommer att samnyttjas av 

förskolan och de boende i området. Förskolenämnden anser att lokalen är väl 

lämpad för verksamheten. 

Fastighet Spinnaren 10 

Adress 
Östgötagatan 4-12, 
Värmlandsgatan 22 

Hyresvärd AB Bostäder i Borås 

Yta 1 464m2 

Hyra 2 488 800 kr/år 1700 kr/m2 

Index KPI 60 % 

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer 

Avta Istid 

Underhåll 

VA 

Värme/vent 

El 

Moms 

2020-12-01 -- 2050-12-31 

Enligt gränsdragningslista 

Hyresvärd 

Hyresvärd 

Eget abonnemang 

Exkl 

9 mån uppsägningstid, 5 års förlängn. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöks adress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

2. Förskolenämnden

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Sida 

2(2) 
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Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2019-00064 2.6.1.2 

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårds

gatan 2-8 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 

Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma i enlighet med angivna 

villkor samt att översända avtalet för beslut i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Individ- och familjeoms'orgsnämnden hyrde tidigare lokalen för verksamheten 

ensamkommande flyktingbarn. Nämnden sa upp lokalerna i och med att 

verksamheten avvecklades till oktober 2018. 2018-11-20 beslutade Lokal

försörjningsnämnden att lokalerna skulle övertas av Förskolenämnden. 

Förskolan kommer bestå av 7 avdelningar (160 barn) varav 1 avdelning är 

avsedd för öppen förskola. Tillagningskök och utegård kommer att samut

nyttjas med den befintliga förskolan i byggnaden. Förskolan planeras att vara i 

drift i april 2020. 

Förslag 

Fastighet Kråkhult 1 :61 

Adress Uppegårdsgatan 2-8 

Hyresvärd SBB Kråkhult AB 

Yta 1 560 m2 

Hyra 2 650 000 kr/år 1 699 kr/m2 

Index KPI 100 % 

Avta Istid 2020-04-01 --2035-03-31 12 månaders uppsägning, 5 års förlängning 

Moms Exl 

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden

2. Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Sida 

2(2) 
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Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Andreas Davidsson 
Handläggare 

Dnr LFN 2019-00075 2.6.1.25 

033 35 72 35 

Framställan om förhyrning av lokaler för Vuxen

utbildningen på Bryggaregatan 12 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningen godkänner avtals

förslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma i enlighet 

med angivna villkor samt att översända avtalet för beslut i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Vuxenutbildningen har behov av ytterligare lokaler för att få en sammanhållen 

verksamhet. De nationella styrdokumenten ställer krav på flexibel och 

kontinuerlig utbildning inom Vuxenutbildningen, vilket gör att man önskar en 

mer samlad lokalisering. 

Ärendet i sin helhet 

Förslag 

Fastighet Uranus 2 

Adress Bryggaregatan 12 

Hyresvärd Cernera Fastigheter AB 

Yta Ca 3806 m2 

Hyra 5 157 130 kr/år 

Index KPI 60% 

1379 kr/m2 

Anpassningar Kostnader för tillkommande anpassningar ingår ej 

Avtalstid 2020-04-01 - - 2032-04-30 

Moms Exkl 

Beslutsunderlag 

12 mån uppsägn, 5 års förlängning 

1. Skrivelse översänd från Gymnasie- och vuxenutbildningen.

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningen

2. Kommunstyrelsen

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Sida 

2(2) 



BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

Jörgen Erlandsson 
Handläggare 

2019-04-09 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00100 2.6.1.0 

033 357746 

Framställan om förhyrning av lokaler för 

Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens framställan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen framställer om att få förhyra två 

plan på Bryggaregatan 12. 

Ärendet i sin helhet 

Vuxenutbildningen har behov av ytterligare lokaler för att få en sammanhållen 

verksamhet. De nationella styrdokumenten ställer krav på en flexibel och 

kontinuerlig utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och 

skolformer inom Vuxenutbildningen, vilket gör det nödvändig med en 

sammanhållen verksamhet. 

Vid skolinspektionens senaste besök gavs påpekanden gällande detta, vilket 

ytterligare understryker behovet att sammanföra enheterna så nära varandra 

som är praktiskt möjligt. 

Ovanstående behov har även tidigare delgetts Lokalförsörjningsnämnden i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Lokalresursbehovsplan för åren 

2020-2022. 

Framställan expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden diarium

Christer Samuelsson 

Förvaltnings chef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1 (2) 

Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Thobias Mattsson 
Handläggare 

Dnr LFN 2019-00076 2.6.1.2 

033 35 76 72 

Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8 - förhyrning 
av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner 

avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma 

enligt föreliggande villkor. Avtalet översänds till Kommunstyrelsen för 

godkännande. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Individ och familjeomsorgsnämndens lokaler på Torstenssonsgatan 8 har 

behov av renovering och anpassning. Nämnden hemställer därför 

Lokalförsörjningsnämnden att låta fastighetsägaren anpassa fastigheten 

För att finansiera verksamhetsanpassningen har fastighetsägaren tagit fram ett 

nytt avtal som ersätter tidigare. Då lokalen efter verksamhetsanpassningen 

klassas som ny höjs även schablonhyran till 1499 kr/ m2
• 

Förslag 

Fastighet: 
Adress: 
Hyresvärd: 
Yta: 

Hyra bef. avtal 

Hyra nytt avtal 
Avtalstid: 
Index: 
Moms: 

Vesslan 4 
Torstenssongatan 4 
Willhem 
1 036 m2 

1 775 228 kr/år 

2 090 428 kr/ år 
2019-10-01 - 2034-09-30 
60%KPI 
Exkl. 

1 716/m2 

2 018 kr/m2 

12 mån uppsägn, 5 års förlängn 

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden

2. Kommunstyrelsen

Schablonhyra 

1 247 kr/m2 

1 499 kr/m2 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Sida 

2(2) 
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Datum Instans 

2019-04-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

Dnr LFN 2019-00080 2.6.1.2 

Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av 

kontorslokaler för Individ- och familjeomsorgs

förvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner 

avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 

Avtalet skickas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen har behov av kontorslokaler på 

Fabriksgatan 11. Lokalerna ersätter de evakueringslokaler som idag används för 

delar av verksamheten Barn och unga. 

Förslag 

Fastighet Vesta 12 

Adress Fabriksgatan 11 

Hyresvärd HB kv Vesta 12 

Yta 2 300 m2 

Hyra 3 105 000 kr/år 

Index 100 % KPI 

Avta Istid 2019-11-01 -- 2024-10-30 

Moms Exkl. 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden

2. Kommunstyrelsen

Helene Sandberg 

Ordförande 

1 350 kr/m2 Schablon 1 184 kr m2 

9 mån uppsägning 3 års förlängning 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

horas.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida 
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