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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Anvisning 
 

Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar 
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2018 

Anvisning 
 

Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen. 
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos 
respektive områden. 
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Drift och Förvaltning 35 Yttre miljö 

Lokalresursavdelning 1 Yttre miljö 

Byggavdelningen 1 Yttre miljö 

   

   

   

Totalt för förvaltningen 37  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Anvisning 
 

Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de olika 
kriterierna fördelar sig över varandra få ni ”exportera statistiken från utvärderingskriterierna till 
kalkylprogram” och därefter sortera i excelfilen. 
 
Tabellens första kolumn (verksamhetsmått) avser de kommungemensamma kriterierna. 

 

Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Bemötande      

Fysisk miljö    37 37 

Information      

Tjänster      

Totalt      

4 Ständiga förbättringar 

Anvisning 
 

Har någon av synpunkterna som inkom januari-december resulterat i förändringar eller utveckling av 
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför 
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden? 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Anvisning 
 

Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari – december. Fyll i totalt antal 
avslutade, respektive icke avslutade synpunkter. 
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Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2018 

37 0 37 

6 Synpunktsrutinen 

Anvisning 
 

Ange i vilken grad förvaltningen lyckats följa rutinen genom välja status i rullgardinslistan samt 
kommentera/förklara valet. 

 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Anvisning 
 

Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/avböjt till externa bolag, föreningar 
eller organisationer. 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

12 
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Inledning 

Anvisning 
 

Ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

82% 86% 93% 

Andel förtroendevalda som genomgått 
en miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

   

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 

energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 

30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

   

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även ge exempel på åtgärder genomförda under 2018. 

Kommentar I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på energiförbrukning m.m. och gör 
en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Detta kan vara inom ventilation, värmesystem, styr 
m.m. 
Ett exempel som gjorts under 2018 är styrbyte på Viskastrandgymnasiet. 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder genomförda under 2018. 

Kommentar Gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på exempelvis byte av 
belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på installation av solceller m.m. 
Byte till nytt FTX aggregat med behovsstyrd ventilation på Bäckängsgymnasiet.  

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder genomförda under 2018. 

Kommentar Kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till energieffektiv LED belysning. 
Byte av belysningsarmatur på Saltemads camping. 
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Förvaltningschefen informerar februari 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anders Waldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 

avseende: 

 Norrby 

 Orangeriet 

 Lokalresursplan 

 Introduktionsutbildning tisdagen den 26 februari, 2019  

               

-                  
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Anders Waldau 
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Årsredovisning 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsredovisning för 2018 och 

överlämna densamma till Kommunstyrelsen.  

Nämnden beslutar även att hemställa Kommunstyrelsen att följande poster räknas bort 

från resultatet: 

 Pågående arbeten/ej uthyrningsbara 

 Rivning 

 Evakuering 

 Vakanser inom sociala boenden 

 Lokalbank        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämndens kostnader täcks av interna och externa hyror från brukarna 

samt kommunbidrag. Nämndens resultat uppgår till -18 790 tkr och orsakas främst av verk-

samheten Internhyresfastigheter vilken ska täckas av interna och externa hyror. Utfallet för 

denna är ett underskott om 13 167 tkr.  

 

Från resultatet önskar nämnden att följande poster räknas bort från resultatet:  

 Pågående arbeten/ej uthyrningsbara 

 Rivning 

 Evakuering 

 Vakanser inom sociala boenden 

 Lokalbank  

Detta kommer att påverka det ackumulerade resultatet positivt.   

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens årsredovisning 2018                
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  Sida 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Anvisning 
 

Ett inledande avsnitt där nämnden allmänt analyserar årets verksamhet. 
Nämnden avgör själv hur detta avsnitt ska utformas. 
 

Lokalförsörjningsnämndens uppdrag är att med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med 
miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god 
tillgänglighet. 

2018 har varit ett intensivt år där bland annat ett nytt arbetssätt för lokalresursplaneringen har prövats. 
Exempelvis har regelbundna möten med förvaltningarna hållits och lokalresursplanen har fått en ny 
och tydligare utformning. Resultatet är mycket tillfredsställande och en fortsatt utveckling kommer att 
ske under 2019. 

En treårig underhållsplan har utarbetats för våra ägda fastigheter och tillsammans med stadsantikvarien 
har en anpassad plan för bevaransvärda kulturfastigheter tagits fram och arbetet påbörjats. 

Under året har vi genomgått en godkänd uppgraderingsrevision till de nya standarderna för ISO 9001 
och ISO 14001. I de nya standarderna måste ett riskbaserat tänkande beaktas från början och genom 
hela ledningssystemet, så att förebyggande åtgärder blir integrerade i aktiviteter avseende planering, 
verksamhet, analys och utvärdering. 

2018 var andra året med det nya internhyressystemet och behov av en del förändringar har identifierats. 
En djupare analys av dessa kommer att påbörjas tillsammans med ekonomistyrning 2019. 

Avtal har skrivits med operatörer för restaurangen i Rådhuset, The Townhouse och Orangeriet. Bägge 
avtalen ger förutsättningar för en långsiktighet som är önskvärd. Tyvärr drabbades Orangeriet av en 
brand som naturligtvis påverkar verksamheten negativt men vi har goda förhoppningar om att den ska 
vara igång igen i början av 2019. 

Konjunkturen på byggmarknaden har påverkat vår verksamhet negativt även detta år. Bland annat en 
del rekryteringar har inte gått att genomföra. Dock ser vi en svag avmattning av den överhettade 
marknaden vilket kan vara gynnsamt redan nästa år. 

2 Viktiga händelser under året 

Anvisning 
 

Här kan man kortfattat i punktform informera om viktiga händelser för verksamheterna under året. 

 Nytt arbetssätt för lokalresursplaneringen introducerades 

 Uppgradering till nya standarder för ISO 9001 och ISO 14001 

 Avtal tecknades med operatörer i restaurangerna i Orangeriet och Rådhuset 

Invigningar/avslutade byggprojekt 
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 Kärrabackens förskolan 

 Fristadskolan 

 Tallbackens förskola 

 KreaNova 

 Borås Skatehall 

 Vattentornet 

 Daltorpskolan 

 Scenteknik stadsteatern 

 Kronängskolan 1 

Påbörjade byggprojekt 

 Sven Eriksongymnasiet 

 Viskastrandgymnasiet 

 Skogsfrugatans LSS 

 Gyllingtorpsgatans LSS 

 Silverpoppeln förskola 

 Tunnlandsgatans förskola 

 Borås Skatehall 

 Kronängskolan 2 

 Sjömarkenskolan ombyggnation 

 Sven Eriksonvallen 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

Anvisning 
 

Anvisningar som säger att bilaga för genomförda uppdrag ska bifogas årsredovisningen 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Lokalförsörjningsnämnden ska 
under 2018 ta fram principer för 
den maximala hyra som får 
debiteras brukare för särskilt 
boende inom socialpsykiatrin 
beslutade enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). Principerna bör följa Stadens 
praxis kring hyresförhandlingar 
kopplade till särskilt boende för 
äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

 Genomfört  
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Lokalförsörjningsnämnden ska 
inventera enkelt åtgärdade brister i 
arbets- och boendemiljön på vård- 
och äldreboenden, i samråd med 
Vård- och äldrenämnden. Detta ska 
resultera i en tidssatt 
genomförandeplan. 

 Genomfört  

3.2 Livskraftig stadskärna 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Underhållsbehovet när det gäller 
bevaransvärda kulturfastigheter ska 
inventeras och en underhållsplan 
ska tas fram. 

 Genomfört Tillsammans med stadsantikvarien har en 
underhållsplan för 2018 tagits fram och arbetet 
påbörjats. 

3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Lokalförsörjningsförvaltningen ska 
åt alla förvaltningar inventera 
möjligheten att erbjuda 
inomhusparkering för anställdas 
cyklar, och även möjlighet att 
erbjuda elcykelladdning. 

 Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen har gått igenom 
nuläget och konstaterar att det saknas 
inomhusparkering på de flesta fastigheterna. Att 
tillskapa parkering och laddningsmöjligheter 
inom befintliga fastigheter kan vara möjligt på 
enskilda fastigheter. I Stadshuskverteren där 
flera förvaltningar huserar finns invändig 
parkering men inte i erforderlig omfattning. På 
marknaden finns utvändiga cykelgarage och 
detta kan vara en lösning. 

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Total energiproduktion från 
solenergi, mwh 

133 118 200 210 

 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Energikrav av nybyggnation av 
förskola och grundskola samt utvalt 
LSS/SOL boende enligt BBR 19 
kap 9 

40  kWh 40  kWh 38 kWh  

 Nära nollenergihus 1 st - 1 st****  

3.5 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,6 5,4 5 5,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,3 0,1 1 0,5 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

48,8 44,7 65 42,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

47 procent av sjukfrånvaron består av långtidsfrånvaro som inte är arbetsrelaterad varför nämnden 
anser utfallet vara tillfredsställande. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Nämnden uppnår inte målet om 65 procent friska medarbetare. Då indikatorn är kopplad till 
sjukfrånvaro och 47 procent av denna inte är arbetsrelaterad ser nämnden ingen anledning till speciella 
åtgärder. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel sjukfrånvaro under 14 dagar 
av ordinarie arbetstid, % 

  2 3 

 Psykosocial arbetsmiljö - HME 
ledarskap 

85% 82,9% 85%  

 Psykosocial arbetesmiljö - HME 
styrning 

80% 73,5% 80%  

Andel sjukfrånvaro under 14 dagar av ordinarie arbetstid, % 

Nämnden ser ingen anledning till speciella åtgärder. 

3.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras 
att vid planering av förskolor 
överväga samlokalisering av 
förskolor och bostäder för äldre 

 Genomfört Övervägandet av samlokalisering genomförs i 
den årliga lokalresursplaneringen. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

Anvisning 
 

Analysera nämndens verksamhet. En analys per budgetram ska göras. 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Anvisning 
 

Kostnader ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr. 
Med budget avses nämndbudget plus eventuella ökningar av Kommunbidraget samt eventuellt 
ianspråktaget ackumulerat resultat och "öronmärkta" projekt under året. 
Exempel på "öronmärkta" medel är byggbonus. 
Förvaltningsinterna poster ska exkluderas. 
 
 

 

Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 790 790 

Avgifter och övriga 
intäkter 

881 237 735 276 761 459 761 513 54 

Summa intäkter 881 237 735 276 761 459 762 303 844 

Personal -27 801 -28 345 -32 590 -28 948 3 642 

Lokaler -448 488 -477 078 -452 122 -461 124 -9 002 

Övrigt -173 570 -118 826 -137 526 -157 714 -20 188 

Kapitalkostnader -278 707 -154 129 -170 671 -164 757 5 914 

Summa kostnader -928 566 -778 378 -792 909 -812 543 -19 634 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -47 329 -43 102 -31 450 -50 240 -18 790 

Kommunbidrag 27 600 29 950 31 450 31 450 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-19 729 -13 152 0 -18 790 -18 790 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-19 729 -13 152 0 -18 790 -18 790 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 

Anvisning 
 

Analysera resultatutvecklingen för nämndens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv under de 
senaste tre åren. Fokus bör ligga på trenden. 

Resultatet för året, efter kommunbidrag, är ett underskott om 18 790 tkr. Det budgeterade resultatet var 
en budget i balans. 

Lokalförsörjningsnämndens verksamhet går att dela i två delar i driftredovisningen: dels driver LFN 
förvaltning av fastigheter, både ägda och inhyrda, och dels har LFN verksamhet som knyter an till 
investeringsredovisningen men som finns inom driftredovisningen. Verksamheterna evakuering, 
sanering, rivning och förstudier är en förutsättning många gånger för att kunna genomföra 
investeringar. Därför är det en fördel att dela upp det på så vis när man tittar på resultatanalysen också. 

Intäkternas utfall ligger 844 tkr över budgeterad nivå. De ökade intäkterna avser främst statsbidrag på 
sammanlagt 700 tkr för IT fiber och statsbidrag för solceller på 90 tkr. 

Kostnaderna för året är 19 634 tkr högre än budget. Ökningen avser till stor del övriga kostnader samt 
hyreskostnader. 

Personalkostnaderna är 3 642 tkr lägre än budget. Det beror till en del på rekrytering av tjänster som 
varit vakanta. Utfallet för året har ökat 2,1 % jämfört med 2017. Lägre personalkostnader återfinns 
inom verksamheten Ledning och administration med 207 tkr, inom Lokalresursavdelningen 1 326 tkr, 
inom Byggavdelningen med 614 tkr samt inom Drift- och förvaltningsavdelningen med 1 495 tkr. 

Övriga kostnader avser en stor del av vår verksamhet och är främst fastighetsrelaterade. I samband med 
införandet av den nya internhyresmodellen från 2017 likställs ägda och inhyrda fastigheter. Löpande 
driftkostnader, underhållskostnader, konsumtionsavgifter mm för fastigheter har ökat markant, 
16 417 tkr. De löpande kostnaderna för inhyrda fastigheter har ökat med 7 238 tkr vilket är 2,8 % i 
ökning jämfört med 2017. De löpande kostnaderna för ägda fastigheter har ökat 9 179 tkr vilket är 
4,3 % i ökning jämfört med 2017. Vid budgetens upprättande fanns inte kännedom om dessa 
kostnaders omfattning och de har därför blivit högre än budgeterat. 

Kapitalkostnaderna är 5 914 tkr lägre än budget. Utfallet för året har ökat 6,9 % jämfört med 2017. 
Kapitalkostnaderna har i budgeten beräknats med ett uppskattat index som under året har blivit något 
lägre. Detta har inneburit lägre kostnader för i stort sett samtliga objekt inom internhyressystemet och 
övriga fastigheter. 

Det politiska beslutet om hyrestak samt vakanser i verksamheterna Äldreomsorg, LSS-bostäder och 
Övriga fastigheter social omsorg har gett följande resultat för 2018. 

Hyrestak Kr    

Äldreomsorgsfastigheter -1 691 397    

LSS-bostäder -2 415 108    

Övriga fastigheter social omsorg -54 042    

Summa -4 052 463    

     

Vakanser Kr    

Äldreomsorgsfastigheter -1 300 000    

LSS-bostäder -1 517 000    
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Hyrestak Kr    

Övriga fastigheter social omsorg -109 000    

Summa -2 926 000    

  

  

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Anvisning 
 

De nämnder som har kostnader för "öronmärkta" projekt tex byggbonus redovisar dessa här. 
 
 

 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2017-12-31 
Utfall 2018-12-

31 
Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamhetens kostnader och intäkter 

Anvisning 
 

Redovisa nettokostnaderna för nämndens verksamhet. Den verksamhetsnivå som ska användas 
fastställs gemensamt av nämnden och Kommunstyrelsen. Dessa verksamheter kommer därför att 
vara fördefinierade i tabellen och är miniminivån för rapporteringen till Kommunfullmäktige. 
 
Tabellens summarad ska visa nämndens utfall för den totala verksamheten. 
Med budget avses nämndbudget plus eventuella ökningar av Kommunbidraget under året. 
Verksamhetsinterna poster ska exkluderas 
 
Alla belopp ska vara heltal och i tkr. 

 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Avvikelse T

kr 

Ledning och 
administration 
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Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Avvikelse T

kr 

Intäkt 14 822 13 034 11 759 12 577 818 

Kostnad -17 891 -13 429 -15 745 -17 571 -1 826 

Nettokostnad -3 069 -395 -3 986 -4 994 -1 008 

Drift- och 
förvaltningsavdelning 

     

Intäkt 22 660 12 514 13 306 12 904 -402 

Kostnad -21 822 -12 206 -13 260 -11 945 1 315 

Nettokostnad 838 308 46 959 913 

Byggavdelning      

Intäkt 8 356 8 807 10 604 9 077 -1 527 

Kostnad -8 674 -8 854 -10 192 -9 640 552 

Nettokostnad -318 -47 412 -563 -975 

Lokalresursavdelning      

Intäkt  4 990 5 501 5 517 16 

Kostnad  -5 857 -5 397 -4 091 1 306 

Nettokostnad  -867 104 1 426 1 322 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 1 

     

Intäkt 705 203 481 280 598 530 606 152 7 622 

Kostnad -714 273 -477 766 -592 667 -619 319 -26 652 

Nettokostnad -9 070 3 514 5 863 -13 167 -19 030 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 2 

     

Intäkt  98 983 89 405 0 -89 405 

Kostnad  -99 343 -89 405 0 89 405 

Nettokostnad  -360 0 0 0 

Externa uthyrningar      

Intäkt  2 857 4 424 0 -4 424 

Kostnad  -3 135 -3 743 0 3 743 

Nettokostnad  -278 681 0 -681 

Räddningstjänstfastigheter      

Intäkt 5 891 4 225 4 193 4 226 33 

Kostnad -5 809 -3 846 -4 193 -3 817 376 

Nettokostnad 82 379 0 409 409 

LSS-fastigheter      

Intäkt 17 962 17 665 18 909 18 115 -794 

Kostnad -31 795 -28 032 -28 319 -29 767 -1 448 

Nettokostnad -13 833 -10 367 -9 410 -11 652 -2 242 

Äldreomsorgsfastigheter      

Intäkt 49 337 49 157 51 322 50 806 -516 
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Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Avvikelse T

kr 

Kostnad -59 883 -48 579 -49 030 -48 992 38 

Nettokostnad -10 546 578 2 292 1 814 -478 

Övriga fastigheter social 
omsorg 

     

Intäkt 5 224 4 741 6 021 5 996 -25 

Kostnad -7 546 -6 527 -6 699 -6 625 74 

Nettokostnad -2 322 -1 786 -678 -629 49 

Övriga fastigheter      

Intäkt 30 370 30 278 30 226 30 245 19 

Kostnad -37 949 -27 346 -29 059 -29 539 -480 

Nettokostnad -7 579 2 932 1 167 706 -461 

Mark- och fastighetsreserv      

Intäkt 3 652 3 776 3 694 3 720 26 

Kostnad -5 613 -6 429 -6 509 -6 271 238 

Nettokostnad -1 961 -2 653 -2 815 -2 551 264 

Serveringar      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -2 667 -2 745 -2 684 61 

Nettokostnad  -2 667 -2 745 -2 684 61 

Lokalbank      

Intäkt 2 178 0 0 0 0 

Kostnad -1 532 -1 701 -3 000 -3 596 -596 

Nettokostnad 646 -1 701 -3 000 -3 596 -596 

Pågående arbeten, ej 
uthyrningsbara 

     

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -8 668 0 -1 058 -1 058 

Nettokostnad  -8 668 0 -1 058 -1 058 

Evakuering      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -20 484 -15 000 -10 355 4 645 

Nettokostnad  -20 484 -15 000 -10 355 4 645 

Sanering      

Intäkt 1 036 0 0 0 0 

Kostnad -59 -445 -3 000 -3 102 -102 

Nettokostnad 977 -445 -3 000 -3 102 -102 

Rivning      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -673 -1 500 -1 224 276 

Nettokostnad  -673 -1 500 -1 224 276 
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Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Avvikelse T

kr 

Förstudier      

Intäkt 480 0 0 0 0 

Kostnad -181 -362 -774 -663 111 

Nettokostnad 299 -362 -774 -663 111 

Femårslån      

Intäkt 1 114 848 868 868 0 

Kostnad -173 33 0 0 0 

Nettokostnad 941 881 868 868 0 

Mindre verksamheter      

Intäkt 2 295 2 121 2 101 2 100 -1 

Kostnad -4 706 -2 062 -2 076 -2 284 -208 

Nettokostnad -2 411 59 25 -184 -209 

Totalt      

Intäkt 870 580 735 276 850 863 762 303 -88 560 

Kostnad -917 906 -778 378 -882 313 -812 543 69 770 

Nettokostnad -47 326 -43 102 -31 450 -50 240 -18 790 
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4.3 Verksamhetsanalys 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen för 
verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens buffert använts och i så fall till vad. Ange om 
nämnden använt ackumulerat resultat för att delfinansiera verksamheten. 

Åtgärder 
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser. 

Analys av verksamheten 
Kommentarer om verksamheten 2018 ur ett medborgar- respektive kundperspektiv är den viktigaste 
delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet påtagligt ändrats jämfört med 2017 
redovisas effekterna på verksamheten. 
 
Texten ska koppla till verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir 
kommenterade. Om ett verksamhetsmått skiljer sig markant från 2016 eller 2017 skall detta 
analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2019 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Lokalförsörjningsnämnden (LFN) visar ett resultat för året om -18 790 tkr efter kommunbidrag. 
Kommunbidraget för 2018 var 31 450 tkr vilket betyder att utfall för nämnden visar på ett underskott 
50 240 tkr. 
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4.3.1 Ledning och administration 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

I denna grupp ingår verksamheterna administration, nämnd och nämndadministration. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 4 994 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 3 985 tkr, utfallet är således en försämring om 1 008 tkr. 

Intäkterna är högre än budget, 568 tkr. Det beror främst på ett bidrag från Boverket om 435 tkr. 
Kostnaderna är högre än budget, 1 827 tkr och avser ersättning/skadestånd, 1 300 tkr och högre 
lokalrelaterade installationskostnader för IT. 
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4.3.2 Drift- och förvaltningsavdelning 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Verksamheten avser förvaltning av ägda fastigheter och drift, främst värme och vatten. 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 959 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 45 tkr, utfallet är således en förbättring om 913 tkr. 

Intäkterna är lägre än budget, 402 tkr. Kostnaderna är lägre än budget, 1 315 tkr och avser främst lägre 
personalkostnaderna. Det beror till stor del på rekrytering av tjänster som varit vakanta. 
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4.3.3 Byggavdelning 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Verksamheten avser ny- och ombyggnation. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 563 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 412 tkr, utfallet är således en försämring om 975 tkr. 

Intäkterna är lägre än budget, 1 661 tkr beroende på att avdelningens nedlagda tid, så kallade 
byggherrekostnader, är lägre än budget. 

Kostnaderna är lägre än budget, 552 tkr och avser främst lägre personalkostnader. Det beror till en del 
på rekrytering av tjänster som varit vakanta.De lägre personalkostnaderna återspeglas i lägre 
byggherrekostnader på intäktssidan. 
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4.3.4 Lokalresursavdelning 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Verksamheten avser förvaltning av inhyrda fastigheter, hyresadministration samt resursplanering. 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 1 426 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 104 tkr, utfallet är således en förbättring om 1 321 tkr. 

Intäkterna överensstämmer med budget. Kostnaderna är lägre än budget. Detta beror främst på 
personalkostnaderna som var 1 326 tkr lägre än budget viket är en följd av en del på rekrytering av 
tjänster som varit vakanta. 
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4.3.5 Internhyresfastigheter schablontyp 1 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Hyresnivåerna i denna verksamhet har fastställts av kommunstyrelsen. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 13 167 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
överskott om 6 544 tkr, utfallet är således en försämring om 19 711 tkr. 

Intäkterna är högre än budget, 3 198 tkr, även kostnaderna är högre än budget, 22 909 tkr. 

Ägda internhyresfastigheter 

Dessa kommentarer avser Internhyresfastigheter schablontyp 1 och 2 samt Externa uthyrningar som 
ägs av Borås Stad. 

Ägda internhyresfastigheter visar ett resultat, överskott om 24 903 tkr. Det budgeterade resultatet var 
ett överskott om 28 617 tkr, således en resultatförsämring mot budget om 3 714 tkr. 

Intäkterna för året uppgår till 370 030 tkr. De budgeterade intäkterna var 375 937 tkr, således har 
intäkterna minskat med 5 907 tkr. 

Kostnaderna för året uppgår till 345 127 tkr medan de budgeterade kostnaderna var 347 320 tkr, 
således en ökning om 2 194 tkr. Kostnaderna kan delas in i olika kategorier som alla har avvikelser. 
Driftkostnaderna är lägre än budget, 915 tkr, medan underhållskostnaderna är högre, 1 477 tkr. Andra 
avvikelser är lägre kapitalkostnader om 3 760 tkr, högre konsumtionsavgifter om 250 tkr samt högre 
utemiljökostnader, avseende högre kostnader för anläggnings och underhållstjäsnter, om 904 tkr. 

Vad gäller underhåll är det några objekt som har större negativa avvikelser mot underhåll sbudget. 
Daltorpskolan har en negativ avvikelse om 583 tkr som främst avser medfinansiering i samband med 
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ombyggnation (större investeringsprojekt) om 600 tkr. Viskaforsskolan har en negativ avvikelse om 
534 tkr som främst avser en vattenskada. Ishallen har en avvikelse om 383 tkr som bland annat avser en 
översvämning. Björkgården har en avvikelse om 367 tkr och  Svaneholmskolan avviker 364 tkr jämfört mot 
budget. 

Vad gäller konsumtionsavgifterna har förbrukning av el (6840) minskat med 1,2% jämfört med budget 
vilket motsvarar 373 tkr. Fjärrvärme (6860) har minskat med 2,7% jämfört med budget vilket motsvarar 
i belopp 932 tkr. Många energibesparingsprojekt avser elbesparing såsom utbyte av belysning till LED 
samt nya solceller, vilka har bidragit positivt till minskad förbrukning. Vattenförbrukning (6850) har 
ökat med 24,1% motsvarande 1 603 tkr jämfört med budget. Orsaken till prisökningen är att Borås 
Energi & Miljö byter ut gamla VA-ledningar samt gör en reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk. 

Några objekt har större avvikelser vad gäller resultat. Orangeriet har ett underskott om 2 033 tkr 
bestående av lägre intäkter om 1 637 tkr samt högre kostnader om 396 tkr. Bodaskolan har ett överskott 
om 2 051 tkr. Det beror främst på lägre intäkter jämfört med budget om 2 753 tkr medan kostnaderna 
är lägre än budget om 701 tkr. Brämhult IP visar på ett överskott om 1 616 tkr vilket beror främst på 
lägre kapitalkostnader om 1 678 tkr. Det samma gäller för Tallbackens förskola där fanns budget för 
kapitalkostnader om 1 732 tkr utan något utfall för den kostnadskategori vilket beror på att det ett 
nybyggt objekt. Resultat för Tallbackens förskola är ett överskott om 1 526 tkr vilket är en direkt följd 
av lägre kostnader om 1 715 och lägre intäkter om 188 tkr. 

Inhyrda internhyresfastigheter 

Dessa kommentarer avser Internhyresfastigheter schablontyp 1 och 2 samt Externa uthyrningar som 
hyrs in av Borås Stad. 

Inhyrda internhyresfastigheter visar ett underskott om 38 070 tkr i resultat. Det budgeterade resultatet 
vara ett underskott om 22 073 tkr, således en försämring mot budget om 15 997 tkr. 

Intäkterna för året uppgår till 236 122 tkr. De budgeterade intäkterna var 227 017 tkr, således har 
intäkterna ökat med 9 106 tkr. 

Kostnaderna för året uppgår till 274 192 tkr medan de budgeterade kostnaderna var 249 089 tkr, 
således en ökning om 25 103 tkr. Kostnaderna kan också delas in i olika kategorier som alla har 
avvikelser. Driftkostnaderna är högre än budget, 470 tkr, underhållskostnaderna är även högre, 
4 213 tkr medan kapitalkostnader är däremot lägre om 2 279 tkr jämfört mot budget. Andra negativa 
avvikelser är högre hyreskostnader om 17 435 tkr, högre konsumtionsavgifter om 1 713 tkr, högre 
säkerhetskostnader om 2 149 tkr samt högre fastighetsskötsel, om 775 tkr. 

Vad gäller underhåll är det några objekt som har större negativa avvikelser mot underhållsbudget. 
Objekt i Viskastrandsgatan 3-5 har en negativ avvikelse om 1 390 tkr, Stationsvägen 2 avviker negativt om 
739 tkr samt objekt i Lidaholmsgatan 3, 653 tkr, som främst avser olika lokalanpassningar. 

Vad gäller konsumtionsavgifterna har förbrukning av el (6840) ökat med 7,7% jämfört med budget 
vilket motsvarar 693 tkr. Fjärrvärme (6860) har ökat med 13,2% jämfört med budget vilket motsvarar i 
belopp 299 tkr. Vattenförbrukning (6850) har ökat med 52,2% motsvarande 47 tkr jämfört med budget. 
Det som avviker mest är renhållning som har ökat med 128,2 % vilket motsvarar i belopp 769 tkr. 

Hyreskostnader avviker mest bland inhyrda objekt. Några av de större avvikelserna mot budget för 
hyreskostnader uppkommer på följande objekt: 

 Viskastrandsgatan 3-5 har högre hyreskostnader om 1 602 tkr än budget med anledning av att det 
tecknades ett nytt hyresavtal med fastighetsägaren med utökad yta, denna fanns ej med i budget 
2018; 

 Björkängsgymnasiet har högre hyreskostnader om 3 395 tkr än budget på grund av tillkommande 
hyrestillägg på grund av ombyggnadskostnader, detta fanns ej med i budget 2018; 

 Lidaholmsgatan 3 är ett nytt objekt som ej fanns med i budget 2018. Avvikelsen mot budget är 
1 293 tkr; 

 Dagcenter i Sparregatan 12 är nytt objekt vilket innebär att den ej fanns med i budget 2018. 
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Avvikelsen mot budget är 1 688 tkr; 

 Simonsland Kulturskolan avviker 2 778 tkr mot budget för hyreskostnader. Det är nytt objekt 
vilket innebär att den ej fanns med i budget 2018. 

Några objekt har större avvikelser vad gäller resultat i stort. Saturnus har ett överskott om 1 124 tkr 
vilket beror på att budget för kapitalkostnader om 1 150 har inte nyttjats i år. Detta beror på att ett 
projekt avseende anpassning av kontor i lokalen har inte blivit klart i 2018. Objekt i Viskastrandsgatan 3-
5 har ett underskott om 2 630 tkr. Det beror främst på högre underhållskostnader och hyreskostnader. 
Björkängsgymnasiet visar på ett underskott om 1 718 tkr vilket beror främst på högre hyreskostnader. 
Dagcenter i Sparregatan 12 som hade ingen budget för året visar ett underskott om 1 363 tkr i resultatet. 
Resultat för Hestra Centrum är ett underskott om 1 063 tkr vilket är en direkt följd av lägre intäkter om 
528 tkr och kostnader för fastighetsskotsel om 210 tkr där fanns ingen budget för. 

  

  

4.3.6 Internhyresfastigheter schablontyp 2 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Denna lokalgrupp avser objekt med årsvis omräkning om 74 objekt. Årsvis omräkning innebär att den 
budgeterade kostnaden blir den brukande förvaltningens hyreskostnad. Någon avräkning sker inte i 
efterhand. 

Det budgeterade resultatet för verksamheten var 0. Lokaler med årsvis omräkning redovisas för året 
under verksamheten Internhyresfastigheter schablontyp 1 , utfallet presenteras således som nollresultat 
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under detta avsnitt. 

  

4.3.7 Externa uthyrningar 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Denna verksamhet är internhyresfastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster. Det budgeterade 
resultatet var ett överskott om 681 tkr. 

Lokaler som är uthyrda till externa hyresgäster redovisas för året under verksamheten 
Internhyresfastigheter schablontyp 1 , utfallet presenteras således som nollresultat under detta avsnitt. 
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4.3.8 Räddningstjänstfastigheter 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Räddningstjänstfastigheter har årsvis beräkning och verksamheter har därför ingen nettokostnad. 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 409 tkr. Det budgeterade resultatet var ett nollresultat, 
utfallet är således en förbättring om 409 tkr. 

Intäkterna är 32 tkr högre än budget. 

Kostnaderna uppgår till 3 817 tkr, vilket är 376 tkr lägre än budget om 4 193 tkr. De lägre kostnaderna 
avser främst ej genomförda underhållsarbeten. 
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4.3.9 LSS-fastigheter 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 11 652 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 9 410 tkr, utfallet är således en försämring om 2 241 tkr. 

Intäkterna uppgår till 18 115 tkr vilket jämfört med budget om 18 909 tkr är en minskning om 794 tkr. 
Kostnaderna uppgår till 29 767 tkr vilket jämfört med budget om 28 320 tkr är en ökning om 1 447 tkr. 

Det finns negativa avvikelser mot budget på alla objekt men största avvikelserna avser främst 
Klintesväng 10 där verksamheten börjades bedriva i april. Av denna anledning fanns det ingen budget 
för detta objekt för året. Resultatet för objektet är ett underskott om 482 tkr. Detta beror på högre 
kostnadsutfall om 1 010 tkr medan intäkterna uppgår till 528 tkr. 

Utfallet för vakanser är 1 517 tkr. De högsta kostnaderna för vakantboende avser objekt i 
Ängsbovägen/Lidbovägen (370 tkr) och Våglängdsgatan 129 (276 tkr). 
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4.3.10 Äldreomsorgsfastigheter 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 1 814 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 2 292 tkr, utfallet är således en försämring om 478 tkr. 

Intäkterna uppgår till 50 806 tkr vilket jämfört med budget om 51 322 tkr är en minskning om 516 tkr. 

Kostnaderna uppgår till 48 992 tkr vilket jämfört med budget om 49 030 tkr är en ökning om 38 tkr. 

Det förbättrade utfallet om 478 tkr avser främst Alnen och Kaprifolen. Resultatet för objektet Alnen är 
ett överskott om 372 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott om 725 tkr, utfallet är således en 
försämring om 353 tkr vilket är en följd av lägre intäkter. Resultatet för objektet Kaprifolen är ett 
överskott om 383 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott om 676 tkr, utfallet är således en 
försämring om 293 tkr vilket är också en följd av lägre intäkter. 

Utfallet för vakanser är 1 300 tkr. De högsta kostnaderna för vakantboende avser Klintesväng 10 (377 
tkr), Bodaklint (264 tkr) och Kerstinsvägen 2/Dalsjövägen 25 (120 tkr). 
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4.3.11 Övriga fastigheter social omsorg 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 629 tkr. Det budgeterade resultatet var ett underskott 
om 678 tkr, utfallet är således en förbättring om 48 tkr. I gruppen finns 8 objekt. 

Intäkterna uppgår till -5 996 tkr vilket jämfört med budget om 6 021 tkr är en minskning om 26 tkr. 

Kostnaderna uppgår till 6 625 tkr vilket jämfört med budget om 6 699 tkr är en minskning om 74 tkr. 

Utfallet för vakanser är 109 tkr och avser objekt i Söderforsgatan 17 B-G. 
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4.3.12 Övriga fastigheter 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 707 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 1 167 tkr, utfallet är således en försämring om 460 tkr. 

Intäkterna uppgår till 30 245 tkr vilket jämfört med budget om 30 226 tkr är en ökning om 19 tkr. 

Kostnaderna uppgår till 29 539 tkr vilket jämfört med budget om 29 059 tkr är en ökning om 479 tkr. 

Det är främst ett inhyrt objekt i Guldbrandsgatan 1 som har bidragit till underskottet. Guldbrandsgatan 
1 visar ett underskott om 498 tkr. Objektet har ingen budget och inga intäkter. 

Därutöver visar även Rådhuset ett överskott i resultatet om 1 118 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
överskott om 1 783 tkr, utfallet är således en försämring om 665 tkr. Rådhuset har lägre intäkter om 
212 tkr, dock högre värmeavgifter än budget. 
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4.3.13 Mark och fastighetsreserv 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 2 550 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 2 814 tkr, utfallet är således en förbättring om 264 tkr. 

Intäkterna uppgår till 3 720 tkr. Detta är, jämfört med budget om 3 694 tkr,  en ökning om 244 tkr men 
samtidigt en minskning, jämfört med intäktsutfall 2017 om 3 776 kr, med 1,5 % 

Kostnaderna uppgår till 6 271 tkr. Detta är, jämfört med budget om 6 509 tkr, en minskning om 
238 tkr och samtidigt en minskning, jämfört med kostnadsutfall 2017 om 6 428 kr, med 2,5 %. 
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4.3.14 Serveringar 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Denna verksamhet avser kaffe för personalserveringarna i Nornan och Stadshuset. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 2 684 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 2 745 tkr, utfallet är således en liten förbättring om 61 tkr. Utfallet för kostnaderna har 
ökat med 0,6 % jämfört med 2017. Verksamheten har inga intäkter. Kostnaderna följer gällande avtal. 
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4.3.15 Lokalbank 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Denna verksamhet avser lediga lokaler som är tillgängliga för uthyrning. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 3 596 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 3 000 tkr, utfallet är således en försämring om 596 tkr. Det finns inga intäkter. 

Det finns 19 objekt i Lokalbanken. Objekten som hade kostnader över 200 tkr är: 

 Brygghuset, 392 tkr; 

 Sjöhangenskolan, 367 tkr; 

 Nordgården 578 tkr; 

 Armbågavägen 10, 321 tkr; 

 Förskola i Backvägen, 349 tkr; 

 Fristadgården 282 tkr; 

 Tärnavägen 6, 202 tkr. 
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4.3.16 Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Denna verksamhet avser lediga lokaler som inte är tillgängliga för uthyrning, oftast för att olika arbeten 
pågår. Verksamheten startades förra året och avser en avknoppning från Lokalbanken med objekt med 
pågående arbeten och / eller ej uthyrningsbara i nuvarande skick. 

Utfall för denna verksamhet är 1 058 tkr och avser två objekt med pågående arbete. Ett av de objekten 
är Kulturskola med 788 tkr av den totala kostnaden och Dalsjögläntan med 270 tkr. 
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4.3.17 Evakuering 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

  

Verksamheten avser ersättningslokaler i samband med byggnadsarbeten i de ordinarie lokalerna. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 10 355 tkr vilket jämfört med utfall 2017 om 
20 484 tkr är en minskning med 49,5 %. Det budgeterade resultatet var ett underskott om 15 000 tkr, 
utfallet är således en förbättring om 4 645 tkr. Det finns inga intäkter. 

I budgeten fanns 3 objekt: 

 Kristinegården med kostnader om 2 500 tkr;  

 Fristadskolan med kostnader om 2 000 tkr. 

Resten är övergripande budgetpost. 

Utfallet är fördelad på 10 objekt, dessa är: Kulturhuset, Norrbyskolan, Gånghesterskolan,Fristadskolan, 
Sjömarkenskolan, Saturnus, Hässlehus samt paviljnonger - Paviljonger Sjömarkenskolan, Paviljonger 
Fristadskolan och Paviljonger Kronängskolan. 

Budgeterade kostnader för evakuering av Kristinegården har inte gett något utfall i år. Kostnader för 
evakuering av Fristadskolan för året uppgår till 3 798 tkr vilket därmed överstiger budget med 1 798 tkr. 

I samband med evakuering av Sjömarkenskolan som har genererat kostnader om 2 406 tkr, har 
paviljonger ställts upp vid denna skola. Kostnader för Paviljonger Sjömarkenskolan visar på ett utfall 
om 800 tkr för året. 

De objekten som hade större kostnaderna för evakuering under äret är Norrbyskolan, med kostnad 
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som uppgår till 890 tkr och Saturnus med kostnad som uppgår till 304 tkr. 

  

4.3.18 Sanering 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 3 102 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 3 000 tkr, utfallet är således en försämring om 102 tkr. Det finns inga intäkter. 
Kostnaderna uppgår till 3 102 tkr vilket jämfört med utfall 2017 om 445 tkr är en ökning om 85,7 %. 
Budgeten är nästan helt en uppskattning från tidigare år. 

I budgeten fanns 2 objekt: 

 Stadsparksbadet med kostnader om 2 097 tkr; 

 Daltorpskolan med kostnader om 300 tkr. 

Resten var övergripande budgetpost. 

Kostnaderna under året avser 5 objekt. Objekten är Kulturhuset, Paviljonger Dalsjöskolan, 
Fristadshallen, Daltorpskolan och Stadsparksbadet. 

Budgeterade kostnader för sanering av Stadsparksbadet uppgår till 2 097 tkr, utfallet blev 1 500 tkr, 
kostnaderna understiger därmed budget med 597 tkr. 

Budgeterade kostnader för sanering av Daltorpskolan uppgår till 300 tkr, utfallet blev 316 tkr, 
kostnaderna överstiger därmed budget med 16 tkr. 
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Kostnader för sanering av Kulturhuset uppgick till 750 tkr, sanering av Fristadshallen genererade 
kostnader om 231 tkr och kostnader för sanering av Paviljonger Dalsjöskolan uppgick till 305 tkr. 

  

4.3.19 Rivning 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 1 224 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 1 500 tkr, utfallet är således en förbättring om 276 tkr. 

Det finns inga intäkter under året. 

Det överskottet avser Rotundan där den budgeterade kostnaden för rivning av Rotundan ej tagits i 
anspråk under året. Nedlagda kostnader under året avser främst avetablering av paviljonger vid 
Sjömarkenskolan om 300 tkr och rivningskostnader på objektet Sandevi/Alingsåsvägen 51 om 127 tkr. 
Den resterande delen av kostnadsutfallet avser flera objekt med ett utfall som är lägre än 100 tkr. 
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4.3.20 Förstudier 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Denna verksamhet avser utredningar av mer övergripande eller generell karaktär samt utvecklingsarbete 
och avser inte ett specifikt objekt. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 663 tkr. Det budgeterade resultatet var ett underskott 
om 774 tkr, utfallet är således en förbättring om 111 tkr. Verksamheten har inga intäkter. Kostnaderna 
för förstudier har ökat med 83,2 % jämfört med 2017. 
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4.3.21 Femårslån 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Denna verksamhet avser tidigare lämnade lån avseende anpassningar av lokalerna som verksamheterna 
önskat och som inte ingår i fastighetsförvaltningen. 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 868 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 868 tkr, utfallet är således i balans med budget. Intäkterna har minskat med 1,4 % jämfört med 
2017. Det finns inga kostnader i verksamheten. 

Nya lån lämnas inte utan verksamheten avser kvarvarande lån som slutbetalas. Befintliga lån kommer 
att slutbetalas under 2019.Lån finns för 4 objekt, dessa är Kulturhuset, Boråshallen, Ridhuset, 
Almåsgymnasiet och Sven Eriksongymnasiet. 
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4.3.22 Mindre verksamheter 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Tänk på 
följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsakerHär kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en 
verksamhet även om den totala avvikelsen för verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens 
buffert använts och i så fall till vad. Ange om nämnden använt ackumulerat resultat för att 
delfinansiera verksamheten. 

ÅtgärderRedogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade 
avvikelser. 

Analys av verksamhetenKommentarer om verksamheten 2017 ur ett medborgar- respektive 
kundperspektiv är den viktigaste delen i analysen. Om resurstilldelningen till någon verksamhet 
påtagligt ändrats jämfört med 2016 redovisas effekterna på verksamheten.Texten ska koppla till 
verksamhetsmåtten så att skillnader som framgår av måtten blir kommenterade. Om ett 
verksamhetsmått skiljer sig markant från 2015 eller 2016 skall detta analyseras. 

I analysen ska ingå en utblick mot 2018 både vad gäller tendenser och inträffade eller kommande 
händelser som väsentligt kommer att påverka verksamheterna. 

Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Gör inga hänvisningar till andra dokument. All nödvändig information ska kunna utläsas i 
redovisningen. 

Verksamheten består av flera verksamheter, pensionärsbostäder, civilförsvar, koloniträdgårdar och 
kiosker och restauranger. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 184 tkr. Intäkterna uppgår till 2 100 tkr och 
kostnaderna till 2 284 tkr. 

Den största verksamheten avser pensionärsbostäder där resultatet för året är ett underskott om 226 tkr. 
Detta beror på en renoveringskostnad om 270 tkr som har inkommit i december för en lägenhet i 
objektet Vesslan/Krålan. 

4.4 Verksamheten 2018 

Anvisning 
 

Ett avsnitt där nämnden redogör kortfattat för det som står under rubriken "Verksamheten 2018 " i 
Kommunfullmäktiges budget (Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndernas 
verksamhet) 
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Under 2018 har nämnden utvecklat arbetet med lokalresursplanering med fokus på långsiktighet. Innan 
nämnden fastställde lokalresursplanen i juni månad hade möten med förvaltningarna hållits för att 
tillsammans göra rimlighetsbedömningar, se alternativa möjligheter, samordningsvinster och göra 
prioriteringar inför planperioden. Under året har också uppföljningsmöten hållits med de nämnder som 
redovisade stora lokalbehov. 

Byggprocessen utvecklas kontinuerligt och stort fokus läggs på tidiga skeden. Trots detta har den 
överhettade marknaden gjort att inkomna anbud legat på en väldigt hög nivå. 

Arbetet med energieffektiviseringar har fortsatt med hög intensitet under året. Möjligheten att installera 
solceller utreds i varje byggprojekt och Sunda Hus används för att säkra miljövänliga material. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Anvisning 
 

Följ upp nämndens intentioner från budgeten kring jämställdhetsarbetet genom att beskriva 
aktiviteter som har genomförts under året och vilka effekter som hittills uppnåtts inom området. 
Fokus bör ligga på att beskriva hur det dagliga arbetet, inklusive processer, kring jämställdhet 
bedrivits eller har förändrats inom verksamheterna. Beskriv även pågående och planerade projekt 
med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling. 

Under året har Förskoleförvaltningen tagit fram ett lokalprogram där vi varit med och lämnat 
synpunkter. Här lyfte vi inte bara in jämställdhetsperspektivet utan också synpunkter utifrån barn- och 
tillgänglighetsperspektivet. Förvaltningen har en representant i BRÅ där det under året fokuserats på 
trygghetsarbete. Vår roll i detta har handlat om att inventera våra byggnader för att identifiera otrygga 
utomhusmiljöer. I detta arbete har jämställdhetsperspektivet inkluderats. 

När det gäller Vinnovas projekt avseende tillgänglighetsdesign var det avhängigt av om Borås Stad fick 
en extra tilldelning inom Vinnova. Så blev tyvärr inte fallet så projektet blev inte genomfört. 

  

5 Verksamhetsmått 

5.1 Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Kostnad för planerat 
underhåll (tkr) 

39 231 0 0 16 

Kostnad för felavhjälpt 
underhåll (tkr) 

30 674 33 496 33 128 34 566 

Konsumtionsavgifter (tkr) 77 459 78 270 81 093 81 342 
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5.2 Inhyrda fastigheter 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal inhyrda kvadratmeter 207 624 224 911 228 593 229 448 

5.3 Energianvändning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Total energianvändning för 
uppvärmning av kommunens 
fastigheter, 
kWh/kvadratmeter. 

97 96 93 93 

5.4 Internhyressystem, resultat lokalgrupper tkr 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Förskola  1 460 -3 759 1 750 

Grundskola, inkl. fritidshem 
och förskoleklass 

 1 964 -1 486 2 513 

Gymnasie- och 
vuxenutbildning 

 -745 2 947 1 379 

Äldreomsorg  208 -2 953 3 317 

Daglig verksamhet m.m.  1 620 -1 086 141 

LSS-boenden  -649 -175 654 

Bibliotek  -43 -38 985 

Fritid  29 -482 -1 338 

Kontor  1 081 528 395 

Fritidsgårdar  -785 1 132 2 250 

IFO  -625 -491 912 

Årsvis omräkning  -360 0 3 788 

Externa uthyrningar  -278 -681 2 965 
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6 Investeringar 

Sammanställning investeringsvolymer 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvikelse Omdisp Prognos 

Grundskola inklusive 
fritidshem och särskola 

945 840 191 098 151 618 39 480 57 931 915 190 

Förskola 419 263 163 075 88 097 74 978 53 608 340 266 

Gymnasieskola, 
vuxenutbildning och 
frivillig särskola 

105 996 56 092 55 382 23 009 23 313 111 350 

Äldreomsorg       

Lokaler för daglig 
verksamhet, 
arbetsförberedande 
åtgärder mm 

      

LSS-boenden 71 300 42 167 24 039 18 128 18 128 70 137 

Kultur och fritid 188 744 127 822 145 401 -17 579 6 125 237 640 

Kontor- och 
personallokaler 

      

Individ- och 
familjeomsorg 

      

Övriga lokaler 9 000 8 599 4 905 3 694 3 694 8 000 

Mindre investeringar       

Summa 1 740 143 588 853 469 442 119 411 162 799 1 682 583 
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Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet 

6.1 Grundskola inklusive fritidshem och särskola 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Fristad högstadie 
energieff/ombyggn 

43 660 3 729 5 029 -1 300  36 479 3 

Bodaskolan etapp 2 164 500 - 617 -617  149 398 3 

Särlaskolan 
ombyggnad 33 år 

146 000 - 80 -80  132 685 1 

Myråsskolan om-
/tillbyggnad 

130 000 - 607 -607  131 693 2 

Gånghesterskolan 
ombyggnad 

105 000 88 690 76 054 12 636 12 636 106 000 3 

Sjömarkenskolan 
ombyggnad 

114 000 25 000 34 041 -9 041  114 000 2 

Bodaskolan etapp 3 30 000 - 119 -119  17 098 3 

Daltorpskolan, 
fritidsgård & 
skolbibliotek 

13 400 5 164 11 851 -6 687  13 373 3 

Norrbyskolan, 
ombyggnad 

43 430 21 465 2 324 19 141 19 141 43 922 2 

Byttorpskolan ny- och 
ombyggnad 

110 800 2 000 1 907 93 93 135 000 2 

Erikslundskolan om- 
och tillbyggnad 

500 500 135 365 365 - 1 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Kronängsskolan 20 250 20 250 18 531 1 719 1 719 17 710 3 

Gässlösa modulskola 
(Kronängskolan 2) 

24 300 24 300 323 23 977 23 977 17 832 2 

Summa 945 840 191 098 151 618 39 480 57 931 915 190  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet 

Fristad högstadie ombyggnad 
Projektbeskrivning: 
Energieffektivisering av skolan samt förbättring av arbetsmiljön för elever och personal och 
tillskapande av mer flexibla lokaler. Borås Stad har blivit beviljad Statsbidrag för upprustning av 
skollokaler för projektet med 5 090 874 kr. Förskott av bidraget har utbetalats med 2 946 450 kr under 
år 2017. Restrerande kommer år 2019. 

Slutbesiktning: 2017-12 

Kronängsskolan 
Projektbeskrivning: 
Paviljonglösning för ca 350 elever, med tillhörande idrottshall.paviljonglösning för ca 350 elever, med 
tillhörande idrottshall. Avsikten var att göra en förhyrning av paviljonger på 5 år initialt, med möjlighet 
till förlängning på 5 år. 

Slutbesiktning: 2018-08 

Gässlösa modulskola (Kronängskolan 2) 
Projektbeskrivning: 
Modulskola uppförs för att möta Grundskoleförvaltningens behov av en F-6 skola med två paralleller. 
När modulskolan är klar är Grundskoleförvaltningens avsikt att lämna idag inhyrda lokaler på 
Druveforsvägen 33. Den nya modulskolan kommer att fylla Daltorpskolans behov av elevplatser fram 
tills en ny F-6 skola är inflyttningsklar i område Göta-Gässlösa. Modulskolan ska ta emot elever från 
Daltorpskolan F-6 samt skapa plats för fler elever i områden Göta. 

Slutbesiktning: 2019-06 

Erikslundskolan om- och tillbyggnad 
Projektbeskrivning 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget har fått delviss en ny 
inriktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas 2019. 

Slutbesiktning: - 
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6.2 Förskola 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Förskola Kransmossen 33 565 - 214 -214  33 372 3 

Sagavallen förskola 33 639 - 684 -684  34 127 3 

Fristad 1 förskola 
(Tallbacken) 

35 000 2 130 3 284 -1 154  35 262 3 

Brämhults förskola 
(Kärrabacken) 

35 485 - 190 -190  35 096 3 

Norrby Förskola 
(KreaNova) 

40 380 19 192 18 529 663 663 40 599 3 

Göta Förskola, 
Silverpoppeln 

39 240 29 478 31 677 -2 199  39 166 2 

Tunnlandsgatans 
Förskola 

39 700 29 800 27 280 2 520 2 520 37 294 2 

Kristinegården, 
ombyggnation 

38 950 7 500 308 7 192 7 192 38 950 1 

Gånghester Förskola 37 950 27 950 2 139 25 811 25 811 - - 

Alidebergs förskola 
(Vildmarken) 

47 404 20 075 1 875 18 200 18 200 47 400 2 

Strandvägens förskola 37 950 26 950 1 917 25 033 25 033 37 950 2 

Summa 419 263 163 075 88 097 74 978 79 419 379 216  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 



Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2018 44(81) 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet 

Sagavallens förskola 
Projektbeskrivning 
Utbybyggnad av förskolan, 6 avd. 

Slutbesiktning: 2017-05 

Mottagit stadsbidrag för solceller. 90 000 kr 

Gånghester Förskola 
Projektbeskrivning 
Ny förskola med 6 hemvister. 
Projeketet senarelagt. 

Slutbesiktning: - 

6.3 Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Sven 
Eriksongymnasiet 
Ombyggnad 

36 530 33 373 25 234 8 139 8 139 36 530 2 

Viskastrandsgymnasie
t, ombyggnad 

28 810 16 846 25 691 -8 845  31 069 2 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Bäckängsgymnasiet 
bibliotek och matsal 

33 651 - 293 -293  36 505 3 

Almåsgymnasiet, vht-
anp 2017 

1 203 71 236 -165  1 368 3 

Sven 
Eriksongymnasiet 
studieverkstad 

1 802 1 802 1 648 154  1 648 3 

Sven 
Eriksongymnasiet, 
GVUF-projekt 2018 

1 000 1 000 204 796 796 454 2 

Almåsgymnasiet, 
GVUF-projekt 2018 

1 500 1 500 1 166 334 334 1 361 2 

Viskastrandsgymnasie
t, GVUF-projekt 2018 

750 750 246 504 504 1 372 2 

Bäckängsgymnasiet, 
GVUF-projekt 2018 

750 750 664 86 86 1 043 2 

Summa 105 996 56 092 55 382 710 9 859 111 350  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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6.4 Äldreomsorg 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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6.5 Lokaler för daglig verksamhet, arbetsförberedande 

åtgärder mm 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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6.6 LSS-boenden 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Skogsfrugatan LSS-
boende 

18 000 14 255 12 861 1 394 1 394 16 969 2 

Gyllingtorpsgatan 
LSS-boende 

17 000 13 262 11 021 2 241 2 241 16 868 2 

Färgargatan LSS-
boende 

18 150 8 575 157 8 418 8 418 18 150 1 

Sörmarkslidens LSS-
boende 

18 150 6 075 0 6 075 6 075 18 150 1 

Summa 71 300 42 167 24 039 18 128 18 128 70 137  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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6.7 Kultur och fritid 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Stadsparksbadet 
renovering 

93 300 63 216 62 991 225 225 96 164 3 

Stadsparksbadet 
renovering etapp 2 

- - 42 -42 - - 0 

Skyttecentrum 500 184 39 145 - - 1 

Skatehallen, 
tillbyggnation 

4 420 - 3 891 -3 891 - 4 379 3 

SE-vallen, 
ny/ombyggnad 
omklädningsbyggnad 

15 410 6 000 826 5 174 5 174 15 410 2 

Borås simarena 
reinvestering 

- - 48 -48 - 8 000 2 

Bodavallen 
ombyggnad 

500 414 78 336 336 - 1 

Sjöbovallen 
ombyggnad 

500 499 169 330 330 - 1 

Nya Fristadhallen 500 500 313 187 187 - 1 

Skjuthall 
Polisutbildningen 

- - 1 088 -1 088 - 32 000 2 

Kulturhuset -
 scenteknik 
Stadsteatern 

72 000 56 238 75 315 -19 077 - 81 000 3 

Borås Museum 
Ramnparken, 
Marbostugan, tak 

1 114 339 267 72 - 687 3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Kulturhuset, 
Konstmuséet entré 
ombyggnad 

500 432 334 98 98 - 1 

Summa 188 744 127 822 145 401 -17 579 6 350 237 640  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 

Stadsparksbadet renovering etapp 2 
Projektbeskrivning 
Etapp 2 ingick inledningsvis tillsammans med etapp 1 i ombyggnadsprojektet. 
 
Slutbesiktning: - 

Skyttecentrum 
Projektbeskrivning 
I investeringsbudgeten för år 2016 fick Lokalförsörjningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
förstudie för ett samlat skyttecentrum.Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-
tal. Tanken har varit att samla olika skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av staden 
för att samla miljöstörande bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm 
Uppdraget är nu överfört till fritid och folkhälsoförvaltningen. 

Slutbesiktning: - 

Borås simarena reinvestering 
Projektbeskrivning 
Borås simarena har under några år drabbats av återkommande sprickbildning i massagolven i simhall 
och omklädningsrum. I 50-metersbassängen har duken rört sig och bildat veck, vilket behöver åtgärdas. 
Simbassängens sarger och startpodier är drabbade av att kakelplattor släpper. Även mindre skador på 
läktare och rostskadade pelare behöver åtgärdas. 

Projektet övergår till underhållsinvestering 2019. 

Slutbesiktning: 2019-09 

Skjuthall Polisutbildningen 
Projektbeskrivning 
Högskolan i Borås ska genomföra utbildning av polisstudenter. Till utbildningen krävs bland annat en 
inomhusskjuthall, vilket Borås Stad åtagits sig att uppföra. En lokalisering av skjuthallen är föreslagen 
till Guttasjöns brandövningsområde. Den föreslagna byggnaden kommer bland annat att inrymma 15 
skjutbanor, ammunitionsförråd, vapenvårdslokal och teorisal. 
Högskolan i Borås förbinder sig att till full täckningsgrad stå för alla kostnader som projektet genererar 
(kapitalkostnad och driftskostnad). Ett hyresavtal mellan Borås Stad och Högskolan i Borås har 
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undertecknas innan projektstart. 

Slutbesiktning: 2019-09 

  

6.8 Kontor- och personallokaler 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 
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6.9 Individ- och familjeomsorg 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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6.10 Övriga lokaler 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Vattentornet 
restaurering 

9 000 8 599 4 905 3 694 3 694 8 000 2 

Summa 9 000 8 599 4 905 3 694 3 694 8 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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6.11 Mindre investeringar 

Sammanställning 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvikelse Omdisp Prognos 

Energibesparande 
åtgärder 

 12 741 6 466 6 275 5 502  

Miljöanpassningar  1 694 1 540 154   

Solenergi  3 573 37 3 536 3 417  

Tillgänglighetsanpassni
ngar 

 1 146 1 243 -97   

Hyresgästanpassningar  17 293 14 943 2 350 6 355  

Säkerhet  1 237 1 251 -14   

Underhållsinvesteringa
r 

 42 089 37 488 4 601 4 786  

Summa  79 773 62 968 16 805 20 060  
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6.11.1 Energibesparande åtgärder 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Stadshuset, Ecopilot 
Hus 1 

 242 34 208   3 

Parkgården, byte 
styrsystem 

 283 99 184   3 

Daltorpskolan, styrbyte 
undercentral 

 66 66 0   3 

Kristinebergskolan, 
tekniska installationer, 
mätare och 
vent.åtgärder 

 67 33 34   3 

Sandaredshallen, 
Installationer, 
badvattenbesparingsåt
gärder 

 100 84 16 16  2 

Stadshuset, tek. 
installationer, ny 
ångbefuktare till 
tryckeriavdelning 

 109 109 0   3 

Linnéagården, 
tekniska installationer, 
nytt styrsystem för 
värme och vent. 

 156 19 137   3 

Vendelsdalsgatan 7 
LSS, tek. installationer, 
nytt styrsystem värme 
& vent. 

 118 10 108   3 



Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2018 56(81) 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Dalsjöhallen, 
tek.installationer, 
shuntgruper för VS01 
och TA10 

 63 63 0   3 

Norra Sjöbogatan 100, 
tek.installationer, 
komp. av befintligt 
styrsystem 

 37 5 32   3 

Tandkliniken i 
Sandared, tek. 
installationer, 
ventilationsåtgärder 

 60 1 59 59  2 

Aplaredskolan, 
tekniska installationer, 
byta bergvärmepump 

 300 75 225 225  2 

Svaneholmskolan, 
fasad, tilläggsisolering 
i samband med 
fasadbyte 

 110 40 70   3 

Bäckängsgymnasiet, 
installationer, 
vattenbehandlingssyst
em 

 171 171 0   3 

Dalsjöhallen, tek. 
installationer, byte av 
värmepump VMP01 

 211 211 0   3 

Stadshuset, 
tek.installationer, ny 
pump 
återvinningskrets för 
TA11 

 42 42 0   3 

Viskastrandsgymnasie
t, tek.installationer, 
styrbyte i samband 
med ombygg. 

 500 476 24 24  2 

Frufällegården, 
installationer, ändring 
av tilluftskanal till kök 

 59 59 0   3 

Sven 
Erikssonsgymnasiet, 
installationer, nya 
ventilationskanaler 

 129 129 0   3 

Kil/Slättängskolan, 
tek.installationer, 
ombyggnad av 
varmvattensystemet 

 160 160 0   3 

Stadshuset, 
tek.installationer, 
borttagning av gammal 
kyla 

 76 76 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Stadshuset, 
tek.installationer, kyla 
till UPS-rum 

 115 115 0   3 

Rådhuset, tekniska 
installationer, 
kammarfläkt EC till 
TA2 

 110 110 0   3 

Daltorpskolan, 
tekniska installationer, 
tilläggsisolering av tak 

 188 188 0   3 

Bäckängsgymnasiet, 
tek. installationer, 
TA12E nytt 
ventilationsaggregat 

 306 306 0   3 

Stadsparksbadet, tek. 
installationer, byte 
elservice 

 131 131 0   3 

Nornan, fönster, 
fönsterbyte 

 700 310 390 390  2 

Boråshallen, 
tek.installationer, ny 
ventilation på 
Basketkansliet 

 137 137 0   3 

Berggården, 
tek.installationer, nytt 
styrsystem 

 100 75 25 25  2 

Boråshallen, 
tek.installationer, ny 
ventilation på 
Vaktmästeriet 

 93 93 0   3 

Dalsjöfors IP 
Barracuda, 
installationer, byte till 
oljefyllda elradiatorer 

 28 28 0   3 

Bredaredskolan, 
installationer, 
injustering av 
värmesystem 

 41 41 0   3 

Sandgärdskolan, tek. 
Installationer, 
ventilationsåtgärder 

 146 0 146 146  1 

Fristadhallen, 
installationer, 
belysning LED 
idrottshall 

 252 52 200 200  2 

Engelbrektskolan, 
installationer, ny 
belysning i klassrum 

 148 148 0   3 

Hässlegården, 
installationer, 
belysning ute 

 113 113 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Sjöboskolan, 
installationer, 
belysning matsalar 

 182 182 0   3 

Sven-
Erikssongymnasiet, 
installationer, 
belysning fd. 
Vävskolan sal 1-2 

 76 76 0   3 

Bäckängsgymnasiet, 
installationer, 
belysning korridorer 

 123 123 0   3 

Rångedalaskolan, 
installationer, 
belysning ute 

 111 111 0   3 

Björbostugan, 
installationer, 
belysning inne och i 
växthus 

 110 110 0   3 

Almåsgymnasiet, 
installationer, utbyte 
belysning i klassrum 

 68 68 0   3 

Saltemad, 
installationer, byte av 
stolptoppsbelysning 

 116 116 0   3 

Engelbrektskolan, 
installationer, ny 
belysning i klassrum 
del 2 

 149 149 0   3 

Dannikeskolan, 
installationer, utbyte av 
stolptoppsbelysning 

 35 35 0   3 

Lövängen, 
installationer, utbyte av 
stolptopps-samt 
fasadbelysning 

 59 59 0   3 

Fjärdingskolan, 
installationer, 
belysning avd G6 och 
korridor pl. 2 

 88 88 0   3 

Kulturhuset, 
installationer, nya 
salongsarmaturer 

 300 300 0   3 

Engelbrektskolan, 
installationer, ny 
belysning i klassrum 
11, 12, 15 och 16 

 146 146 0   3 

Saltemad, 
installationer, byte av 
stolptoppsbelysning 
etapp 2 

 146 146 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Viskaforsskolan, 
installationer, 
belysning slöjdsal 

 47 47 0   3 

Dalsjöhallen, 
installationer, 
belysning korridorer 

 150 150 0   3 

Dalsjöhallen, 
installationer, 
belysning 
brottningslokaler 
källarplan 

 63 63 0   3 

Engelbrektskolan, 
installationer, ny 
belysning i klassrum 
17, 18, 21, 22 & 24 

 149 149 0   3 

Stadshuset, 
installationer, 
belysning Hus 2 trapp 
1 & 2, del 2 

 55 55 0   3 

Byttorpsklint, 
installationer, ny 
belysning inne på avd 
C4 

 174 174 0   3 

Asklandaskolan, 
installationer, byte av 
utebelysning 

 34 34 0   3 

Boråshallen, 
tek.installationer, ny 
belysning i A-hallen 

 900 8 892 892  2 

Fullmäktigehuset, 
installationer, byte av 
belysningsarmaturer 
(Café-del) 

 66 66 0   3 

Sörmarksgården, 
installationer, utbyte av 
fasad- och 
stolptoppsbelysning 

 50 50 0   3 

Dalsjöfors IP 
Barracuda, 
installationer, byte 
samt komplettering till 
LED 

 59 59 0   3 

Sandgärdskolan, 
installationer, 
utebelysning 

 31 31 0   3 

Moldeparkens 
förskola, installationer, 
fasadbelysning 

 62 62 0   3 

Erikslundskolan, 
installationer, ny 
belysning i Aulan 

 131 0 131 131  1 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Svedjeskolan, 
installationer, 
belysning klassrum 
och gymnastikhall 

 141 0 141 141  1 

Stadsparksbadet, tek. 
Installationer, ny 
stolpbelysning 

 150 0 150 150  1 

Saltemad, 
installationer, 
stolptoppsbelysning 
etapp 3 

 113 0 113 113  1 

Simarenan, ny styr  1 500 0 1 500 1 500  1 

Almåsgymnasiet, 
belysning i sporthallen 

 490 0 490 490  1 

Ryda IP, tek. 
Installationer, 
direktelkonvertering 

 1 000 0 1 000 1 000  1 

Summa  12 741 6 466 6 275 5 502   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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6.11.2 Miljöanpassningar 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Svaneholmskolan, 
markanläggning, 5 
entréer skrapgaller 

 75 75 0   3 

Svaneholmskolan, inre 
ytskikt, byta PVC 
mattor 

 9 0 9   3 

Svaneholmskolan, 
markanläggning, 5 
entréer skrapgaller 

 75 75 0   3 

Södergården, inre 
ytskikt, byta PVC 
matta mot Linoleum 

 326 326 0   3 

Linneagården, 
markanläggning, 
sandsanering, 4 
innegårdar + konstgräs 

 410 424 -14   3 

Nordtorp, tek. 
installationer, 
installation av 
radonborttagare 

 41 40 1   3 

Sjömarkenskolan, inre 
ytskikt, emissioner 
mattor/golv 

 558 500 58   3 

Svaneholmskolan, 
markanläggning, 
borttagning av 
gummidäck, sand 

 200 100 100   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa  1 694 1 540 154    

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 

6.11.3 Solenergi 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Liljebergets Förskola, 
justering 
solvärmepump 

 133 14 119   3 

Viskastrandsgymnasie
t, solceller Bananhuset 

 890 23 867 867  2 

Sjömarkenskolan  350 0 350 350  1 

45 475 -Metergatan 
SoL-boende 

 500 0 500 500  2 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Borås Brandstation  1 000 0 1 000 1 000  1 

Sandaredshallen  700 0 700 700  1 

Summa  3 573 37 3 536 3 417   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 

6.11.4 Tillgänglighetsanpassning 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Fristadhallen, 
stomkomplettering, 
tillskapande av HWC 

 150 160 -10   3 

Kärrabackens förskola, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 25 25 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Kerstinsgårdens 
förskola, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 25 25 0   3 

Tallbackens förskola, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 25 25 0   3 

Kransmossens 
förskola, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 25 25 0   3 

Bodaskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 25 36 -11   3 

Asklandaskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 25 36 -11   3 

Sandgärdskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 31 43 -12   3 

Fristadskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 32 37 -5   3 

Erikslundskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 32 36 -4   3 

Engelbrektskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 32 36 -4   3 

Daltorpskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 32 36 -4   3 

Viskaforsskolan, 
tek.installationer, 
brandsläckvagnar 

 32 37 -5   3 

Äsperedskolan, 
markanläggning, 
tillgänglighet 
lekutrustning 

 100 100 0   3 

Svaneholmskolan, 
markanläggning, 
tillgänglighet 
lekutrustning 

 100 100 0   3 

Fjärdingskolan, 
markanläggning, 
tillgänglighet 
lekutrustning 

 250 250 0   3 

Asklandaskolan, 
markanläggning, 
tillgänglighet 
lekutrustning 

 150 150 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Ljungagården, 
tek.installationer, 
dörrautomatik och 
anpassning mark 

 55 86 -31   3 

Summa  1 146 1 243 -97    

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 

6.11.5 Hyresgästanpassningar 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Sparsör Moduler 
Etableringskostnad 

 159 159 0 0  3 

Stadshuset, 
hyresgästanp entré 

 846 202 644 644  2 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Björkängsgymnasiet, 
hyresgästanp, 
lokalanp 

 0 2 014 -2 014   2 

Daltorpskolan, 
hyresgästanp, 
hemkunskap 

 0 727 -727   2 

Olovsholmsg. 32, 
hyresgästanp, anp 
kontor 

 0 294 -294   2 

Ramnåsg 1, 
hyresgästanp, anp 
kontor 

 0 35 -35   2 

Österlångg 74, 
hyresgästanp, anp 
kontor 

 0 2 033 -2 033   2 

Saturnus, 
hyresgästanp, anp 
kontor 

 2 655 3 067 -412   3 

Erikslundskolan, inre 
ytskikt, ombyggnad av 
mottagningsrum 

 0 0 0   3 

Tummarpskolan, inre 
ytskikt, ombyggnad av 
mottagningsrum 

 0 0 0   3 

Vulcanus, 
installationer, kyla till 
medicinförråd 

 0 162 -162   2 

Rörviks koloni 
Espevik, 
markanläggning, 
omläggning av 
stensatt altan 

 0 0 0   3 

Viskaforsskolan, 
stomkomplettering, 
ombyggnad av yta till 
förskoleklass 

 0 0 0   3 

Bredaredskolan, 
markanläggning, 
montering av staket 

 36 36 0   3 

Trandaredskolan, 
installationer, förstudie 
inför ev. 
köksombyggnad 

 50 0 50   3 

Kerstinsgårdsskolan, 
hyresgästanpassning, 
moduletablering 

 96 96 0   3 

Viskastrandsgymnasie
t, 
hyresgästanpassninga
r, IT-investering 

 76 76 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Sparsörskolan, 
hyresgästanpassning, 
ljudklassning av dörrar 

 45 130 -85   3 

Kvibergsgatan 19, 
dagsjukvård, inre 
ytskikt, bygga HWC 

 52 52 0   3 

Lidaholmsgatan 3, 
tekniska installationer, 
IT 

 192 192 0   3 

Kyllared 
projekteringskostnader 

 100 29 71 81  2 

Hestra Midgårdskolan, 
hyresgästanpassning, 
ombyggnation, 
klassrum, HWC mm. 

 552 552 0   3 

Kinnarumma, 
hyresgästanpassning, 
modul etablering 
förskola 

 2 000 1 393 607 607  2 

Borgstensskolan, 
hyresgästanpassning 
för särskild 
undervisningsgrupp 

 815 815 0   3 

Klintesväng 10, 
hyresgästanpassning, 
från äldreboende till 
LSS 

 484 304 180 180  2 

Hemgården, 
hyresgästanpassning, 
bygga HWC 

 134 123 11   3 

Fagottgatan LSS, 
hyresgästanpassning, 
ny inpasseringskontroll 

 34 34 0   3 

Slättängskolan 
Sparsör, 
hyresgästanpassning, 
utökad matsal 

 80 70 10   3 

Klintesväng 10, 
tekniska installationer, 
IT 

 80 80 0   3 

Tummarpskolan, inre 
ytskikt, ombyggnad av 
klassrum samt 
toalettgrupp 

 326 326 0   3 

Dannike förskola, inre 
ytskikt, en rad 
anpassningar för att 
utöka med 1 avd. 

 694 694 0   3 

Olovholmsgatan 32, 
tekniska installationer, 
IT utökning 

 281 281 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Österlångatan 64, 
tekniska installationer, 
IT 

 48 48 0   3 

Engelbrektskolan pav., 
tekniska installationer, 
IT Fiber/APs 

 60 60 0   3 

Kullagården, inre 
ytskikt, hg-anpassning, 
vägg för avdelning av 
yta i förskolan 

 218 218 0   3 

Druveforsvägen 32, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT 

 313 313 0   3 

Sven 
Eriksongymnasiet, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT 

 27 27 0   3 

Melltorps förskola, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT 

 92 92 0   3 

Bergdalskolan, 
stomkomplettering, hg-
anpass., 
klassrumsmoduler 

 533 533 0   3 

Fristadskolan, 
stomkomplettering, hg-
anpass., 
klassrumsmoduler 

 525 525 0   3 

Äsperedskolan, 
moduletablering, hg-
anpassning, 
klassrumsmoduler 

 0 1 319 -1 319   2 

Dalsjöskolan, 
hyresgästanpassning, 
kök 

 197 197 0 3  3 

Kulturskolan 
Simonsland, 
hyresgästanpassning, 
It -investering 

 467 467 0   3 

Engelbrektskolan, 
hyresgästanpassninga
r, byggnation av 
vägg/rumsavdelning 

 70 70 0   3 

Bergdalskolan, hg-
anpassning, tek. 
Installationer, IT- 
investering 

 264 264 0   3 

Tallbackens förskola, 
hyresgästanpassning, 
markanläggning 

 75 75 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Fullmäktigehuset, hg-
anpassning, 
stomkomplettering, 
kontorsanpassning 

 238 238 0   3 

Dalsjöfors IP, hg-
anpassning, inre 
ytskikt, 
elevanpassning 

 225 201 24 6  2 

Pav. Äsperedskolan, 
hg-anpassning, IT-
investering 

 63 63 0   3 

Pav. 
Kinnarummaskolan, 
hg-anpassning, IT-
investering 

 76 76 0   3 

Viskaforsskolan, hg-
anpassning, IT-
investering 

 148 148 0   3 

Målsryds 
Missionskyrka fsk, hg-
anpassning, 
anpassningar för ny 
förskola 

 400 32 368 368  2 

Tullengymnasiet, hg-
anpassning, 
anpassning av lokaler 
till förskola 

 1 500 -5 563 7 063 4 063  2 

Daltorpskolan, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 35 35 0   3 

Dalhem, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 34 34 0   3 

Bergslenagymnasiet, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 145 145 0   3 

Kulturhuset, inre 
ytskikt, hg-anpassning, 
mörkläggningsgardiner 

 143 143 0   3 

Kullagården, inre 
ytskikt, hg-anpassning, 
omändring för 
barngrupper 

 370 370 0   3 

Sven 
Eriksonsgymnasiet, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 40 40 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Bäckängsgymnasiet, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 80 80 0   3 

Trandaredsgatan 200, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 40 40 0   3 

Viskaforsskolan, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 158 158 0   3 

Sandhultskolan, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 41 41 0   3 

Engelbrektskolan, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 51 51 0   3 

Kulturskolan, inre 
ytskikt, renovering av 
Kulturskolans 
adm.byggnad 

 600 197 403 403  2 

Sparregatan 12B, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 0 0 0   3 

Sandgärdskolan, 
tek.installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 61 61 0   3 

Bodaskolan, tek. 
Installationer, hg-
anpassning, IT-
investering 

 100 100 0   3 

Viskastrandsgatan 3-5 
IFO, tek. Installationer, 
hg-anpassning, IT-
investering 

 69 69 0   3 

Summa  17 293 14 943 2 350 6 355   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 
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Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 

6.11.6 Säkerhet 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Särlaskolan, tek. 
installationer, 
kortläsare hall 

 55 55 0   3 

Tennishallen, tek. 
Installationer, 
kortläsare hall och 
fiber för larm 

 139 139 0   3 

Kerstinsgården, 
tek.installation, 
belysning parkering 

 151 151 0   3 

Våglängdsgatan 153, 
markanläggning, 
åtgärder efter 
bilbränder 

 245 244 1   3 

Björkhaga, 
stomkomplettering, 
skapande av 
brandceller 

 161 161 0   3 

Bredaredskolan, 
stomme/grund, bygga 
in sopkärl 

 48 48 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Våglängdsgatan 153, 
installationer, utökning 
av brandlarm 

 254 269 -15   3 

Daltorpskolan, 
tek.installationer, 
belysningsstyrning 

 44 44 0   3 

Ramnavallen, tek. 
Installationer, 
kortläsare lås 
omklädnadsbyggnad 

 140 140 0   3 

Summa  1 237 1 251 -14    

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 

6.11.7 Underhållsinvesteringar 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 

Godkänd utgift: Totalt investeringsanslag för de projekt som har tydligt slutdatum, tex. olika typer 
av byggnadsprojekt. De projekt som har årligt återkommande anslag har ej Godkänd ugift. 

Budget 2018: Beslutad årsbudget 

Utgift 2018: Nettoinvesteringar under 2018 

Avvikelse: Differensen mellan Budget 2018 och Utgift 2018 

Omdisponering: Omdisponering av oförbrukade investeringsmedel kan begäras för de projekt som 
sträcker sig över flera år och har tydligt slutdatum. 

Prognos: Total prognos för de projekt som sträcker sig över flera år och som har tydligt slutdatum, 
tex. olika typer av byggnadsprojekt. 

Status:Ange projektets status enligt förklaringen nedanför investeringstabellen. 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Trandaredskolan, 
markanl, dränering 

 579 579 0   3 

Dalsjöhallen, 
stomme/grund, 
skrotning och lagning 
betong 

 16 16 0   3 

Viskastrandsgymnasie
t, inre ytskikt, mattor 
och målning 

 30 30 0   3 

Stadshuset, markanl, 
dränering 

 1 502 1 502 0   3 

Almåsgymnasiet, 
markanläggning, rusta 
upp del av innergård, 
idrott 

 474 210 264 264  2 

Dalsjöhallen, yttre 
ytskikt, målning och 
hydrofobering fasad 

 138 138 0   3 

Byttorpsklint, 
installationer, avlopp 
Hus C 

 70 70 0   3 

Hofsnäs Ladugård, 
tak, sanering av eternit 
och påläggning av 
plåttak 

 395 281 114 114  2 

Ängsgården, 
installationer, ny 
fettavskiljare 

 192 192 0   3 

Björkhaga, 
stomme/grund, 
byggnation av nytt 
miljöhus 

 50 50 0   3 

Dalsjöskolan, tak, 
renovering av takfot 

 78 78 0   3 

Stadshuset, tak, byte 
av papp/kopparplåt på 
terrass 

 54 54 0   3 

Trandaredskolan, inre 
ytskikt, byte av matta 
samt målning 

 45 45 0   3 

Ekarängsskolan, inre 
ytskikt, byte av matta 
samt målning 

 224 224 0   3 

Fullmäktigehuset, inre 
ytskikt, målning av 
trapphus och entréhall 

 135 135 0   3 

Annelundsvillan, 
fönster, fönsterbyte 
sydvästra sidan 

 20 20 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Hemgården, inre 
ytskikt, golvbyte och 
målning invändigt 

 63 63 0   3 

Rådhuset, 
installationer, byte av 
linhydralhiss 

 292 292 0   3 

Almåsgymnasiet, inre 
ytskikt, målning och 
mattbyte 

 235 131 104 104  2 

Hedens IP, inre ytskikt, 
renovering av 
dusch/omklädningsru
m 3 st 

 310 310 0   3 

Bredaredsskolan, 
fönster, byte av fönster 
8 st. 

 79 79 0   3 

Bredaredsskolan, inre 
ytskikt, invändig 
målning i 
klass/grupprum 

 188 188 0   3 

Guttasjön, 
tek.installationer, 
reningsverk Weho 
Puts xl 70 

 800 800 0   3 

Svaneholmskolan,mar
kanläggning, mark och 
lekutrustning 

 363 363 0   3 

Björkgården, 
stomkomplettering, 
utbyte kök avd. 
Rönnbäret 

 217 217 0   3 

Dalsjöhallen, 
stomme/grund, etapp 
2 av betongslagning 

 145 145 0   3 

Svaneholmskolan, 
fasad, byte av fasad 
och fönsterbyte 

 288 288 0   3 

Brygghuset, tak, 
takbyte samt nya 
lanterniner 

 1 590 1 519 71 71  2 

Annelundsvillan, 
fönster, 
fönsterrenovering/måln
ing 

 104 104 0   3 

Ålgården, tak, takbyte 
samt nya lanterniner 

 170 170 0   3 

Bäckaryds förskola, 
markanläggning, ny 
lekutrustning 

 155 155 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Bäckängsgymnasiet, 
fönster, fönsterbyte 
hus A + D 

 500 37 463 463  2 

Bäckängsgymnasiet, 
inre ytskikt, nytt 
personalkök 

 232 232 0   3 

Viskastrandsgymnasie
t, tek.installationer, 
byte av skruvhiss 

 361 361 0   3 

Sundholmen, inre 
ytskikt, renovering av 
badrum 

 48 48 0   3 

Södergården, inre 
ytskikt, målning väggar 
och lister mm. 

 119 119 0   3 

Erikslundsskolan, 
vitvaror, ny 
grovdiskmaskin 

 145 145 0   3 

Mariagården, fönster, 
byte av fönster och 
altandörrar på 2 
avdelningar 

 196 196 0   3 

Bäckängsgymnasiet, 
inre ytskikt, målning 
och golvläggning 

 180 117 63 63  2 

Fristadskolan, 
markanläggning, 
parkbänkar, 
anpassning av yta för 
parkering 

 250 111 139 139  2 

Svaneholmskolan, 
fasad, byte av fasad 
och fönsterbyte 

 1 075 1 075 0   3 

Boråshallen, 
markanläggning, byte 
av staket samt 
renov.sockel på 
terrass 

 65 65 0   3 

Rångedalaskolan, inre 
ytskikt, invändig 
renovering av entré, 
hall på plan 1 & 2 

 193 193 0   3 

Äsperedskolan, fasad, 
renovering fasad & 
fönster 

 187 187 0   3 

Hansinggatan, yttre 
ytskikt, målning av 
fasad 

 92 92 0   3 

Barnhemsgatan, yttre 
ytskikt, målning av 
fasad 

 150 150 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Ekgatan, yttre ytskikt, 
målning av fasad 
utvändigt 

 133 133 0   3 

Hambogatan, yttre 
ytskikt, målning av 
fasad utvändigt 

 184 185 -1   3 

Norrbygården, yttre 
ytskikt, tvätt och 
målning av fasad 

 608 608 0   3 

Aplaredskolan, fasad, 
renovering putsfasad 

 197 197 0   3 

Borås Brandstation, 
stomkomplettering, 
nytt kök 

 1 190 685 505 505  2 

Norrbyskolan, yttre 
ytskikt, måla fönster 
och dörrar utvändigt 

 555 555 0   3 

Kerstinsgården, 
markanläggning, 
rivning av trallgolv 
samt en sandlåda 

 125 125 0   3 

Svedjeskolan, fönster, 
byte av fönster och 
dörrar 

 330 330 0   3 

Äsperedskolan, tak, 
renovering av takfot 

 292 292 0   3 

Fristadhallen, inre 
ytskikt, ändring av 
omklädningsrum och 
duschmiljön 

 2 631 2 631 0   3 

Hofsnäs Herrgården, 
tak, byte av 
frostsprängda 
tegelpannor 

 409 409 0   3 

Brämhults IP, yttre 
ytskikt, utvändig 
målning 

 55 55 0   3 

Björkgården, inre 
ytskikt, golv och 
målning 

 50 50 0   3 

Ekegården, inre 
ytskikt, utbyte av 2 
köksinredningar 

 287 287 0   3 

Sandgärdskolan, inre 
ytskikt, golvbeläggning 
i kök 

 96 96 0   3 

Sandgärdskolan, 
installationer, de och 
montering av 
utrustning i kök 

 43 43 0   3 



Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2018 77(81) 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Sandhultskolan, inre 
ytskikt, målning 
klassrum 

 34 34 0   3 

Sandgärdskolan, inre 
ytskikt, målning 
klassrum 

 873 873 0   3 

Sandaredskolan, inre 
ytskikt, målning 
klassrum 

 44 44 0   3 

Daltorpskolan, vitvaror, 
byte av 
storköksdiskmaskin 
och granulatdiskmask. 

 479 479 0   3 

Almåsgymnasiet, yttre 
ytskikt, hydrofobering 
hus A 

 286 286 0   3 

Brämhults fritid, yttre 
ytskikt, målning 

 227 202 25 25  2 

Bodagården, yttre 
ytskikt, målning 

 338 338 0   3 

Våglängdsgatan 153, 
tek. installationer, ny 
dörrautomatik ut till 
trädgård 

 77 77 0   3 

Almåsgymnasiet, 
markanläggning, 
upprustning Hästens 
entré 

 100 100 0   3 

Sven 
Eriksongymnasiet, inre 
ytskikt, målning och 
nya mattor 

 170 80 90 50  2 

Stadshuset, Olja 
fönster hus 1 och 3, 
Yttre ytskikt 

 187 187 0   3 

Boråshallen, målning 
av fönster och 
plåtdetaljer 
långsidorna, Yttre 
ytskikt 

 112 112 0   3 

Dalsjöhallen, byte av 
mattor samt målning i 
förskolan, Inre ytskikt 

 29 29 0   3 

Ekarängskolan, tvätta 
och måla fasad mm, 
Yttre ytskikt 

 140 140 0   3 

Ishallen, ny 
kylkompressor, 
Tekniska installationer 

 201 201 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Ishallen, lagning 
betong, puts, klinker 
duschar samt fasad, 
Inre Ytskikt 

 125 125 0   3 

Hulta Ängar, målning 
boende, korridor, 
vindfång, matta 
balkong, Inre ytskikt 

 120 73 47 40  2 

Hulta Ängar, måla 
entré,fasad + förråd, 
hydrofobera tegel 

 126 126 0   3 

Lundbyhallen, målning 
korridorer vid 
omkl.rum, Inre ytskikt 

 39 39 0   3 

Sörmarksgården, 
målning invändigt samt 
fasaddelar, Inre ytskikt 

 110 110 0   3 

Trandaredsskolan, 
lagning plåttak, takstol, 
rännor, Tak 

 370 254 116 100  2 

Trandaredskolan, 
fasadmålning, lagning 
puts + btg, Fasad 

 289 289 0   3 

Fristadhallen, 
asfaltering parkering, 
markanläggning 

 745 745 0   3 

Engelbrektskolan, tak, 
byte av hängrännor, 
stuprör 

 225 225 0   3 

Engelbrektskolan 
(förskolan), tak, byte 
av tak 

 164 164 0   3 

Ridhuset, fasad, byte 
av brädfodring och 
lockpanel på längsidan 

 565 565 0   3 

Tokarpsbergs förskola, 
tak, byte av råspont, 
papp 

 149 149 0   3 

Brotorpsgatan 3, 
fasad, byte av 
fasadpanel 

 130 130 0   3 

Alidebergsbadet, 
markanläggning, ny 
duk överkant 
längdbassängen 

 220 220 0   3 

Moldeparkens 
förskola, tak, papptak 

 252 222 30 30  2 

Äsperedskolan, 
markanläggning, 
upprustning av utelek 

 330 330 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Hässlegården, inre 
ytskikt, mattor, 
målning, akustiktak, ny 
belysning mm. 

 441 442 -1   3 

Fjärdingskolan, fasad, 
renovering av 
putsfasad samt 
inbyggnad av 
källingång 

 163 163 0   3 

Sandgärdskolan, inre 
ytskikt, målning 
klassrum 

 56 56 0   3 

Våglängdsgatan 153, 
tek. installationer, 
uppgradering av brand 
& utrymningslarm 

 289 289 0   3 

Svedjeskolan, 
markanläggning, 
omändring av 
skolgård, målning 
skolfasad 

 270 270 0   3 

Nornan, yttre ytskikt, 
målning av frisplåt i 
samband med 
fönsterbyte. 

 200 200 0   3 

Nornan, fönster, 
fönsterbyte 

 3 087 3 087 0   3 

Hansinggatan, inre 
ytskikt, renovering av 
lgh 

 102 102 0   3 

Brotorpsgatan 3, tak, 
byte av tak 

 504 504 0   3 

Södervärnsgatan , 
vitvaror, byte av kök 

 242 242 0   3 

Trandaredsgården, 
yttre ytskikt, målning 
av fasad 

 82 82 0   3 

Engelska skolan, 
installationer, delvis 
stambyte av 
värmesystem 

 361 336 25 25  2 

Ängsgården, 
markanläggning, ny 
lekutrustning 
inkl.konstgräs 

 300 250 50 50  2 

Fjärdingskolan, 
markanläggning, 
lekutrustning på 
särskolan 

 100 50 50 50  2 

Fristad Brandstation, 
fasad, port 

 163 163 0   3 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Stadsparksbadet, 
installationer, div 
tekniska åtgärder 

 90 22 68 68  2 

Sjömarkenskolan, inre 
ytskikt, renovering 
ytskikt 6 st klassrum 

 600 600 0   3 

Ängsgården, tak, 
takomläggning 

 1 100 624 476 476  2 

Sven 
Eriksongymnasiet, tak, 
takbyte hus 1 

 1 875 1 675 200 200  2 

Vävskolan, inre ytskikt, 
målning i stora 
skrivarsalen 

 91 91 0   3 

Viskastrandsgymnasie
t, inre ytskikt, byte av 
massagolv i köket 

 180 180 0   3 

Almåsgymnasiet, 
markanläggning, 
markarbeten 
innergårdar 

 374 626 -252   2 

Dalsjöhallen, 
markanläggning, 
grönytor, asfaltering 
gångvägar, 
parkeringsytor 

 163 113 50 50  2 

Byttorpsklint, tek. 
installationer, byte av 
brandlarm 

 600 21 579 579  2 

Stadshuset, inre 
ytskikt, personalmatsal 
& krisledning 

 635 70 565 565  2 

Gamla 
Tullengymnasiet, 
installationer, del av 
större 
renoveringsprojekt 

 148 148 0   3 

Ryda IP, tak, 
omläggning papptak 

 230 185 45 38  2 

KL Länken, fasad, byte 
av hängrännor och 
stuprör 

 95 95 0   3 

KF Länkarna, fasad, 
målning av fasader, 
takfot samt fönster 

 406 406 0   3 

Hemvärnsgården, tak, 
byte av takpannor 
delvis samt 
plåtarbeten på tak 

 1 000 764 236 236  2 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Annelundsvillan, 
fasad, 
fönsterrenovering och 
målning 

 400 350 50 50  2 

Lorensbergsgården, 
yttre ytskikt, skärmtak, 
altangolv 

 76 76 0   3 

        

Hällegården, 
markanläggning, 
lekutrustning 

 122 0 122 122  1 

Sjöboklint, vitvaror, 
byte av 
blandningsmaskin 

 100 0 100 100  2 

Sörmarksgården, 
fönster, byte 
fönsterglas 

 69 0 69 69  2 

Sörmarksgården, 
fönster, glasbyte i 
fönster för 
barnsäkerheten 

 50 0 50 50  2 

Östergårdsskolan, inre 
ytskikt, renov.personal 
wc/dusch 

 90 0 90 90  2 

Summa  42 089 37 487 4 602 4 786   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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Datum 

2019-02-19 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00024 2.6.1.1 
 

  

 

Lokalisering av ny skola på Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar, under förutsättning att Grundskole-

nämnden godkänner placeringen av ny skola på tomten Gässlösa 5:15, att 

påbörja en förstudie och tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden begäran om 

detaljplan.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I Lokalresursplanen påtalas behov av en ny grundskola för årskurs F-6 med fyra 

paralleller. Skolan kommer inledningsvis att avlasta Daltorpskolan och är tänkt 

att stå klar till höstterminen 2023. Eventuellt kan färdigställandet tidigareläggas 

beroende på omfattningen av saneringsarbete. 

  

En lokaliseringsstudie har genomförts för att hitta en lämplig tomt och 

bedömningen är att fastigheten Gässlösa 5:15 är bäst lämpad. Tomten är 

lokaliserad i ytterkanten av Gässlösa vilket medför att skolgården kommer att 

ligga i ett skyddat läge med direkt koppling till naturen. Placeringen gör också 

att framtida byggnationer i området inte kommer att påverka verksamheten 

nämnvärt. 

               

 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Senareläggande av Norrbyskolans om- och tillbyggnad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att senarelägga projektet Norrbyskolans 

om- och tillbyggnad till en planerad inflyttning höstterminen 2022.  

       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Grundskolenämnden har 2017-02-28 hemställt Lokalförsörjningsnämnden att 

utföra en förstudie för ombyggnad av Norrbyskolan för ca 200 elever. Efter 

genomförd förstudie togs projekteringsframställan upp i nämnden 2017-12-12. 

Grundskolnämnden avstyrkte projekteringsframställan 2018-06-19 och 

framställde 2018-06-19 att Lokalförsörjningsnämnden gör en komplettering av 

projekteringen för att öka antalet elevplatser. Målet var att göra skolan till en 2-

parallellig F-6 skola med inflyttning till höstterminen 2020. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har projekterat och successivt kalkylerat 

projektet. Framtagen kalkyl visar på ökade kostnader vilka dock är motiverade 

ur verksamhetssynpunkt och byggnadstekniska krav. Tillsammans med berörda 

förvaltningar och ekonomistyrning har projektets tidplan analyserats för att 

bedöma om en justering kan motiveras mot framtida behov av elevplatser. En 

senareläggning på två år bedöms kunna hanteras av Grundskoleförvaltningen. 

 

Konsekvensanalys lokaler 

Lokalförsörjningsförvaltningen inleder nu tillsammans med Grundskole-

förvaltningen ett arbete för att identifiera var det är möjligt att täcka ett 

eventuellt behov av fler elevplatser i området. 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Anbud och ekonomi 

Samverkansentreprenaden kommer att avslutas efter fas 1. Framtagna 

handlingar arkiveras för att kunna användas vid senare upphandling.           

-      

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskoleförvaltningen 

3. Förskoleförvaltningen 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Intern kontrollplan 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att översända uppföljning av intern 
kontrollplan 2018 till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen.   

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2000 § 123 ska 
nämnderna upprätta en intern kontrollplan, vars resultat årligen ska redovisas 
för Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen. 
 
Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljölednings-system (ISO). Varje år utför förvaltningens 
internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i verksamhets-
systemet.    

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Intern kontrollplan 2018                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kommunrevisionen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Uppföljning intern kontrollplan - 2018 (Lokalförsörjningsnämnden)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollfrekvens Analys Status Status Rapportör
kontrollmoment

Åtgärd

Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

8 Korrekt leverantörsfaktura,
utgiften tillhör
verksamheten,YY-kod korrekt
finns på fakturan, F-skatt,
organisationsnummer,
genomgång av
attestförteckningar, ej egen
attest.

Varje år Inga avvikelser har
noterats.

Avslutad Fortsatt
bevakning

Ekonomi Representation-utbildning Risk att riktlinjer ej
följs

4 Att deltagarförteckning, att
syfte framgår , samt
att program bifogas, för
kostnader avseende
representation, utbildningar
m.m. Att kostnader för
representation följer
skattelagstiftning samt Borås
Stads riktlinjer

Varje år Inga avvikelser har
noterats.

Avslutad Fortsatt
bevakning

Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

6 Kontroll av rätt fakturering,
korrekta inkomstuppgifter
(äldreomsorg/
funktionshinderverksamhet)

Varje år Inga avvikelser har
noterats.

Avslutad Fortsatt
bevakning

Styrning
och ledning

Delegation Risk att
delegationsordningen
ej följs

4 Uppföljning av beslutsärenden
enligt delegation.

Varje tertial Inga avvikelser har
noterats.

Avslutad Fortsatt
bevakning

Styrning
och ledning

Inventarier Risk för att brand och
stöld uppstår.

Att inventarier registrerats i
Borås Stads inventariesystem,
att stöldskyddsmärkning sker.

Varje år Inga avvikelser har
noterats.

Avslutad Bevakning
av
momentet
avslutas

Att inventarieförteckningen är
aktuell och att inventarierna är
stöldskyddsmärkta

Varje år Inga avvikelser har
noterats.

Avslutad Nihad Selimovic
(borttagen)

Bevakning
av
momentet
avslutas

Styrning
och ledning

Verksamhetsrutiner Att verksamhetens
rutiner ej följs

6 Kontroll att rutiner är
anpassade och att de följs.

Varje år Följdes upp i
övergångsrevisionen
till ISO 14001:2015 och
ISO 9001:2015 som
gjordes 2018. Revisionen
blev godkänd.

Avslutad Lena Zetterberg Bevakning
av
momentet
avslutas

Styrning
och ledning

Lokalförsörjningsnämndens
prövande roll

Kostsamma
investeringar

9 Förvaltningen upprättar
beslutsunderlag med kalkyler
för varje investering.
Förändringar till följd av
politiska beslut som inte är
fastighetsekonomiskt optimala
redovisas till nämnden.

Varje månad Genomförs i varje större
investeringsprojekt.

Avslutad Fortsatt
bevakning
av
momentet

Styrning Nytt internhyressystem Brist på kunskap. 9 Risk att verksamheterna inte Varje tertial Möten med Avslutad Fortsatt

sida 1 av 3 (2019-02-11)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollfrekvens Analys Status Status Rapportör
kontrollmoment

Åtgärd

och ledning förstår konsekvenserna av det
nya internhyressystemet

förvaltningsledningar och
presidier har hållits. Vår
bedömning i dagsläget är
att inga speciella åtgärder
är nödvändiga.

bevakning
av
momentet

Brist på tillräcklig
kunskap för att kunna
ge verksamheterna
rätt information.

6 Kontrollera att fakta i gällande
handlingar för
verksamhetsanpassningar är
korrekta.

Varje tertial Inga avvikelser har
noterats vid
stickprovskontroll.

Avslutad Fortsatt
bevakning
av
momentet

Lokalbank 9 Uppföljning av utveckling
(ökning) av lokalbanken

Varje månad Redovisning har löpande
skett till nämnden. I
lokalbanken finns 5 ägda
objekt. 2 objekt är till
försäljning, 2 objekt är del
av hus och 1 objekt har
mögelskador och kommer
att flyttas till verksamhet
Pågående arbete, ej
uthyrningsbara.
I lokalbanken finns 11
inhyrda objekt. 1 objekt
har köpts in av Borås
Stad. Nämnden bedömer
att det inte finns någon
anledning till speciella
åtgärder relaterade till
antal objekt i
Lokalbanken.

Avslutad Fortsatt
bevakning
av
momentet

Inhyrda fastigheter 8 Uppföljning av uteblivna
anpassningar i externt inhyrda
lokaler.

Varje månad Inga
verksamhetsanpassningar
har uteblivit till följd av det
nya internhyressystemet.

Avslutad

Styrning
och ledning

Kommunikation Felaktiga
kommunikationsvägar

12 Följa upp praxis i
kommunikationen.

Varje månad Administrativa rutiner för
kommunikation med
verksamheterna håller på
att utarbetas.

Avslutad

Personal Kompetensförsörjning Otillräcklig kompetens 12 I medarbetarsamtalet upprätta
kompetensutvecklingsplan.
Utifrån kravprofil anpassa/
utveckla rekryteringsannonser.

Varje år Frågan har diskuterats
med förvaltningens chefer
(7 st). Vår bedömning är
att inga särskilda åtgärder
är nödvändiga.

Avslutad

Styrning
och ledning

Lokalresursplanering Långsiktig
lokalplanering

9 Kontroll av att
lokalresursplaneringsprocessen
fungerar, särskilt fokus på nya
förvaltningar.

Varje halvår Löpande uppföljning av
lokalresursplanen har
genomförts. Nämnden ser
inget behov av särskilda
åtgärder.

Avslutad Fortsatt
bevakning

Egen
verksamhet

Upphandling Samtliga
ramkonsulter tackar
nej till uppdrag.

9 Uppföljning av antal anbud vid
större upphandlingar

Varje tertial Genomförs vid större
upphandlingar. Löpande
redovisning har gjorts.

Avslutad Fortsatt
bevakning
av
momentet

sida 2 av 3 (2019-02-11)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollfrekvens Analys Status Status Rapportör
kontrollmoment

Åtgärd

Skillnaden mellan
investeringsbudget
och inkommet lägsta
anbud är för stor.

9 Inkomna anbud överstiger
investeringsbudget.

Varje halvår 3 prognoser genomförs
per år för varje
investeringsprojekt. De
ingående projektspecifika
dokumenten uppdateras
inför upphandling

Avslutad Fortsatt
bevakning
av
momentet

Egen
verksamhet

Byggprocess Att fel som gjorts i
tidigare projekt görs
om i andra projekt.

9 Uppföljning av ny kunskap och
erfarenheter uppdateras i
informationen.

Varje år Genomförs löpande. Inga
avvikelser som föranleder
särskild åtgärd har
noterats.

Avslutad Fortsatt
bevakning
av
momentet.

Den färdigbyggda
produkten motsvarar
inte beställarens
förväntningar.

6 Risk att beställande nämnds /
brukares förväntningar inte
överensstämmer med den
färdiga byggnaden.

Varje år Berörd brukarnämnd
deltar i projektens
samtliga skeden. Enkät
skickas ut och intervju
genomförs efter varje
ibruktagande. Resultaten
återkopplas till
projektledaren och ev
justeringar görs i
styrdokumenten.

Avslutad

Ekonomi Bidrag Från LFN. Risk att
nämnden inte
utnyttjar möjligheter
till bidrag.

9 Kontakt med Borås Stads
näringslivsenhet.

Varje tertial Näringslivsenheten har
ingen bevakning på för
oss relevanta bidrag.

Avslutad Bevakning
av
momentet
avslutas.

Ekonomi Upphandling Att upphandlingar ej
följer lagar och Borås
Stads regler.

12 Att lagar och Borås Stads regler
för upphandling följs.

Varje tertial Kontroll har skett av 6
projekt inom
hyresgästanpassning där
upphandlingsformen har
angetts till
direktupphandling. Det
sammanlagda värdet har
angetts till 3 698 tkr. 3
projekt har använt
ramavtal (värde 2 984 tkr).
För 3 projekt är
ansvarsfördelningen oklar
om vilken avdelning som
ansvarar för vad och
dokumentation saknas
därför (värde 1 064 tkr).

Avslutad Fortsatt
bevakning
av
momentet.

sida 3 av 3 (2019-02-11)



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
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1(1) 
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Redovisning av hyresförhandlingar 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att från och med 2019-04-01 justera 

hyrestaket enligt nedan. 

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Hyressättning för äldreboende, LSS-boenden psykiatriboende förhandlas och 

fastställs årligen genom förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och 

Fastighetsägarna. Den maximala hyran i dessa boendeformer räknas upp årligen 

efter förhandlingsresultatet. Hyresförhandlingarna för 2019 innebär en 

tvåprocentig höjning för samtliga lägenheter. Efter förhandlingsresultatet för 

2019 blir maxhyran för: 

 

1. lägenheter inom äldreomsorgen 6 180 kr/lägenhet/månad  

(hyra år 2018,  6060 kr/lägenhet/månad). 

2. lägenheter inom LSS och psykiatriboende 5 400 kr/lägenhet/månad 

(hyra år 2018, 5300 kr/lägenhet/månad).            

-     

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Svar på remiss: Borås Stads riktlinjer för bostads-

försörjning 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på förslaget till Riktlinjer för bostads-

försörjning. 

Dock vill nämnden särskilt trycka på behovet av bostäder med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Enligt socialtjänstlagen är det kommunens uppgift att 

medverka till att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att bo på ett 

sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov. Rätten till bostad är även 

lagstadgade enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Kraven på dessa bostäder är att de ska vara fullvärdiga, att det är den enskildes 

privata och permanenta hem samt att de inte får placeras så att de får en 

institutionell prägel. Dessa krav innebär i dagsläget svårigheter eftersom 

efterfrågan på bostäder i allmänhet överstiger utbudet.  

 

Till detta kommer att om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska 

kommunen rapportera detta till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. Gör IVO bedömningen att väntetiden sedan varit oskäligt lång 

kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltnings-

rätten.  

 

För att undanröja svårigheterna med att verkställa beslut är det viktigt att 

kommunen använder sig av de verktyg som finns till hjälp i arbetet med 

bostadsförsörjning. Exempelvis genom markanvisningsavtal ställa villkor som 

skapar boendealternativ för personer med särskilda behov. Villkor kan också 

ställas på hyresnivå vilket gynnar staden ekonomiskt då Kommunfullmäktige 

fattat beslut om hyrestak för äldrebostäder, LSS-bostäder och psykiatriboende. 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

 

För att på ett aktivt sätt medverka till att det finns bostäder för utsatta och 

svaga grupper föreslår nämnden att det i samverkan mellan berörda 

förvaltningar tas fram en särskild handlingsplan för bostadsförsörjning riktad 

mot dessa.  

               

 

                       

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Befolknings- och bostadsanalys
- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder 

Remissversion



Del 3 Befolknings- och bostadsanalys är en del av 
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Inledning
Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen 
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar 
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det 
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda 
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som 
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om 
var. 

Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att 
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad 
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 – 
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt 
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa 
styrdokument finns tillgängliga på boras.se

Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs 
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling 
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster 
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis 
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser 
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på 
bostadsmarknaden.  

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för 
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska 
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019 
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi 
som behandlar hur och när planeringen av stadens 
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår 
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma 
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen 
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och 
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från 
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang 
om bostadsutvecklingen i framförallt staden. 

För att möta den befolkningsutveckling som förväntas, 
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål 
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen 
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende 
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de 
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att 
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli 
möjligt.  

Befolknings- och bostadsanalys
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Framtidsspaning

I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem 
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen 
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås 
Stad utan är en generell utveckling som sker i 
samhället.  

Urbanisering 
Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70 
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

Förändrat klimat 
Klimatförändringarna är en realitet med globala och 
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället 
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att 
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen 
behöver verka för god markhushållning, energieffekti-
visering och hållbara transporter. Men redan nu krävs 
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att 
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra 
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att 
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosys-
temtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden. 

En osäker omvärld 
Krig och konflikter i många delar av världen berör 
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För 
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i 
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och 
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att 
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället, 
och att man motverkar det som har en isolerande och 
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra 
till integrationsprocessen genom god planberedskap 
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av 
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser. 

Åldrande befolkning 
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växan-
de andel äldre människor. Det ökar behovet av bostä-
der och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när 
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner 
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ, 
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar 
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket 
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya 
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler 
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med an-
dra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter 
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och 
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. 
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer 
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre 
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt 
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå. 
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte 
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de 
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.
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Ekonomiska resurser
Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även 
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan 
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form 
av marknadernas beroende av konjunkturläget, 
dels på mikronivå i form av enskilda individers 
socioekonomiska förutsättningar. 

För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler 
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt 
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad. 

Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning 
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan 
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande 
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår 
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en 
tydlig riktning för markanvändningen som skapar 
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter 
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil 
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur. 

Kvalitet på offentlig och kommunal 
service
Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde 
är kvaliteten på offentlig och kommunal service. 
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till 
ett område och det är tydligt i underökningar 
att kommunens jämförelsetester påverkar. 
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan 
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra 
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga 
faktorer i valet av boende. 

Även här har kommunen möjlighet att påverka 
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och 
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt 
kan säkerställa försörjning med kommunal service 
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och 
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder 
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen 
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet 
kring framtiden.  

Andra viktiga faktorer som påverkar
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I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:

 Drygt 112 000 invånare. 

 Knappt 53 000 hushåll

 I genomsnitt bor det 2,1 personer per hushåll. 

 Ca 18 % av kommunens invånare   
 är ensamstående utan barn i hushållet, men  
 hushållsstrukturen varierar betydligt mellan  
 olika delar av kommunen.

 En tredjedel av kommunens invånare bor  i  
 mindre tätorter och på landsbygden.

 Två tredjedelar av kommunens invånare bor i  
 staden.

 Det byggts ca 500 nya bostäder per år de   
      senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott  
   på 1 % jämfört med det totala bostads-
 beståndet.  

 Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar  
 årligen till en annan bostad inom kommunen. 
 2017 flyttade ca 5 500 personer in till   
 kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
  ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på   
 ca 900 personer, och är en stor del av 
 befolkningsökningen. 

Nuläge
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Det går att se vissa mönster som ger vägledning för 
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på 
marknaden genom att analysera befolkningen och våra 
bostäder. 

Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har 
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för 
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter 
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i 
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera 
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja 
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
 
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera 
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och 
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en 
bedömning i vilka geografiska områden som dessa 
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån 
varje delområde och fört resonemang utifrån behov 
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan 
vägas in. 

Bostads- och befolkningsanalys
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I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördela-
de enligt tabellen nedan.

Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och 
småhus som dominerar bland bostäderna i 
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud 
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida 
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av 
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det 
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver 
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda 
möjliga alternativet för stora eller växande familjer, 
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det 
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera 
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.  

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är 
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar 
av denna grupp som har svårt att komma in på 

Bostadsstorlekar

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt 
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund 
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan 
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både 
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i 
Borås. 

Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts 
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt 
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att 
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus 
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017. 
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en 
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du 
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en 
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin 
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller 
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.

En blandning av olika upplåtelseformer ger 
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel 
om familjesituationen förändras, en blandning i 
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola 
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur 
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken 
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan 
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.

På nästkommande uppslag finns fördelningen 
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala 
antalet bostäder i vardera område. 

Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens 
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018. 
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera 
med denna information.  Statistiken utgår istället från 
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå). 

Serviceorter och övriga tätorter
I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden 
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter 
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men 
förekommer i olika grad även i övriga orter. 

I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i 
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis 
många bostadsrätter. En komplettering med 
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i 
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel 
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera 
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans 
mellan upplåtelseformerna. 

Upplåtelseformer
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Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom-
råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.) 

Upplåtelseform per område, landsbygd
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Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit 
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) 

Upplåtelseform per område, staden
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Centrala Borås 
I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen), 
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en 
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt 
öka inom stadskärnan. 

I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är 
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter 
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som 
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra 
referensbild. 

För att uppnå en jämnare fördelning bör det 
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och 
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet. 

Halvcentrala delar av Borås 
I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen 
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26 
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna 
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De 
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är 
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen, 
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på 
bostadsrätter vid nyproduktion.  

På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder 
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över 
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.

Övriga delar av staden 
I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar 
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt 
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre 
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende 
för äldre generationer samt vid förändrade 
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter 
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar 
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för 
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med 
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden. 
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte 
bidrar till utglesning av staden. 

Upplåtelseformer, fortsättning
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Analysmetod
Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat 
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos. 
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två 
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder 
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter 
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns 
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
här prognosperioden har med andra ord en relativ 
säkerhet. 

Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten 
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte 
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället 
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka, 
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster 
inom kommunen. Det innebär att de områden som 

har byggts ut de senaste åren eller som har stora 
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då 
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens 
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in 
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan 
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar 
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom 
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen 
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut. 

Åldersstrukturer 
Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå 
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår 
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över 
tid. 

Befolkningsutveckling

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som 
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat 
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas 
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är 
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner 

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av 
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens 
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det 
mindre betydelse. 

Befolkning utifrån geografiska områden



15

Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i 
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har 
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam 
grupp och övriga orter och landsbygd som en 
gemensam grupp. 

Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga 
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är 
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid 
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.  

Prognosen visar på att det främst är staden som 
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på 
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det 
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket 
även Översiktsplanen förordar att den större delen 
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas. 
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör 
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan, 
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre 
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna 
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar 
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår 
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet 
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar 
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta 
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som 
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå 
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens 
intentioner samt ge bättre förutsättningar för 
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg, 
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på 
övergripande trender och tendenser i respektive zon 
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade 
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade 
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet 
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med 
underlag från SCB)
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Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan 
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stads-
delarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här 
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv 
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är 
också kommunens och Sjuhärads kärna med många 
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt 
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i 
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana 
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler. 

Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad 
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Andra bebyggelsetyper 
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av 
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter 
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är 
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus 
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden 
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller 
industriområden, där det i många fall finns potential 
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och 
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka 
andelen boende i stadskärnan. 

Denna zon är den som har minst antal invånare idag, 
men det är också den som är minst till ytan, men en 
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser 
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens 
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend
Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad 
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att 
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många 
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar 
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom 
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och 
familjebildande åldrar. 

Bostadsbehov
Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i 
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av 
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större 
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo 
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya 
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är 
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och 
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov
En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att 
många typer av service behöver öka. Inte minst ser 
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta 
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att 
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och 
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet 
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

Stadskärnan
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Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
samma som prognosen visar.

25 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Råd till dig som bygger

• Blanda bostadsstorlekar. Såväl 
smålägenheter som lägenheter för 
familjer behövs. 

• Välj upplåtelseform så att det finns 
en bred variation inom stadsdelen. 

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna 
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan 
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda 
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
Vissa områden är rena bostadsområden, medan 
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om 
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och 
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren 
och bostadshus från miljonprogrammet. Även 
villabebyggelse förekommer i några områden. 

Den centrumnära bebyggelsen har stor 
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen. 
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst 
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på 
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under 
omvandling till bostadsområde. De centrumnära 
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till 
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet 
till arbete, handel och service. 

Mer bostäder och blandstad genom förtätning och 
omvandling kan ses som både en drivkraft för och 
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det 
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att 
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen 
visar. 

Trend
Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det 
familjerna som sticker ut och ökar mest. 

Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden 
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet 
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det 
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt 
kommer att vara större är vad prognosen säger, 
men att den extra ökningen främst tillkommer inom 
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att 
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika 
mycket som prognosen visar. 

Bostadsbehov
Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på 
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer. 
Den centrumnära zonen är också attraktiv för 
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter. 

Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de 
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och 
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder 
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende 
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till 
nytta för de som behöver större boende. 

Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst 
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga 
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov 
Som kommun och samhälle har vi en stor 
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera 
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga 
industriområden som står inför omvandling på grund 
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står 
först på tur.

Det är här vi har en stor chans att påverka bostads- 
och samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att 
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning 
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden 
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig 
strategi och organisation för genomförande. Viktigt 
med god samverkan såväl mellan kommuens alla 
förvaltningar som med och mellan exploatörer. 

Centrumnära bebyggelse
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26 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från 
SCB)

Råd till dig som bygger:

• Olika storlekar och 
upplåtelseformer behövs, främst 
större lägenheter.

• Bygg bostäder som attraherar de 
som vill flytta från sin villa, bl. a. 
trygghetsbostäder.

• Helhetsperspektiv krävs i 
omvandlingsområden för att uppnå 
attraktiva strukturer och bra balans 
med service. 

• Bostadsbyggnation bör 
koncentreras till kollektivtrafiknära 
lägen och bidra till attraktiva stråk.

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än 
de centrumnära, men utgör en del av staden och den 
närheten till service och kollektivtrafik det innebär. 
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora 
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta 
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär 
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De 
har växt fram under många och olika perioder vilket 
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden, 
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det 
finns också gott om villaområden.  

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att 
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket 
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna. 
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska 
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad 
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens 
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen 
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka. 

Trend
Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt 
ökar i takt med förtätning av den centrumnära 
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga 
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.   
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även 
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet 
under kommande period, vilket sannolikt minskar 
byggintresset i andra stadelar.

Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av 
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som 
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det 
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med 
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet, 
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt 
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte 
fullgod tillgänglighet. 

Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmil-
jö bör främst inrikta sig på komplettering med den 
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I 
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med 
extra fokus på tillgänglighet och trygghet. 

Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det 
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras 
genom flyttkedjor. 

Nya bostäder som är inriktade mot senior-/ 
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras 
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god 
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil 
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal 
servicen. 

Bostadsbehov
Behov av boendeformer för äldre kommer att 
bli större. Det talar för komplettering med fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och 
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på 
den kommunala servicen samt ökad trygghet och 
bekvämlighet.  

I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med 
de boendeformer och storlekar som saknas inom 
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov
För den kommunala servicen visar prognosen att barn 
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot 
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner 
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den 
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens 
utvecklingsområden. 

Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt 
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas 
med ett hela staden-perspektiv.

Övrig stadsmiljö
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20 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från 
SCB)

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområdet. Placera 
dem i första hand i närhet till 
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk 
för att stärka service och 
mötesplatser.

• Komplettera bostadsområden med 
nya bostads- och upplåtelseformer.
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Serviceorter

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är 
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 – 
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser 
i ett omland av mindre orter och landsbygd. 
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. 

Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna. 
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell 
service som omges av flerbostadshus från olika 
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är 
i regel omgiven av bostadsområden med småhus. 
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande 
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna 
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet 
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet 
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan. 

Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen 
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka service- 
och kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre 
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott 
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka 
skala och identitet negativt.

Trend 
Befolkningsprognosen visar att invånarantalet 
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De 
små barnen minskar något i antal medan barn i 
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan 
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna 
tillgodoses. 

Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket 
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen 
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka 
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och 
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna 
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen 
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det 
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar 
just denna grupp. 

Bostadsbehov
Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar 
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många 
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar 
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom, 
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta 
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera 
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga 
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer. 

Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras  
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna 
med  bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten 
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget 
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå 
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse. 

Övrigt planeringsbehov
Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder, 
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och 
kollektivtrafik samordnas.  För att serviceorterna ska 
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska 
avstånd minskas och stråk stärkas. 
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12 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens 
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att 
möjliggöra kvarboende i 
närområde. 

• Lokalisera villabebyggelse  inom 
befintlig tätortsgräns. 

• Komplettera med bostadsrätter  

• Radhus kan vara ett bra sätt för att 
uppnå en högre exploateringsgrad 
än villabebyggelse. 
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Övriga orter och landsbygd

Det här området omfattar kommunens alla tätorter 
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande 
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till 
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser 
därmed också olika ut i det här området. De flesta av 
orterna har offentliga funktioner som förskola eller 
skola och ibland finns inslag av småskalig handel 
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse 
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga 
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället 
och den närmaste bygden. På landsbygden är 
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus 
eller mindre grupper.

Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande 
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det 
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra 
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför 
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller 
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling 
förväntas fortsätta över tid. 

Trend 
Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom 
den rena landsbygden utanför tätort.

Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan 
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av 
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av 
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden 
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan 
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis 
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden 
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att 
fler flyttar till Borås men även till andra städer med 
högre utbildning. 

Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och 
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många 
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ 
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika 
landsbygden. 

Bostadsbehov
Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i 
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre 
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis 
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att 
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.

För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den 
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker 
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda 
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den 
service som finns på orten så som ex skolor. 

För att motverka trenden att andelen äldre ökar 
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna 
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra 
nytta av den service på nära håll som erbjuds och 
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla 
med offentliga resurser. 

Övrigt planeringsbehov
Det är viktigt att värna om lokala initiativ för 
utveckling och attraktivitet i mindre orter och 
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden 
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i 
hela kommunen. Kommunen, det lokala närings- 
och föreningslivet är viktiga aktörer i det här 
sammanhanget.
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8 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktspla-
nens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta 
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag 
från SCB)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområde. 

• Värna om lokal service genom att 
samordna den med nya bostäder.

• Stötta lokala initiativ för utveckling 
och livskraft på landsbygden.
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket 
motsvarar ca 750 nya bostäder per år. 

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett 
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder 
under året.

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna     
startbesked för respektive år redovisas nedan för 
att  få en bild av bostadsbyggnationen har varit i 
kommunen under den senaste fyraårsperioden. För 
2018 baseras siffrorna på startbesked under perioden 
1 januari – 31 oktober. 

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

 2015 2016 2017
jan-okt 

2018 
Flerbostadshus 197 296 319 275
Enbostadshus 97 110 95 89
Ombyggnad 55 74 104 83
Summa: 349 480 518 447

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar 
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska 
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det 
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att 
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre 
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har 
kommit.

I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var 
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som 
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att 
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre 
är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Tabell 1: Bostadsprojekt i klara 
detaljplaner 
Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna 
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på. 
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt 
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev 
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen. 
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute 
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen 
har således gjort de förberedande stegen fram till 
utbyggnad av projektet. 

I de planerade projekten går det att söka bygglov 
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är 
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under 
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. 
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de 
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta 
halvan av 2019.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 

Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 
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Tabell 2: Bostadsprojekt i 
pågående prioriterade 
detaljplaneuppdrag
Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår 
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan 
för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även 
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår. 
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och 
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån 
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har 
antagits.

I denna lista finns det sammanlagt över 4400 
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några 
av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade 
uppdrag
Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder 
som har fått detaljplanuppdrag men som inte 
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Tabellen avslutas med en sammanställning av det 
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta 
omvandlingsområdena saknas i denna lista.   
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad 
zon 2019 2020

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24
Dalsjöfors  Fågelbärs‐ och Blåhallonvägen HusArvid 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 400 150 100
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Privat 16 8
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25
Äspered Äspered 2:87 Finas väg 1 Borås Stad 1 1
Äspered Bokärrsvägen 5,7,9 Borås Stad 2 1
Äspered Lars Johans väg 5 Borås Stad 1

Totalt: 1738 1167 247

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
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KG20181220

byggstart Övrig info

2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

1 1 4 4 småhustomter
100 100
43 43
75 40 35
70 70

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter
1 1 småhustomter

20 20
90 90

130 130
5 5

40 40 40
25 25
37 62 37 62
24 24

4 4
24 24

1 småhustomter
25 25

20 20 20
60 60

10 10
2 3 3 12 12

9 9
20 20

2 6 6 småhustomter
12 12

120 120
40 40 40 120 120
1 3 3 småhustomter
1 1 4   4 småhustomter

11 11
12 12 framtida tävling

1 1 småhustomter
100 50 400 150 250 60 30

2 2 småhustomter
1 2 6 6 småhustomter

6 6
40 40
6 6 6

8 8
1 1 småhustomter

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter

6 6 6
8 16 16

1 1 småhustomter
25 25 köpeavtal klart

20 20
25 25

1 1 småhustomter
1 2 2 småhustomter

1 1 1 småhustomter
179 98 43

50 50 50

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag

Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart

zon 2019 2020 2021

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100

Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs 60 60
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad

Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 50 100 100
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50

Totalt: 4410 637 996 1387
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KG20181218
Planläge - antagande Markanvisning

2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

100 100 100 våren 2019
70 70 våren 2020 Markanvisning

50 50 hösten 2019
200 200 200 hösten 2021

100 100 530 250 280 våren 2019
20 20 70 70 våren 2020

60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
50 50 hösten 2019 Markanvisning
60 60 hösten 2019
60 60 våren 2019 Markanvisning
60 60 våren 2019
60 60 hösten 2020

60 60 60 60 våren 2019
80 80 80 våren 2019

50 100 100 Planprogram vår‐19
50 44 6 hösten 2020

100 400 200 200 hösten 2020
100 100 hösten 2019

okänt innehåll, h 2020
40 40 våren 2019

200 200 våren 2019
15 15 våren 2019
15 15 hösten 2020
60 60 våren 2020

200 300 150 150 20 Planprogram vår‐20
50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
20 20 20 våren 2019
50 50 våren 2019 Markanvisning

100 100 200 200 hösten 2021
20 20 våren 2019 framtida tävling

12 12 våren 2020
100 100 hösten 2019

50 150 150 hösten 2019
100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
25 25 25 50 våren 2021

40 40 antogs dec 2018
5 15 15 hösten 2020

6 6 6 överklagad sept. 2018
6 6 6 våren 2020
6 6 6 våren 2020

80 80 80 hösten 2020
våren 2021
våren 2021

50 300 250 50 våren 2019
50 50 hösten 2019
5 5 våren 2019

10 50 50 hösten 2020
100 100 hösten 2019

870 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot
zon 2019

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Hedagården 1:76
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10

I Lundby Grävlingen 5
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000

Parkstaden Sinnernas Park Borås Stad/Riksbyggen
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50

Totalt: 4287 0

Summa totalt (alla kategorier) 10425
spridd bebyggelse ca 50 /år

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 
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Förväntad byggstart Ansökan
2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

15 15

X

4 4
280 280

X
400 200 200

X
150 75 75

1000 400 300 300 24
40 40 40

10 10
X

1000 500 500 60 100
X

8 8
400 0 0 250 0 0
40 40
20 20
50 25 25
60 60 X
20 20
50 50 X

0 0 0 0

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan 
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2023 

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
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Inledning
Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare 
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara 
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi 
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt 
och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.

Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning, 
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi 
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning 
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för bostadsbyggande. 
För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande revideringar 
är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
 
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg 
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är 
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige 
antar riktlinjerna vart fjärde år.

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter 
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. 
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.

Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag 
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i 
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.

Laghänvisning etc.
Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
minst innehålla följande uppgifter:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid), 
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

1  Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
2  Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram. 
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och 
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för 
bostadsbyggandet
Utifrån Översiktsplanens tankegångar som baseras på senaste årens befolkningsökning 
höjs kommunens mål för bostadsbyggande till 750 bostäder per år. Kommunen ska 
verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda kommunens olika 
verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver kommer 
att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. För att skapa 
goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer för 
attraktionskraft, tydlighet och vilja.

Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur 
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans 
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som 
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer. 

• Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden 
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna). 

• Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet 
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu 
under remiss, antas 2019). 

• Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på 
bostadsbyggandet.

• Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås-
(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom 
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.  

• Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att 
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.  

• Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad kunna 
påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.

• Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som 
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån 
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu under remiss)

Kommunala bostadsbolag
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och 
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen 
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden ska 
uppfylla detta ansvar. 

De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till 

god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med 
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stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.
• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
• Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
• Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
• Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
• Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder till alla
Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver förvaltningsövergripande 
samverkan.  Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan ytterligare stärka förutsättningarna 
för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden har ett ansvar över att tillgodose 
behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet Bra bostäder för alla. 

• Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av 
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal 
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång 
planeringskedjan inom kommunen. 

• Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och 
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen. 

• Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas 
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose 
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

• Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp. 

• Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose 
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar 
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg
Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående 
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att 
främja bostadsbyggandet. 

Markberedskap och exploatering 
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god 
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet 
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen 
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom 
lämpliga områden.

Kommunens markinnehav
Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder. 
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av 
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden 
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens 
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
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Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för att fastlägga 
de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets 
expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. ”Riktlinjer 
för förvärv och försäljning av mark” ihop med styrdokument har som syfte att vara ett 
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.

Förädling av mark
Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver 
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett 
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många 
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen 
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och 
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare 
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att 
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där 
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst 
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till 
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar. 

Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande 
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av 
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden. 

Markanvisning av kommunal mark
Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver 
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar. 
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig 
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås 
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning 
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor 
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna 
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för 
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal 
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. 
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, överenskommelse 
om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt inte ska bli liggande 
så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om projektet inte är 
genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror på byggherren, 
välja att förlänga markanvisningen.

I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär 
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare 
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.

Avtal i samband med exploatering
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal, 
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa 
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och 
få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock 
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.

Småhustomter och tomtkö
Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter 
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för 
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gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar 
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via 
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I 
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens 
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram 
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som kommunen 
vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen har ansvar 
för den översiktliga planeringen. 

Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande 
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad, 
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De 
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den 
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna 
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större 
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning 
för de större omvandlingsområdena tas fram.

Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika 
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, 
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa 
en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med 
befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda lägen. 
En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att 
människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det 
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning. 

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för 
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter 
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt 
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från 
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras 
på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör 
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska 
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 
hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap 
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende 
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller 

3  Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
4  Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39
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reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är 
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner. 

En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens 
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose 
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna 
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är 
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med 
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt. 
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens 
konkurrenskraft.

Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens Produktionsplan.  
En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen för att säkerställa 
kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i Lokalförsörjningsplanen, 
lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk är viktigt att värna om. I 
del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt med bostadsinnehåll som 
finns med i produktionsplanen. 

Bygglov 
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I bygglovet 
bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder. 
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden 
har myndighetsansvar för bygglovet.  

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett 
grundläggande ansvar. 
 
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter. 
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion 
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning. 
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått 
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras 
i samband med prioritering av detaljplaner.  

Äldre och personer med funktionsnedsättning 
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) har kommunen ansvar att som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Detta ansvar hanteras av två olika förvaltningar. 

Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre. 
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i 
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform 
krävs utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med 
speciell inriktning kan utformas utifrån behov. 

Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende 
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande 

5  Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet 
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att 
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur 
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
 
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller 
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård. 
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska 
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma 
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende 
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta 
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och 
söks direkt hos fastighetsägaren.

Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap. 
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken 
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren 
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie 
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs 
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem 
som får flytta in. 

Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de 
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service 
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och 
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i 
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen 
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov, 
och där det finns lediga lägenheter. 

Psykiatriboende är ett gruppboende där alla ha en mindre bostad samt gemensamma 
rum som delas med de andra som bor i bostaden. På vissa av boendena finns personal 
tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Service, omvårdnad 
och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål. För att ha rätt till bostad 
med särskild service enligt socialtjänstlagen behövs ett omfattande omsorgsbehov. Stödet 
beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier 
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår.  Individ- och familjeomsorgsnämnden 
har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar 
och bolag har en viktig roll i detta arbete. 

Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden: 
• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov 
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller 

behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 

träningslägenheter eller likande boenden. 
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 

6 Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017. 
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Arbetslivsförvaltningen ansvarar för flera typer av boende.
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I denna 
kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns hemlösa med social 
problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och äldreförvaltningen samt 
riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka som har behov av kommunala 
insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med social problematik (innefattar de 
som varit kända för insatser och utredningar under längre tid t.ex. ungdomsboendet)och 
som inte på egen hand har möjlighet att ordna en lägenhet samt barnfamiljer med social 
problematik (innefattar även de som tidigare har haft sociala problem och eller insatser)  

Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett andra-
handskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld. För denna målgrupp görs 
bedömning och utredning inom ALF, bedömd risk att utsättas för våld i hemmet. 
 
Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden 
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.

Nyanlända och ensamkommande
Anvisade boenden hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna kontrakt 
och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd där 
kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett kvot 
system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så kallade 
anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på HVB eller 
stödboende som fått uppehållstillstånd. 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för barn utan vårdnadshavare 
som är under 18 år.

Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande 
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden 
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan. 
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder 
med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans 
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv 
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka 
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för. 

De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.

AB Bostäder i Borås
AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder 
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra, 
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm. 

Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum, 
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i 
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen 
i traditionella lägenheter.
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Nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och ytterligare projekt 
är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande) 

Sandhultsbostäder
Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155 
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav 
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 36 lägenheter som kommer att utökas 
med ytterligare 60 st nya lägenheter under 2019.

Viskaforshem
I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st 
trygghetsbostäder) samt 18 villor i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st lägenheter samt i 
Svaneholm 27st lägenheter.

Fristadsbostäder
Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67 
i Borgstena.

Toarpshus
Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten 
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors. 

Information 
Hyresbostäder och studentbostäder 
Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala bostadsbolagen 
har egna bostadsköer. 

Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med 
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.  

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med 
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan 
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp teckna 
en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan omprövas 
varje år. 

Nationellt och regionalt 
perspektiv på bostads-
försörjningen
Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell 
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att 
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och 
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan 
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.
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Nationellt 
Mål för boende och byggande
Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i 
Sverige.

Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar 
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt 
genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm 
till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi 
samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Totalt skulle 
infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder fram till år 2035. 

Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner 
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de 
olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande 
och en bättre arbetsmarknad.  

Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder 
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg 
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha 
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås. 

Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014 
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december 
2017 i och med deras slutrapport.

Övrigt
Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration 
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen. 

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål
De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra 
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd 
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den 
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning 
i bostäder och lokaler.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de 
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland 
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv, 
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren. 
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet 
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ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om 
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida 
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet 
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan 
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose 
sina behov av ett bra boende.
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Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och 
sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 
bostadsbyggnadsprogram.  

Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:  
  
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna 
dokument och kommer utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka 
bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom 
kommunens organisation.  
 
Del 2 är handlingsplanen för bostadsbyggande och redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt 
som är i planeringsfasen.  
 
Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. 
Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- 
och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa 
utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet. Det här är kommunens 
analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån 
de prognoser som läggs fram.  
 
Dokumenten finns tillgängliga på www.boras.se/oversiktsplan, under flikarna: 
strategiska planeringsunderlag och vidare till riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på 
materialet.  
 
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-01. 
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 2018-00811 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

http://www.boras.se/oversiktsplan
mailto:ks.diarium@boras.se
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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. 

 
 
Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

e-post: karin.graad@boras.se 

 

 

Remissinstanser (obligatoriska) 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

2. Bollebygds kommun 

3. Herrljunga kommun 

4. Marks kommun 

5. Svenljunga kommun 

6. Tranemo kommun 

7. Ulricehamns kommun 

8. Vårgårda kommun 

9. Arbetslivsnämnden 

10. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

11. Lokalförsörjningsnämnden 

12. Samhällsbyggnadsnämnden 

13. Sociala omsorgsnämnden 

14. Vård- och omsorgsnämnden 

15. AB Bostäder i Borås  

16. AB Sandhultsbostäder 

17. AB Toarpshus 

18. Fristadbostäder AB 

19. Viskaforshem AB 
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Remissinstanser (frivilliga) 
20. Boråsregionen 

21. Borås Näringsliv 

22. Centrumfastigheter i Borås  

23. Fastighetsägarna 

24. Sveriges Byggindustrier 

25. Fritids- och folkhälsonämnden 

26. Förskolenämnden 

27. Grundskolenämnden 

28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

29. Kulturnämnden 

30. Miljö- och konsumentnämnden 

31. Tekniska nämnden 

32. Samtliga politiska partier som är representerade i Borås Stads 
kommunfullmäktige (utskick till kommunalråd alt. gruppledare) 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Waldau 
Handläggare 
033 35 77 56 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-19 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00026 1.1.3.25 
 

  

 

 

Utbildning för Lokalförsörjningsnämnden  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att arvode utgår vid medverkan på 

utbildningsdag för Lokalförsörjningsnämnden.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Då ny mandatperiod inträder har Lokalförsörjningsförvaltningen en 

utbildningsdag för nämnden gällande förvaltningens arbete och processer.               

                                

 

 

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 

 

 

Anders Waldau 
Handläggare 
033 35 77 56 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00027 1.2.3.25 
 

  

 

 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att ordförande erhåller ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst vid deltagande vid konferensen Funktionshinderpolitik i 

Boråsregionen Sjuhärad.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Ordförande för Lokalförsörjningsnämnden har möjlighet att delta i konferens 

och workshop om kommuner och regioners genomförande av FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nya 

nationella målet för funktionshinderpolitiken.               

 

                                

 

 

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 

 

 

Jim Arvidsson 
Handläggare 
033 35 75 68 
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Rapport om byggprojekt 2019-02-19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde.               

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt                 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 
Rapport om byggprojekt 
 

Sida 1 av 6 
 

Under byggnation 
 
Gånghesterskolan  
Om – och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad i samverkan.   
Byggstart juni med färdigställande december 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

 105 000 tkr  98 828 tkr 106 000 tkr 

 
Silverpoppelns förskola, Göta 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart december 2017 med färdigställande mars 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

 39 240 tkr  34 763 tkr 39 240 tkr 

 
Tunnlandsgatans förskola (Marklandsgatans förskola), Hässleholmen 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart februari 2018 med färdigställande april 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

 39 700 tkr  30 703 tkr 39 700 tkr 

 
Viskastrandsgymnasiet ombyggnad  
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya formerna för lärande så planeras ett antal 
ombyggnationer på olika delar av skolan.  
Byggstart februari 2018 med färdigställande februari 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

28 810 tkr 30 066 tkr 31 500 tkr 

 
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad 
Ombyggnad av skolan för att tillskapa fler grupprum, studieplatser och lärosalar samt skapa en ny 
tydlig, öppen och tillgänglighetsanpassad entré. Vid den nya entrén kommer såväl expedition och 
skolledning som kafé inrymmas. Fler sittplatser i matsalen, utbyte av skolans låssystem.  
Byggstart februari 2018 med färdigställande augusti 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

36 530 tkr 27 960 tkr 36 530 tkr 

 
Restaurering Vattentornet  
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets byggnadstekniska livslängd. Projektet 
planeras att genomföras tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social upphandling. 
Restaurering/byggnation påbörjas i mars 2018 med färdigställande juni 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

9 000 tkr 5 678 tkr 8 000 tkr 
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Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Färdigställande mars 2019 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

18 000 tkr 15 287 tkr 18 000 tkr 

 
Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Projekteringen Färdigställande april 2019 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

17 000 tkr 13 588 tkr 17 000 tkr 

 
Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. Totalentreprenad i samverkan. Rivning av byggnader 
pågår. Planerad inflyttning våren 2020. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

114 000 tkr 44 067 tkr 114 000 tkr 

 
Kronängskolan 2 (Modulskola) 
Etablering påbörjas kvartal 1. Färdigställande juni 2019. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

24 300 tkr 324 tkr 24 300 tkr 

 
Sven Eriksonvallen 
Ersätta modulbyggnaderna, kiosken och den fristående befintliga byggnaden med en ny större 
byggnad med nya omklädningsrum. 
Anbud ses över. Produktionsstart februari 2019. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

15 410tkr 1 023 tkr 15 410 tkr 

 
Alideberg förskola, Vildmarken 
Förskolan ska ersätta paviljong Solgårdens förskola. Kontrakt skrivet med entreprenör. 
Färdigställande våren 2020. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/1-19 

Slutprognos 

47 404 tkr 1 023 tkr 47 404 tkr 
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Under projektering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedlagda kostnader 28/1-19 Slutprognos 

Norrbyskolan ombyggnad  
Upphandling avslutad. Projektering pågår. 
 

 
2 999 tkr 

 
 75 000 tkr 

 Nedlagda kostnader 28/1-19 Slutprognos 

Strandvägens förskola, Sandared  
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Projektering 
startad i juni. Anbudsräkning pågår. Planerad 
produktionsstart maj 2019. 

 
1 917 tkr 

 
 39 500 tkr 

 Nedlagda kostnader 28/1-19 Slutprognos 

Skjuthall Polisutbildningen  
Inomhusskjuthall till polisutbildningen. Byggtid 
mellan februari – september 2019. Planerad att 
stå färdig oktober 2019.  

 
 

1 088 tkr 

 
 

 32 000 tkr 

 Nedlagda kostnader 28/1-19 Slutprognos 

Borås Simarena  
Renovering av Borås simarena. Projektering 
februari-april 2019. Prel. byggtid mellan maj-
oktober 2019. 
 

 
 

48 tkr 

 
 

 8 000 tkr 

 Nedlagda kostnader 28/1-19 Slutprognos 

Byttorpskolan om- och tillbyggnad  
Utökad elevkapacitet till 3 parallell F-6 skola. 
Prel. produktionsstart oktober 2019. 

 
 

2 357 tkr 

 
 

 135 000 tkr 
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Under förstudie 

 
Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 

Dalsjöfors simhall 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019.  

Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in-
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Färgargatans LSS 
Förstudien pågår. 

Backhagsvägen LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Omtag pga. planändring. Förstudie startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Konstmuséet entré 
Förstudien klar. 

Kvarteret Nornan 
Föranalys startas preliminärt kvartal ett 2019.  

Linneagården ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt kvartal två 2019. 

Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par 
Projekteringstart kvartal ett 2019. 

Ny skola Gässlösa 
Förstudien startas kvartal ett 2019.  

Ny idrottshall Boda 
Föranalys pågår.  

Ny hall Fristad  
Förstudien klar. 

Pantängen, utbyggnad för samlokalisering Dataservice  
Föranalys startas preliminärt kvartal ett 2019. Överförd till SN i budget 2019. 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Fortsatt förstudie har påbörjats. Projektering påbörjas preliminärt kvartal tre 2019.  

Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt 2020. 

Skogsfrugatan SOL - boende 
Förstudien startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Sörmarksliden LSS 
Förstudie pågår.  

Sjöbovallen 
Förstudien klar.  
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Svaneholms IP 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019.  

Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Inväntar skolstrukturutredningen. Inväntar grundskolenämndens beslut. 
Föranalys/förstudie startas prelimärt kvartal ett 2019. 

 
Under garanti 
 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången      april 2017 
Orangeriet   maj 2017 
Kadriljgatan LSS  juli 2017 
 
Garantibesiktning 2018                    
Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Kransmossen idrottsområde maj 2018 
Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 
Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 
Badhusgatan SOL-boende oktober 2018 
Dammsvedjans SOL-boende november 2018 
Norrby fritidsgård och mötesplats december 2018 
 
Garantibesiktning 2019                    
Bäckängsgymnasiet etapp 1 mars 2019 
Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 
Sagavallen förskola  juni 2019 
Bodaskolan etapp 3, plan 4 augusti 2019 
Kransmossen förskola  augusti 2019 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 
Särlaskolan åtgärder yttre delar september 2019 
Kärrabackens förskola  oktober 2019 
Hulta Ängar gångväg  november 2019 
 
Garantibesiktning 2020                    
Fristad 1, Tallbackens fsk  februari 2020 
KreaNova förskola   januari 2020 
Fristad högstadiet ombyggn. januari 2020 
Gånghesterskolan  december 2020 
Stadsparksbadet   december 2020 
Daltorpskolan fritidsgård & Skolbibliotek december 2020 
Scenteknik Stadsteatern  september 2020 
Skatehallen tillbyggnad  september 2020 
 

Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2018                    
Kronängs IP     januari 2018 
Lundbyhallen  februari 2018  
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. mars 2018 
Frufällegården  juli 2018 
Kelvingatan   juli 2018 
Hestra förskola  december 2018 
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Bergdalskolan  december 2018 
 
 
Garantibesiktning 2019 
Kypegården upprustning  januari 2019 
Barnens kulturrum  februari 2019    
Logatan LSS (Älggatan)  mars 2019 
Teknikgatan SOL-boende   maj 2019 
 
Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk  januari 2020 
Trandaredgårdens fsk  februari 2020 
Frufällegården mottagningskök mars 2020 
Kristinebergskolan  juni 2020 
Boråshallen stolar/jumbotron september 2020 
Sandaredsbadet  december 2020 
 
Garantibesiktning 2021 
Bodaskolan etapp 2  juni 2021 
Kristinebergskolan   december 2021 
Garantibesiktning 2023 
Gånghesterskolan  december 2023 


