
Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  
2022-08-23 

 
1. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 126 samt bilaga avseende Förslag 
till bildande av Naturreservatet Gåshult (2020-00173). 

2. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 112 samt bilaga avseende 
Tilläggsbudget 2022 (2022-00036). 

3. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 108 samt bilaga avseende 
Revidering av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad (2022-
00062). 

4. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20 § 278 samt bilagor avseende Ekonomiska 
ramar 2023 (2022-00138). 

5. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 132 samt bilaga avseende Svar på 
motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel (2022-00137). 

6. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23 § 228 samt bilaga avseende Uppföljning 
intern kontrollplan 2021 (2022-00126). 

7. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 106 samt bilagor avseende 
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022 (2022-00050). 

8. Lokalförsörjningsnämnden: Lokalförsörjningsnämnden beslut 2022-06-14 § 85 samt bilagor 
avseende Lokalresursplan 2023-2025 (2021-00193). 

9. Kulturnämnden: Kulturnämndens beslut 2022-06-13 § 85 samt bilagor avseende Mötesplats 
Kristineberg (2022-00102). 

10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Budgetuppföljning 10-dagars facknämnder maj 2022 (2022-
00045).  

11. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: Tillsynsprotokoll för friluftsbadplatser i Borås Stad 2022 
(2022-00124). 

12. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Lokala pensionärs- och funktionshinderrådets 
protokoll 2022-06-01 (2022-00033). 

13. Svenska Livräddningssällskapet: Meddelande om beslut avseende certifiering enligt Svenska 
Livräddningssällskapets (SLS) certifiering ”En vattensäker kommun” (2022-00127). 

14. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund: Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 2022-2025 från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (2022-00128). 

15. Borås Stad/Mariedals IK: Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Borås Stad och Mariedals IK gällande Öppen Mötesplats i Mariedals lokaler på Kransmossen, Borås 
2022-01-01 - 2023-12-31 (2022-00134).  

16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: 
Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen avseende Mötesplatserna (2022-00132). 



17. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Miljöförvaltningen: Samverkansöverenskommelse avseende 
Mötesplatserna mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Miljöförvaltningen, 2022-01-01 - 2022-
12-31 (2022-00136). 

18. Miljö- och konsumentnämnden: Avregistrering av livsmedelsanläggning Kypegården Café, 
Kypegården 1, Borås Stad (2022-00120). 

19. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Budgetuppföljning 10-dagars facknämnder juli 2022 (2022-
00045). 
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§ 126 Dnr KS 2020-00567 3.2.1.4 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 98, B 2327) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Naturreservatet Gåshult bildas. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 259 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Naturreservatet Gåshult bildas. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Naturreservatet Gåshult ej ska bildas.   

Sammanfattning av ärendet 
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. Att 
bilda ett naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de 
artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska 
kunna bevaras. Gåshult har en mångfald av bland annat olika orkidéer och har 
fått sina nuvarande värden genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade 
att hans livsverk skulle få leva vidare och säkerställas. Syftet med att bilda 
naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, bevara en gårdsmiljö, 
bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden. 
 
Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat 
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Gåshult naturreservat 
är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 km nordväst om Borås. 
Borås Stad är markägare till hela området.  
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Beslutsunderlag 
1. Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
2. Remissammanställning bilda Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
3. Finansiering Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
4. Bilagor Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, (skötselplan, kartor, 

artlistor)  

Yrkande 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 
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2022-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00567 3.2.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Naturreservatet Gåshult bildas. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning 
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.  Att 
bilda ett naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de 
artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska 
kunna bevaras. Gåshult har en mångfald av bland annat olika orkidéer och har 
fått sina nuvarande värden genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade 
att hans livsverk skulle få leva vidare och säkerställas. Syftet med att bilda 
naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, bevara en gårdsmiljö, 
bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat 
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Gåshult naturreservat 
är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 km nordväst om Borås. 
Borås Stad är markägare till hela området.  

 

Ärendet i sin helhet 
I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte 
att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet 
tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger 
all mark. Stadsledningskansliet fick 2020-09-21 i uppdrag av Kommunstyrelsen 
att pröva möjligheten att bilda naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3.  

Gåshult naturreservat är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 
km nordväst om Borås. Borås Stad är markägare till hela området.  

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.  
Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt 
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utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst 
och kan bli ett värdefullt utflykts- och besöksmål. Att bilda ett naturreservat på 
fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika ängsmarkerna och 
den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna bevaras. Gåshult har en 
mångfald av bland annat olika orkidéer och har fått sina nuvarande värden 
genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade att hans livsverk skulle få 
leva vidare och säkerställas. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus, 
två ladugårdar, tre uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Ett 
bildande av naturreservat bevarar också denna sammanhängande värdefulla 
gårdsmiljö.   

Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, 
bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat 
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön 
angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.  

Efter markförvärvet och inför bildandet av naturreservatet har flera 
inventeringar genomförts (ängsmarker, bin, fåglar, landskapshistorisk 
utredning) samt restaureringar av både kultur- och naturmiljöer.  

Förslag till bildandet av Naturreservatet Gåshult har varit på remiss. Alla 
inkomna yttrande tillstyrker förslaget eller avstår från att yttra sig. 
Synpunkternas intentioner har arbetats in i skötselplan och förslag till beslut, se 
bilaga 2 för remissammanställning.  

För restaurering och reservatsbildning av Gåshult beviljades Borås Stad så kallat 
LONA-bidrag (statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala 
naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr. Borås Stads 
naturvårdsfond har beslutat om bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr, 
vilket utgör större delen av kommunens egenfinansiering i LONA-projektet.  

Skötselrådet som består av representanter från Tekniska förvaltningen, 
Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet bereder tillstånd och dispenser för 
Borås Stads kommunala naturreservat. Tekniska förvaltningen planerar och utför 
skötsel enligt fastställd skötselplan och rapporterar årligen till skötselrådet vilka 
åtgärder som genomförts. 

 
 

Tekniska förvaltningen har beräknat den årliga driften för utökningen av 
naturreservatet till 350.000 kr, se beslutsunderlag ”Finansiering” för detaljerad 
budget. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
2. Remissammanställning bilda Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
3. Finansiering Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
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4. Bilagor Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, (skötselplan, kartor, 
artlistor) 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 
2. Miljö och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 
3. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se 
4. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se  
5. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 
6. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotland@lansstyrelsen.se 
7. Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
8. Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
9. Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se  
10. Naturskyddsföreningen Borås, boras@naturskyddsforeningen.se 
11. Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
12. Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se  
 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk Samhällsplanering 
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§ 112 Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 

Tilläggsbudget 2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 85, B 1958) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 255 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Utöver nedan redovisade förslag om utökade kommunbidrag erhåller Vård- och 
äldrenämnden 3 mnkr 2022 för att täcka ökade livsmedelskostnader. Vård- och 
äldrenämnden uppdras att till arbetet inför budget 2023 återkomma med 
uppskattning om ökade livsmedelskostnader för kommande år. 
Kommunstyrelsen ytterligare 3,5 mnkr 2022 (nivåhöjande 7 mnkr) för att täcka 
kostnader för ordningsvakter. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd     Ökat K-bidrag  
Grundskolenämnden    14,0 mnkr  
Förskolenämnden    4,5 mnkr  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 mnkr  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 mnkr  
Sociala omsorgsnämnden    1,0 mnkr  
Kommunstyrelsen    9,5 mnkr  
Miljö- och konsumentnämnden   2,5 mnkr  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta initiativ till 
en dialog kring en Trygghetscentral med Västra Götalandsregionen. 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ansöka om 
LOV3 områden för Borås centrum samt centralstationen. 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr 
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och 
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den 
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är 
förbättringen ca +58 mnkr. 
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Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några 
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell 
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och 
att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin 
och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de 
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med 
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det 
allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i 
samhällsbyggnadsprocessen. Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten 
är välbehövliga för Borås Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden 
inom välfärden som vi står inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på 
nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme 
framåt. Kommunstyrelsen bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som 
har ett budgetunderskott i och med dessa tillskott har goda möjligheter att 
uppnå budgetbalans under 2022. 
 
Allmänt tillskott 
Nämnd Nivåhöjande 

K-bidrag 
Halvårseffekt 2022 

Grundskolenämnden 20,0 mnkr 10,0 mnkr 
Förskolenämnden 6,0 mnkr 3,0 mnkr 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

16,0 mnkr 8,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 2,0 mnkr 1,0 mnkr 
SUMMA 44,0 mnkr 22,0 mnkr 

 
Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19 
Nämnd Råvaror och 

livsmedel 
Övriga 
Förbrukningsvaror 

Grundskolenämnden 4,0 mnkr  
Förskolenämnden 1,5 mnkr  
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

1,5 mnkr 2,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr  
SUMMA 8,0 mnkr 2,0 mnkr 

  
Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
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Stefan Lindborg (V) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget 2022 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 mnkr 
Förskolenämnden     4,5 mnkr 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   3,5 mnkr 
Individ- och familjeomsorgsnämnden    8,0 mnkr 
Sociala omsorgsnämnden     1,0 mnkr 
Kommunstyrelsen     1,0 mnkr 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet. 

 

Ärendet i sin helhet 
I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr 
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och 
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den 
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är 
förbättringen ca +58 mnkr.  

Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några 
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell 
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och 
att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin 
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och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de 
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med 
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det 
allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås 
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står 
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att 
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen 
bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som har ett budgetunderskott i 
och med dessa tillskott har goda möjligheter att uppnå budgetbalans under 
2022. 

 

 

Allmänt tillskott 

Nämnd Nivåhöjande 
K-bidrag 

Halvårseffekt 2022 

Grundskolenämnden 20,0 mnkr 10,0 mnkr 

Förskolenämnden 6,0 mnkr 3,0 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

16,0 mnkr 8,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 2,0 mnkr 1,0 mnkr 

SUMMA 44,0 mnkr 22,0 mnkr 

 

 

Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19 

Nämnd Råvaror och 
livsmedel 

Övriga 
Förbrukningsvaror 

Grundskolenämnden 4,0 mnkr  

Förskolenämnden 1,5 mnkr  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

1,5 mnkr 2,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr  

SUMMA 8,0 mnkr 2,0 mnkr 
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Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Stads nämnder 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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§ 108 Dnr KS 2022-00347 1.2.2.2 

Revidering av gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 81, B 1873) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 191 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till förändringar av Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad avser uppdatering av Borås Stads nya vision, 
”Visionen om framtidens Borås” och ett förslag om en komplettering av ett 
stycke gällande arbetet med Socialt hållbart Borås.  

Beslutsunderlag 
1. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad 
2. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad. Spårbart 
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Revidering av Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Förslaget till förändringar av Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad avser uppdatering av Borås Stads nya vision, 
”Visionen om framtidens Borås” och ett förslag om en komplettering av ett 
stycke gällande arbetet med Socialt hållbart Borås. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-23 att anta ”Visionen om 
framtidens Borås”. Visionen om framtidens Borås tillhör alla som bor, verkar och 
möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. 
Borås Stads nämnder och bolag har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i 
att förverkliga och förankra visionen. Av Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, punkt 1, framgår hur Borås Stad 
ser på nämnderna i den kommunala organisationen. 

I anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslås att Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad revideras med en skrivning om 
den av kommunfullmäktige antagna nya visionen för Borås Stad.  

 

Förslag 1; 

P 1 Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen för framtidens Borås” tillhör 
alla som bor, verkar och möts i Borås. Borås Stads nämnder har i det fortsatta arbetet 
med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. 

 

Utifrån den fastslagna visionen och arbetet med social hållbarhet tog 
Kommunstyrelsen i september 2020 samt i mars och i november 2021, ett strategiskt 
inriktningsbeslut om målområden inom Socialt hållbart Borås. Gemensamt reglemente 
för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad föreslås kompletteras med ett 
stycke om arbetet med ”socialt hållbart Borås” på följande sätt. 
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Förslag 2; 

P 1 Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin 
verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är 
prioriteringen jämlika levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad. 

2. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad. Spårbart 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kommunstyrelsen och övriga nämnden 
2. Nämndgruppen 
3. Författningssamlingen/Lisette Elander 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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§ 278 Dnr KS 2022-000381.2.4.1 

Ekonomiska ramar 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Ekonomiska ramar för år 2023 fastställs enligt upprättat förslag. 
 
I beslutet deltar inte Stefan Lindborg (V). 

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 20 juni 2022 fastställt 
förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens Budget 
2023. Nedan redovisas principer för budgetramarna samt den ekonomiska 
utveckling som har varit och den som beräknas framgent som underlag för 
Kommunstyrelsens beslut. 
  
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2021 ett resultat som 
totalt blev väsentligt högre än de första prognoserna under året. 
Konjunkturnedgången blev i slutändan inte så stor som befarat vilket medförde 
att skatteintäkterna för 2021 kontinuerligt förbättrades under året då 
återhämtningen från pandemin gick klart bättre än förväntat. Andra poster som 
bidrog till resultatet var en hög nivå på realisationsvinsterna. Sammantaget 
landade kommunens resultat på rekordhöga +472 mnkr. 
 
De ekonomiska resultaten på nämndnivå var även de tillfredsställande med ett 
sammantaget positivt resultat jämfört med kommunbidragen på +64 mnkr. 
Detta var väsentligt bättre än året innan som slutade på -43 mnkr. Förklaringen 
står främst att finna i effekterna av coronapandemin. Förskolenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden redovisade ex. ett sammantaget 
överskott på +92 mnkr till stor del beroende på att verksamhetens tjänster 
utnyttjats i lägre grad under pandemin. Andra nämnder såsom fritids- och 
folkhälsonämnden förlorade mycket intäkter när våra anläggningar var tvungna 
att dra ned på verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Sammanställning 2023 Res.drift 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit Kommunstyrelsen 
besluta: Ekonomiska ramar för år 2023 fastställs enligt upprättat förslag. 
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Vidare yrkar Ulf Olsson (S) på följande justering i sitt eget förslag: 
”Volymförändringar;  Folkbokförd målgrupp: 
Grundskolenämnden kompenseras med 100 % för Grundskolan. 
Förskolenämnden och Vård- och omsorgsnämnden kompenseras med 100 % 
för Barnomsorg och Äldreomsorg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 100 % för 
Gymnasieskolan.” 



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-20: 

E1: Ekonomiska ramar 2023 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut om ekonomiska ramar för 2023. Vänsterpartiet kommer 

under budgetprocessens gång i vanlig ordning ta fram ett alternativt förslag innehållandes vårt 

förslag på ramar för respektive nämnd. 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg 
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Roger Cardell 

Tel. 35 70 40 

 

Ekonomiska ramar 2023 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 20 juni 2022 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2023. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2021 ett resultat som totalt blev 

väsentligt högre än de första prognoserna under året. Konjunkturnedgången blev i slutändan 

inte så stor som befarat vilket medförde att skatteintäkterna för 2021 kontinuerligt förbättrades 

under året då återhämtningen från pandemin gick klart bättre än förväntat. Andra poster som 

bidrog till resultatet var en hög nivå på realisationsvinsterna. Sammantaget landade kommunens 

resultat på rekordhöga +472 mnkr. 

 

De ekonomiska resultaten på nämndnivå var även de tillfredsställande med ett sammantaget 

positivt resultat jämfört med kommunbidragen på +64 mnkr. Detta var väsentligt bättre än året 

innan som slutade på -43 mnkr. Förklaringen står främst att finna i effekterna av 

coronapandemin. Förskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 

redovisade ex. ett sammantaget överskott på +92 mnkr till stor del beroende på att 

verksamhetens tjänster utnyttjats i lägre grad under pandemin. Andra nämnder såsom fritids- 

och folkhälsonämnden förlorade mycket intäkter när våra anläggningar var tvungna att dra ned 

på verksamheten. 

 

De två senaste åren med Coronapandemin har varit en berg- och dalbana kantat av osäkerhet 

kring konjunktur och skatteunderlag. När vi nu trodde på ett närmande till någon form av 

normalläge har andra händelser i världen påverkat ekonomin med materialbrist och ett 

väsentligt högre inflationsläge att hantera. Inledningsvis kan det konstateras att Borås liksom 

många andra kommuner kommit ifrån åtminstone pandemin med ekonomin under kontroll. 

 

Givet viss osäkerhet över den framtida konjunkturen är försiktighet rätt strategi. Den beräkning 

som SKR gör och som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2023–2025 visar på att 2023 

ser ut som ett relativt starkt år rent skattemässigt men som inte kommer att ge några större reala 

tillskott givet en stigande kostnadsnivå drivet av en högre inflation. 
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Åren därefter förväntas en lägre ökningstakt på relativt normala 3,5 %. Givet oförändrade 

statsbidrag, vilket är brukligt i detta budgetläge, ligger resultaten för Borås under den 

finansiella målnivån. 

 

Borås Stads planeringsmodell 
 

Kommunstyrelsen bedömer att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett 

tillräckligt underlag för att planeringsmässigt börja arbeta med sin budget. Utgångspunkten är 

att nämnderna vid en normal konjunktur kompenseras för pris- och löneökningar för den 

befintliga verksamheten. I rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och 

äldreomsorgen för volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive 

målgrupper. Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. 

politiska satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta 

tillfälle. Förberedelser och anpassning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i 

tid, så att inte förändringseffekter dröjer till långt in på det nya året. I det pågående arbetet inom 

”Tillitsresan” diskuteras även en del förslag till förändringar inom budgetarbetet bl.a. på vilken 

nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och beslutas. Den nya styrmodellen som 

beslutades av KF under våren får visst genomslag redan i Budget 2023 med en utökad 

fokusering på verksamheternas grunduppdrag. Fullt genomslag av den nya styrmodellen 

planeras till Budget 2024. 

 

 

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad innevarande år 
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

I den nu aktuella delårsrapporten beräknas kommunen sammantaget hamna på ett resultat som 

är bättre än budgeterade +100 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas bedömda 

utfall ligger årsprognosen just nu på +236 mnkr. Utifrån ett inte helt kvalitetssäkrat 

periodresultat på +368 mnkr kan det indikera ett bättre resultat vid kommande prognoser. 

Delårsbokslutet per aug kommer att ge en säkrare prognos.  

 

Det ekonomiska läget känns under omständigheterna relativt stabilt inför 2023 men med flera 

osäkerhetsfaktorer såsom inflation och kostnadsökningar i våra verksamheter. En utmaning 

redan nu och på lite längre sikt är kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. 

De senaste åren har dock volymtillväxten för våra målgrupper avtagit något. Är det en 

bestående trend behöver långsiktiga investeringsplaner ses över. Ramarna för 2023 har lagts på 

en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett resultat under våra finansiella mål. 

Liksom tidigare år är realisationsvinster från mark- och fastighetsförsäljning ej upptagna i den 

ekonomiska budgeten. 
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Budgetförutsättningar 2022-2025 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar i sin senaste rapport i maj en konjunkturbedömning som vilar på ett 

samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen 

bygger på en konjunkturprognos till och med 2023. Efterföljande år 2024–2025 följer en 

trendframskrivning. 

 

Baserat på de svenska inflationsutfallen hittills i år samt att höga energipriser (i synnerhet på 

olja och el) väntas bestå året ut revideras inflationsprognosen upp. KPIF-inflationen beräknas 

skjuta över 5 procent som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i Sverige antas därefter gradvis 

sjunka ned mot 2 procent i slutet på perioden. Förutom den höga inflationen är det stigande 

räntor som i hög grad präglar de makroekonomiska utsikterna. En fortsatt ränteuppgång tycks i 

det närmaste oundviklig, givet det globala inflationsläget samt de ännu mycket låga 

styrräntorna. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter på 

världsekonomin både i år och åren därefter. 

 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till 

den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation och höjer osäkerheten vad gäller den 

ekonomiska utvecklingen framöver. Trots detta pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning 

av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora 

negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen 

sannolikt varit starkare, men faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en 

relativt starkare kraft. 

 

Trots hög smittspridning vid årets början har restriktionerna med anledning av covid-19 

trappats ner markant. Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas därmed kunna fortgå – 

trots globala risker som hög inflation och stigande räntor. När det gäller sysselsättningen 

kvarstår ännu mer att hämta igen efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner 

medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år. Detta kommer att 

driva upp antalet arbetade timmar, vilket påverkar det kommunala skatteunderlaget. Med 

anledning av kriget i Ukraina antar prognosen dock en klar dämpning för export och 

investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt 

återhämtad.  

 

SKR´s skatteunderlagsprognos är baserad på det aktuella samhällsekonomiska läget. Prognosen 

för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska 

arbetsmarknaden perioden 2022–2025. Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för 

lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos kommuner 

och regioner antas öka snabbare än i tidigare bedömningar innebär de beräknat högre 

skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen 

kommer kommande år att i hög grad präglas av den urholkning av ”köpkraften” som snabbt 

stigande priser och löner leder till. 
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Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 

Öppen arbetslöshet 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 

KPIF 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Skatteunderlag 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

4,1 3,6 4,2 3,5 3,0 

 

 

För 2023 beräknas skatteunderlaget öka med 5,0 % utifrån aktuell nivå 2022. 

Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli ganska normal under perioden 2024-2025. 

Detta ställer givetvis krav på kostnadskontroll med anledning av rådande osäkerhet. Totalt för 

Borås inkluderat hittills kända generella statsbidrag ligger ökningstakten just nu på en lägre 

nivå beroende på att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade i detta läge. 

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 

få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett osäkrare skatteunderlag kan det finnas anledning att än mer 

koppla det finansiella resultatmålet till investeringsvolymen och då även ta hänsyn till hela 

kommunkoncernens lånenivå. 
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Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2022 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2023 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det i princip 

inte är tillämpligt att disponera medel ur RUR. För åren 2024-2025 bedöms skatteunderlaget 

ligga 0,5 resp. 0,7 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det är möjligt att ta RUR 

i anspråk dessa år. Det finansiella resultatet för Borås kan då budgetmässigt förstärkas med 30 

respektive 43 mnkr. Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i 

budgetramarna föreslår ett budgeterat finansiellt resultat på +70 mnkr för 2023. Detta ger då ett 

resultat som endast uppgår till 0,9 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den 

budgeterade resultatnivån medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om 

självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. Den relativt låga resultatnivån beror till stor del på 

ökade pensionskostnader under 2023. 

 

Nivån för de generella statsbidragen under perioden är än så länge ej värdesäkrade och osäkra. 

Budgetpropositionen senare i höst får utvisa om det blir ytterligare tillskott till kommunsektorn. 

Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte bidra till att vi budgetmässigt når våra finansiella 

mål på egen hand under planperioden. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för 

perioden 2023-2025 ut enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 Prog. 2022 2023 2024 2025 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

6,5 

5,6 

 

3,2 

 

4,7 

3,8 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,4 

 

3,0 

 

 

1,3 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 236 70 110 109 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 

(teoretiskt) 

  

 

76 140 152 
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Ramuppräkning 2023 
 

Generellt 

Resultatet för Borås Stad 2023 är budgeterat till 70 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 

2022 med avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2022 plus förändringar av kommunbidragen 

hittills under året som skall kvarstå 2023 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,8%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2022.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. Finns ytterligare  

   0,4% avsatt centralt beroende på avtalsrörelsens utfall 

  

-Övriga kostnader; 2,5%  Bedömd KPIF-utveckling under 2023 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 100 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 100 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Inga utlagda men nämnderna uppmanas att generellt se 

över sin verksamhet för att tillskapa eget ekonomiskt 

utrymme. 

 

 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2023 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2023. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. En väsentlig post är den stora ökningen av PO-pålägget som höjs med 3,5% 

främst på grund av ökade pensionskostnader. Medel finns avsatt för att under höstens 

budgetprocess kunna ge nämnderna kompensation för de ökade kostnaderna. PO-pålägget 

minskade med 0,9% under 2022 så utgångspunkten är att kompensationen för 2023 års ökning 

får ske med beaktande av att det skedde en sänkning innevarande år. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2023 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter lägst 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2023 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 3,8 % 

jämfört med KF-budget för 2022. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna ex. kompensation för de ökade PO-påläggen. I nämndernas ramar för 2023 ingår 

även helårseffekt av Tilläggsbudget 2022 som beslutas av KF 22/6. 

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 700 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att schablonhyran inom internhyressystemet 

höjs med 2,0% för 2023 dvs 0,5%  lägre än nämndernas uppräkning för övriga kostnader. 

Höjningen skall beslutas av kommunstyrelsen och omfattas därmed av detta rambeslut. 

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2021. Respektive nämnd får själva utifrån egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna för de kapitalkostnader som följer av 2022 års 

beräknade investeringar. Internräntan föreslås att höjas i enlighet med SKR´s bedömning till 

1,25 (1,0) % för 2023. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 
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föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 

 

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 30 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 21 november 

Beslut i Kommunfullmäktige   8 december 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 30 augusti 

och vara klarmarkerade i STRATSYS. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Ekonomiska ramar  för år 2023 fastställs enligt upprättat förslag. 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson  

 

 

 Roger Cardell 
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RESULTATRÄKNING - Ramar 2023

Mnkr 

Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 1 795,6 1809,9 2 012,3 2 072,6 2 134,8 2 198,8

Verksamhetens kostnader -8 122,0 -8253,3 -8 935,2 -9 323,4 -9 588,6 -9 861,3

Nettokostnader -6 326,4 -6 443,4 -6 923,0 -7 250,7 -7 453,8 -7 662,5

Avskrivningar -295,8 -322,1 -310,0 -320,0 -344,0 -369,8

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 622,2 -6 765,5 -7 233,0 -7 570,7 -7 797,8 -8 032,3

Skatteintäkter 5217,2 5490,8 5626,2 5 951,9 6 171,5 6 391,9

Generella statsbidrag och utjämning 1561,4 1598,0 1671,8 1 653,8 1 701,4 1 714,2

Finansnetto 37,7 45,1 35,0 35,0 35,0 35,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 194,1 368,4 100,0 70,0 110,2 108,8

Realisationsvinster fastigheter och mark 89,8 103,3

ÅRETS RESULTAT 283,9 471,7 100,0 70,0 110,2 108,8

Möjlig disponering ur RUR (Tot 250 mnkr) 5,7 29,8 43,2

Resultat efter disponering ur RUR 75,7 140,0 152,0

Ökning skatte- och bidragsintäkter 5,1% 4,6% 3,0% 4,2% 3,5% 3,0%

Ökning verksamhetens nettokostnader 2,9% 2,2% 6,9% 4,7% 3,0% 3,0%
 -därav nämnderna 3,7% 1,7% 4,6% 3,8%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 4,2 6,7 1,4 0,9 1,4 1,3 Finansiellt mål 2-3%
Inkl budgetmässigt uttag ur RUR 1,0 1,8 1,9

Nettoinvesteringar 419 632 700 488 568 598 Nivå vid 80% egenfinansiering
fr.o.m 2023

12:39 Sammanställning 2023 Res.driftKlkEko/RC
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Budget 2023 - Preliminära ramar

Tkr

Nämnd K-bidrag 2022 Korr 2022 Uppräkning Ram 2023

Kommunfullmäktige 16 100 400 16 500

Stadsrevisionen 6 200 150 6 350

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 140 900 2 650 3 850 147 400

 -kommungemensam verksamhet 128 550 3 200 131 750

Valnämnden 7 350 -4 350 3 000

Överförmyndarnämnden 9 200 250 9 450

Lokalförsörjningsnämnden 38 950 1 000 39 950

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 241 900 -250 7 150 248 800

 -föreningsbidrag 44 800 1 100 45 900

Servicenämnden -5 000 0 -5 000

Samhällsbyggnadsnämnden 24 150 650 24 800

Tekniska nämnden

 -väghållning skog parker mm 169 300 5 700 175 000

 -persontransporter 78 400 2 000 80 400

Miljö och konsumentnämnden 33 250 2 400 1 000 36 650

Kulturnämnden 195 650 1 150 5 250 202 050

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 617 150 4 600 27 500 649 250

Arbetslivsnämnden 252 900 -2 450 6 550 257 000

Sociala omsorgsnämnden 757 600 1 150 20 500 779 250

Förskolenämnden 855 950 8 750 22 300 887 000

Grundskolenämnden 1 658 650 26 250 48 950 1 733 850

Individ-och familjeomsorgsnämnden 357 400 16 050 10 050 383 500

Vård- och äldrenämnden 1 462 950 600 46 150 1 509 700

Summa 7 092 300 60 900 209 350 7 362 550

Finansiering -199 217 -237 315

Summa 6 893 083 209 350 7 125 236

Ökning nämnder mot K-bidrag 2022 3,81%

Därav volym målgrupper 18 800 0,26%
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 132 Dnr KS 2019-00536 1.1.1.1 

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 104, B 2483) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
Avslå motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.         

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 249 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Avslå motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Besvara motionen samt uppdra Kommunstyrelsen utreda på vilket sätt 
miljömålet ”nå motsvarande Krav-certifiering nivå 2 i stadens kök” påverkar 
Borås Stads livsmedelskostnader och utsläpp av växthusgaser även beaktat 
indirekta utsläpp kopplat till arealanvändning. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Bifalla motionen.    
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Sammanfattning av ärendet 
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livs-
medel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion. Stadens kök 
ska fortsätta arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet 
med Borås Stads Miljömål.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska 

livsmedel, 2019-05-22 

Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager Kommunstyrelsens förslag som huvudförslag i 
huvudomröstning.  
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstning. 

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 5. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 

Sammanfattning 
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska 
livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion. Stadens kök 
ska fortsätta arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet 
med Borås Stads Miljömål. 

Ärendet i sin helhet 
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska 
livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 

Utifrån en rad invändningar mot ekologiska livsmedel argumenterar motionen 
för avskaffande av Borås Stads mål för sådana livsmedel. 

På Jordbruksverkets webbportal ekofakta.se finns en omfattande 
forskningsöversikt när det gäller ekologiskt producerade livsmedel. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) Epok svarar för innehållet på den del av sajten som 
har rubriken ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” Följande avsnitt 
utgör direkta citat från denna forskningsöversikt.  

”Det som tydligt skiljer den ekologiska maten från den konventionella är 
betydligt lägre halter av bekämpningsmedelsrester. Även i konventionell mat är 
resthalterna nästan alltid under gällande gränsvärden. I exempelvis spannmål, 
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baljväxter och rotgrönsaker är resthalter ovanliga även för svenskproducerade 
konventionella produkter, medan resthalter är vanliga för många sorters frukt”. 

”Ekologisk produktion har generellt positiva effekter på den biologiska 
mångfalden. Det finns fler arter och fler individer av många arter på ekologiska 
gårdar. Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur 
är faktorer som är gynnsamma för mångfalden”. 

”I det ekologiska lantbruket används kemiska bekämpningsmedel 
(växtskyddsmedel) i mycket liten omfattning och oftast inte alls. Kemiska medel 
mot ogräs är inte tillåtna i några grödor och den genomsnittliga användningen 
är mycket begränsad i jämförelse med konventionell produktion, såväl globalt 
som i Sverige.” 

”Kväveförluster som bidrar till övergödning är i många fall inte lika omfattande 
från en ekologisk gård som från en konventionell. Det beror framförallt på att 
det inte tillförs lika mycket kväve i den ekologiska produktionen.” 

”Räknat per kg produkt är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologiska och 
som för konventionella grödor.” 

Sammantaget är forskningsstödet starkt för att bibehålla redan beslutade mål 
för inköp av ekologiska livsmedel till Borås Stad-koncernen verksamheter. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion. Stadens kök 
ska fortsätta arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet 
med de av Kommunfullmäktige antagna Borås Stads Miljömål 2018-2021 
(förlängt till slutet av 2022 genom beslut i Kommunfullmäktige 9 december 
2021). 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel, 2019-05-22 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2022-06-07 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder 
2. Tomas Brandberg (SD) 
 

 
Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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§ 228 Dnr KS 2022-00203 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

- att godkänna redovisning av intern kontroll 2021. 
- att uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av 

uppföljningen samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 
kontroll i Stratsys.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2021 års plan.  

Beslutsunderlag 

1. Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-23 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning intern kontrollplan 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

 att godkänna redovisning av intern kontroll 2021. 

 att uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av 

uppföljningen samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00203 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Christina Anemo 
 

Datum 

2022-04-26 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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§ 106 Dnr KS 2022-00221 1.1.1.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 79, B 1865) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 245 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Rapporten godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.  
Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. 
 
I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag. I bilagan till detta ärende redovisas de totalt nio aktuella uppdrag som 
inte ingår i budget 2021. Samtliga uppdrag är föremål för politisk beredning. 
Redovisningen (rapporten) saknar ett uppdrag då berörd nämnd inte hunnit 
behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för inlämning till 
Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 

budget 2022 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, 

Borås Stad 
 



 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2022 

Borås Stad 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2022 Kommentar 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

 
Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 
 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen va att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder, dock har detta inte gått att genomföra då det finns två 
viktiga utvecklingspunkter som inte är klara för att vi ska kunna 
hantera nämndhanteringen fullt ut, alltså lägga på de extra 
funktioner som gör att man kan ha olika roller för 
nämnhanteringen. T.ex att den förtroendevalda själv kan gå in 
registrera avvikelser, söka ersättning för parkering osv. 
 
Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska använda 
systemet i samband med den nya mandatperioden 2022-2026 
(Kommunstyrelsen) 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 

 Delvis 
geno

1 (st) Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokumentet för beställar- utförarmodellen 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2022 Kommentar 

entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

mfört 
 

tas fram av Kommunstyrelsen (Kommunstyrelsen) 

§ 123 Dnr KS 2014-00192 456 
Svar på motion av Malin Wickberg (M) och 
Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt 

Borås Energi och Miljö AB ska utreda 
möjligheten att införa tillfälliga 
miniåtervinningscentraler i Borås Stad. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget planerar att testa konceptet under tre lördagar i maj. 
Bolaget inväntar för närvarande svar på att få de föreslagna 
platserna godkända av berörda myndigheter. Planen var att 
konceptet med en tillfällig mobil miniåtervinningscentral skulle 
varit på plats, men dessvärre har arbetet försenats främst 
kopplat till Covid-19. Konceptet bygger på en mobil 
miniåtervinningscentral som placeras ut på en lämplig plats i 
staden (Kommunala bolag) 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): om att utreda en 
biokolanläggning i Borås  
KF 2019-10-17 

Borås Energi och Miljö AB ges i uppdrag 
att utreda förutsättningar för att kunna 
anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget har genomfört pilotförsök för produktion av biokol med 
fraktionerna avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från 
Djurparken och inväntar resultat från analyserna. 
(Kommunala bolag) 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och 
Alexander Andersson (C): Möjliggör 
markbaserad solkraft!  
KF 2019-10-17 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
inventera kommunägd mark för att finna 
platser som kan vara lämpliga för 
markbaserad solkraft. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Beredning pågår av handläggare genom dialog med 
klimatrådgivare, sakkunniga inom solcellsområdet samt med 
företag som inkommit med förfrågan om mark för solcellspark. 
För att specificera förslag till exakt placering av markbaserad 
solkraft krävs vidare utredning med specificerad kompetens 
inom området. Efter sammanställning av faktainsamling planeras 
avstämning med k-råd under Q4-22. 

(Kommunstyrelsen) 

KF 2022-03-24 
Svar på motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita 
Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag 
att testa menssäkrade toaletter i sina 
verksamheter 

 Delvis 
geno
mfört 

3 (st) 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har testat menssäkrade 
toaletter på badhusen, den öppna ungdomsverksamheten och 
på mötesplatserna. Testperioden upplevs ha fungerat bra och en 
uppföljning ska genomföras i samband med att uppdrag utanför 
budget redovisas i samband med tertial 2. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
Planering är påbörjad. (Grundskolenämnden) 
 
Uppdraget är att införa menssäkrade toaletter på prov, för att 
sedan utvärdera. Planeringen är påbörjad.  (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emelie Cergic Boberg 
Handläggare 
033 355209 
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Datum 
2022-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00221 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten godkänns 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.  
Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. 

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag. 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt nio aktuella uppdrag som inte ingår 
i budget 2021. Samtliga uppdrag är föremål för politisk beredning. 
Redovisningen (rapporten) saknar ett uppdrag då berörd nämnd inte hunnit 
behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för inlämning till 
Kommunfullmäktige. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat 
genom inkomna motioner men kan även initieras på annat sätt, till exempel 
genom beslut i redan pågående ärenden.  Den instans som får uppdraget 
ansvarar för att bereda och/eller verkställa ärendet inom fastställd tidsram. 

Beslut om uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges 
protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden 
registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och 
börjar handlägga ärendet.  
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2015-01-13 inkom från Borås Stads stadsrevision revisionsrapporten 
”Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges 
beslut”, där det föreslogs att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av 
Kommunfullmäktiges uppdrag borde stärkas. Med anledning av det 
framarbetades rutinen ”Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget”. Enligt rutinen 
skulle en uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
rapporteras till Kommunstyrelsen två gånger på år, något som sedan dess också 
fastställts genom Reglemente för Kommunstyrelsen.  

I enlighet med Kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser/bolag. Detta görs för 
att följa uppdragens progress och säkerställa uppföljningen. Motioner hanteras 
dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år skall 
det inom samma tid anmälas till fullmäktige. Det ska också redovisas vad som 
framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till 
om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 kap. 35§).  

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt nio aktuella uppdrag som inte ingår 
i budget 2022. Samtliga uppdrag är föremål för politisk beredning.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, 
Borås Stad 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Fritid- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 
2. Borås Stad, Anders Glemfelt, anders.glemfelt@boras.se 
3. Borås Stad, Carl Morberg, carl.morberg@boras.se 
4. Borås Stad, Elisabeth Eickhoff, elisabeth.eickhoff@boras.se, 
5. Borås Stad, Magnus Widén, magnus.widen@boras.se 
6. Borås Stad, Roger Kardell, roger.kardell@boras.se 
7. Borås Stad, Susanne Bladh, susanne.bladh@boras.se 
8. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 
9. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 Dnr LFN 2022-002191.2.4.1 

Lokalresursplan 2023-2025 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att fastställa lokalresursplanen 2022-2031, 
planperiod 2023 - 2025, att lokalresursplanen ingår som underlag inför 
Lokalförsörjningsnämndens budgetarbete, samt översända lokalresursplanen till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av Borås Stads förvaltningars lokalbehov 2022-2031, 
planperiod 2023 – 2025. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalresursplan 2023-2025 – planperiod 2023 – 2031. 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 
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Datum 

2022-06-14 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00219 1.2.4.1 
 

  

 

Lokalresursplan 2023-2025 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att fastställa lokalresursplanen 2022-2031, 

planperiod 2023 - 2025, att lokalresursplanen ingår som underlag inför 

Lokalförsörjningsnämndens budgetarbete, samt översända lokalresursplanen till 

Kommunstyrelsen.           

 

Ärendet i sin helhet 

Sammanställning av Borås Stads förvaltningars lokalbehov 2022-2031, 

planperiod 2023 – 2025.              

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalresursplan 2023-2025 – planperiod 2023 – 2031. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Samtliga nämnder 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 
Lokalresursplan 2023-2031, planperiod 

2023-2025) 

Borås Stad 
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1 Inledning 

Lokalresursplan 2023-2031 planperiod 2023-2025 

Lokalplaneringen synliggör Stadens samlade behov av olika lokaler för att dess verksamhet ska kunna 
utföras och ger på så sätt goda förutsättningar för en kommunövergripande strategisk lokalplanering 
med fokus på kommunnyttan. 

Förändringar i lokaler påverkar nämndernas budgetramar. Därför redovisar förvaltningarna alla behov 
så att en helhetsbild ska kunna ges av det totala lokalbehovet. 

Stadens behov av exempelvis infrastruktur, parker, parkeringsytor m.m. ingår inte. 

Lokalförsörjningsnämnden bedömer om förvaltningarnas olika behov kan realiseras och om så, när i 
tiden. De behov som framgår av lokalresursplanen är dock begränsade till behov som innebär 
satsningar i form av investeringar och större inhyrningar. Det handlar om investeringar utöver normal 
fastighetsförvaltning och mindre projekt. Lokalresursplanen omfattar såldes inte reinvesteringar, 
standardhöjande åtgärder (hyresgästanpassningar) eller investeringsåtgärder för exempelvis 
energioptimeringar och/eller myndighetskrav. 

Planens utblick är 10 år. Behoven som kan komma att vara aktuella under de tre närmsta åren -
 planperioden, utgör grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. 

2 Lokalbestånd 

  Ägda lokaler, kvm 
Inhyrda lokaler, 

kvm 
Årshyra, kr 

Arbetslivsnämnden, ALN 645 1 244 15 780 550 

Förskolenämnden, FN 55 874 22 458 108 738 963 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
FOFN 

81 205 8 401 81 567 916 

Grundskolenämnden, GRN 179 610 28 072 189 109 504 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, GVUN 

72 475 24 915 77 939 669 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, IFON 

2 450 9 493 17 746 074 

Kulturnämnden, KUN 25 277 19 463 43 998 079 

Miljö- och konsumentnämnden, 
MKN 

2 939 0 1 996 386 

Samhällsbyggnadsnämnden, SBN 3 989 0 2 700 553 

Servicenämnden, SN 3 335 0 2 278 855 

Sociala omsorgsnämnden, SON 3 193 15 676 22 452 636 

Stadsledningskansliet, SKA 9 534 8 926 16 920 417 

Tekniska nämnden,TEN 3 586 2 330 3 795 018 

Vård- och omsorgsnämnden, VÄN 17 098 31 431 54 743 501 

Totalt 461 210 172 409 639 768 121 
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3 Befolkningsprognos 

En befolkningsprognos, eller befolkningsframskrivning, är en beräkning av hur stor befolkningen 
kommer att bli i framtiden. För att få fram siffran görs en uppskattning av hur många som kommer att 
födas och dö, och hur många som kommer att invandra till och utvandra från Sverige. Prognosen 
används för kommunal planering och verksamhet. 

Förskola, grundskola och äldreomsorg står för en betydande andel av Stadens totala verksamhet och 
budget. Genom att kunna förutse förändringarna inom de volymbaserade verksamheterna ges ökade 
möjligheter att omhänderta tillgängliga resurser effektivare. Befolkningsprognosen är en av flera 
parameter för Stadens strategiska planering. Det är i sammanhanget dock viktigt att poängtera att 
prognoser är en uppskattning av en framtida utveckling. Hur det faktiskt blev är något vi får veta först i 
efterhand. 

Nedan visas prognos på befolkningsförändring för perioden 2023-2026 i åldersgrupperna upp till 19 år 
och över 80 år. 

Källan för uppgifterna i det följande är SCB och stadsledningskansliet, Borås stad. 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 0-5 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

0-5 år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Brämhult 1 112 1 050 997 951 914 -136 

Centrum 813 886 949 1004 1073 187 

Göta 826 858 882 887 911 53 

Norrby 993 996 939 892 904 -92 

Sjöbo 524 538 553 611 640 102 

Trandared 886 882 904 909 912 30 

Dalsjöfors 837 791 779 738 705 -86 

Fristad 690 685 656 661 631 -54 

Sandhult 722 695 679 660 631 -64 

Viskafors 424 410 391 377 367 -43 

restförda 4 4 4 4 4 0 

Summa 7 831 7 795 7 733 7 694 7 692 -103 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 6-12 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

6-12 år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Brämhult 1 561 1 537 1 537 1 464 1 410 -127 

Centrum 851 857 850 864 901 44 

Göta 921 925 927 935 932 7 

Norrby 1 210 1 197 1 197 1 177 1 156 -41 
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6-12 år       

Sjöbo 513 518 531 566 578 60 

Trandared 987 972 970 989 971 -1 

Dalsjöfors 1 165 1 192 1 188 1 172 1 144 -48 

Fristad 1 070 1 060 1 059 1031 1000 -60 

Sandhult 1 121 1 084 1 064 1 053 1 021 -63 

Viskafors 630 609 612 588 592 -17 

restförda 11 11 11 11 11 0 

Summa 10 040 9 962 9 946 9 850 9 716 -246 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 13-15 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

13-15 år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Brämhult 610 622 613 662 682 60 

Centrum 385 406 410 408 398 -8 

Göta 373 392 391 410 402 10 

Norrby 524 525 533 511 513 -12 

Sjöbo 234 252 238 259 257 5 

Trandared 373 388 400 415 423 35 

Dalsjöfors 474 477 504 519 533 56 

Fristad 471 478 471 482 488 10 

Sandhult 480 496 502 490 482 -14 

Viskafors 280 275 293 310 280 5 

restförda 0 0 0 0 0 0 

Summa 4 204 4 311 4 355 4 466 4 458 147 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 16-19 år för Borås Stad 

16-19 år       

 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Borås Stad 5 329 5 435 5 584 5 713 5 861 426 

Summa 5 329 5 435 5 584 5 713 5 861 426 
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Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen från 80 år fördelat per geografiskt områden (serviceorter resp. 
Borås tätort) inom Borås stad 

80-w år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Fristad 581 593 640 664 692 99 

Dalsjöfors 602 640 666 687 705 65 

Viskafors 375 397 418 435 453 56 

Sandared 499 516 546 565 579 63 

Summa serviceorter 2 057 2 146 2 270 2 351 2 429 283 

Borås Tätort 4 290 4 400 4 520 4 677 4 768 368 

Totalt 6 347 6 546 6 790 7 028 7 197 651 

Med serviceort menas tätorter med närliggande områden utanför Borås tätort.  

4 Processer 

Respektive nämnd avrapporterar årligen i januari lokalbehovet för den kommande treåriga 
planperioden och lämnar för efterföljande år i lokalplanens 10-åriga utblick en analys av kommande 
behov. Lokalförsörjningsförvaltningen sammanställer dessa och bedömer om behoven är realiserbara 
och om så, när i tiden. 

För att få en gemensam bild stäms behovsbedömningen av med respektive förvaltning och presidier. 
Avstämningarna med förvaltningarna sker en gång på våren - före det att lokalresursnämnden lämnar 
lokalresursplanen och förslag till investeringsplan, och en gång på hösten före det att beslut tas om 
investeringsbudgeten. Under våren inför beslut om lokalresursplanen görs även avstämningar med 
presidier i nämnder med stora behov. 

Inför 2023 års budget vad avser investeringar sker planeringen utifrån ramanslag. 

5 Sammanfattning av nämndernas 

lokalbehov 

5.1 Förskolenämndens lokalbehov 

Förskolenämndens sammanfattande analys 

 Befolkningsprognosen för 2025 jämfört med 2020 visar på en fortsatt minskning av totalt antal 
barn i förskoleåldern men trenden varierar beroende på geografiskt område. 

 Behovet av antalet platser påverkas av handlingsplanen för bostadsbyggande 2021-2025. Planen 
visar kända projekt för bostadsbyggande. Inom perioden finns i centralorten inom klara som 
inom pågående detaljplaner drygt 3 200 bostäder respektive 2500 bostäder. Det handlar både 
om exploatering av nya områden som förtätningar inom befintliga områden. För serviceorterna 
handlar det i sin tur om drygt 500 bostäder respektive drygt 200 bostäder.  Att betänka är att en 
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mindre detaljplan inom serviceorten kan påverka behovet av antalet förskoleplatser i högre grad 
än om motsvarande skulle ske inom centralorten. 

 Offentlig statistik för år 2020 visar att Borås stad jämfört liknande kommuner hade per 
inskrivet barn i kommunal förskola näst lägst kostnad för lokaler. 

 Planerade lokalbehov prioriteras utifrån Barnets bästa.  

 För att öka såväl användarvänligheten och säkerhet kring att ha tillträde till lokalerna är det 
viktigt att dessa fortsatt förses med passersystem. Drygt tio förskolor har idag dessa system. 
Nämnden kommer i samråd med CKS att kartlägga vilka ytterligare förskolor som är i behov av 
passersystem. 

Förändringar i befolkningsstrukturen påverkar behovet av förskoleplatser såväl till antalet som dess 
geografiska fördelning. Den senaste befolkningsprognosen visar på en minskning av antalet barn i 
förskoleåldern men det finns geografiska skillnader. Erfarenhet av tidigare prognoser och den faktiska 
historiska utvecklingen indikerar att framtida behov snarare kommer att bli högre än lägre. Hur 
befolkningsutvecklingen och platsbehovet kommer att utvecklas totalt som geografiskt under de 
närmsta åren är extra svårt att bedöma beroende på pandemins eventuella effekter och konsekvenser. 
Borås stad har också den politiska ambitionen att förskoleplats ska kunna erbjudas till den förälder som 
anmält dylikt behov tidigare än det statliga krav som finns på fyra månader. Detta sammantaget ställer 
stora krav på dimensioneringen för att verksamheten ska kunna svara för barnets bästa. 

Lokalernas beskaffenhet har en stor relevans. Dialoger mellan förvaltningarna för Förskolan respektive 
för Lokalförsörjningen har satt fokus på att det finns enheter som inte lever upp till den generellt högt 
ställda nivån på inomhus- som och utemiljö. Förskoleförvaltningen har även ett nära samarbete i 
lokalfrågor med grundskoleförvaltningen då beslut inom respektive nämnd kan komma att påverka den 
andres verksamhet. 

För att dimensioneringen av nya förskolor ska bli såväl så optimal som möjligt för verksamheten, som 
ekonomisk försvarbar behöver Förskolenämnden involveras i ett tidigt skede när Staden planerar för 
nya områden eller förtätningar av befintliga områden. Förskolenämnden har även antagit rutiner för 
nybyggnation och ombyggnationer av förskola i syfte att kommunicera värden, funktioner och 
målsättning med verksamheten. 

Ändamålsenliga lokaler är av betydelse för att kunna bedriva en likvärdig utbildning inom förskolan. 
Säkerställs lokalernas tillgänglighet och utformning så värnas samtidigt om barns lika värde, integritet 
och rätt till utveckling. 

Analys och strategiska bedömningar 

Befolkningsprognosen fram till 2025 visar på en nettominskning med 31 barn i åldern 0-5 år jämfört år 2022, 
men det finns geografiska skillnader. Den förklaras med en total ökning om 313 barn som fördelas 
mellan Centrum 182 barn, Sjöbo 75 barn och Göta 56 barn. Områden där antalet barn minskar mest 
inom perioden är generellt områden inom centralorten. Av det minskade totala antalet barn inom Borås 
stad, 344 barn, står områden Brämhult, Norrby och Trandared för sammantaget 192 barn. Minskningen 
ligger i huvudsak på Brämhult och Norrby med 87 barn vardera. Resterande del av den totala 
minskningen rör områden utanför Centralorten såsom Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

Befolkningsprognosen är en parameter att ta hänsyn till i planeringen av antalet förskoleplatser men 
många andra faktorer kan påverka och behöver vägas in för att kunna dimensionera framtida 
produktion av förskoleplatser. 

Kortsiktiga fluktuationer kan mötas med att hyra in och anpassa lokaler vilket även är ett alternativ i 
områden där tillgången på exploaterbar mark inte finns att tillgå. Avvägningar görs för att skapa en så 
låg driftkostnad som möjligt och säkerställa en långvarig funktion i de aktuella hyresengagemangen. 

Utmaningen med inhyrning av lokaler är att de ska vara lämpliga bl.a. med hänsyn taget till lagkrav, 
normer och riktvärden för inomhus- som utomhusmiljö. 

Antalet förskoleplatser uppgår till 6 739 platser år 2025. Antalet befintliga antalet platser har från år 
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2022 ökat med 435 platser. Förväntat behov fram till 2025 visar inte på några större förändringar. 
Sammantaget ger detta att lediga platser finns att tillgå i alla områden med något undantag. 

Norrbyskolan kvarstår som lokal för förskoleverksamhet. 

För närvarande bedöms behovet av egen produktion av förskolor efter 2025 inte vara aktuellt. 

   

Källa för uppgifterna i det följande är Förskolenämnden, Borås stad. 

Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 1 141 1 112 1 076 1 054 

Bef. platser 865 865 865 865 

Förväntat behov 876 854 826 809 

Förändring per år -11 11 39 56 

     

Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 842 870 944 1 024 

Bef. platser 718 718 718 758 

Förväntat behov 669 691 750 814 

Förändring per år 49 27 -32 -56 

     

Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 839 811 786 765 

Bef. platser 715 715 715 715 

Förväntat behov 691 668 647 630 

Förändring per år 24 47 68 85 

     

Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 688 691 672 666 

Bef. platser 610 610 580 620 

Förväntat behov 579 582 566 560 

Förändring per år 31 28 14 60 

     

Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 954 994 1014 1010 

Bef. platser 610 750 730 770 

Förväntat behov 622 690 704 701 

Förändring per år -12 60 26 69 
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Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 894 881 823 807 

Bef. platser 749 729 729 749 

Förväntat behov 734 723 676 663 

Förändring per år 15 6 53 86 

     

Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 778 766 766 746 

Bef. platser 635 620 640 660 

Förväntat behov 629 619 619 603 

Förändring per år 6 1 21 57 

     

Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 520 547 573 595 

Bef. platser 400 400 480 560 

Förväntat behov 367 386 404 420 

Förändring per år 33 14 76 140 

     

Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 733 732 737 715 

Bef. platser 640 660 660 660 

Förväntat behov 615 614 618 600 

Förändring per år 25 46 42 60 

     

Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 426 426 406 402 

Bef. platser 362 382 382 382 

Förväntat behov 354 354 337 334 

Förändring per år 8 28 45 48 
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5.2 Grundskolenämndens lokalbehov 

Grundskolenämndens sammanfattande analys 

 Under prognosperioden 2022-2025 beräknas totala antalet elever F-9 öka med drygt 661 
barn/elever. De äldre årskurserna står i princip för förändringen. Antalet nyanlända elever 
påverkar. På längre sikt är elevökningen en effekt av planeringen av nya bostadsområden inom 
staden. Förändringarna har en geografisk spridning. Vissa områden påverkas mer andra mindre. 

 Det har skett ett trendbrott i elevökningen jämfört föregående prognosperiod. Den senaste 
periodens ingångsvärden visar en årlig ökning med drygt 250 barn/elever per år som i 
periodens slut sjunker till 50 barn/elever per år. Förändringen slår med tydlighet igenom från 
2023. 

 Den volymökning som ska omhändertas innebär en stor utmaning såväl ekonomiskt som 
verksamhetsmässigt. Mest prioriterat är att kapacitetsutbyggnaden säkras för att kunna möta 
den förväntade elevökningen. Därefter prioriteras åtgärder så att lokalernas byggnadstekniska 
kondition förbättras och åtgärder i lokalerna för ett mer effektivt nyttjande. Lägst prioriterat är 
lokalanpassningar som ger en ökad kvalitet i det pedagogiska arbetet eller för Elevhälsans 
medicinska uppdrag. 

 Högstadieskolorna har behov av att få kameraövervakning installerat inom- som utomhus. 
Genom denna åtgärd kan brott och skadegörelse beivras. Risken för brott och skadegörelse kan 
minska och därmed ökar tryggheten och säkerheten för elever och personal. Passagesystem är 
också ett prioriterat behov i alla skolor och ytterligare ett exempel på en trygghetsfaktor. 
Passagesystem främjar även möjligheten för uthyrning av kommunens lokaler till föreningsliv, 
privatpersoner och näringsidkare.  

 Ny skola Norrbyområdet för behov av elevplatser i området. 

Den kommuncentrala befolkningsprognosen, som baseras på folkbokföringen, är en planeringsfaktor i 
Grundskolenämndens verksamhets- och lokalplanering. Antalet folkbokförda barn grundar också 
Stadens resurstilldelning till Grundskolan. Riktade statsbidrag för asyl- och tillståndssökande barn 
finansieras av Migrationsverket. 

Ökningen av antalet barn 6-15 år sker i åldersgrupperna 10-12 år (årskurs 4-6) och 13-15 år (årskurs 7-
9). Åldersgruppen 13-15 år står för en något högre andel än åldersgruppen 10-12 år. Ökningen per år är 
som störst i början av perioden med 250 fler barn som sedan i slutet av perioden sjunker ned till drygt 
50 barn per år. 

Förändringen av antal elever är inte jämnt fördelad geografiskt. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen visas få störst effekt i Centrum, Göta, Norrby, Sjöbo och Trandared. Här väntas 
antalet barn öka beroende på område från 120 barn upp till 200 barn och är en stark bidragande faktor 
till förändringen av antal elever. 

Den valda prioriteringen för hur volymökningen ska kunna hanteras grundar sig på volymökningen i 
sig, att tidigare kapacitetsutbyggnad är eftersatt och genom hur den ekonomiska styrningen är 
utformad. Den ekonomiska styrningen är direkt kopplad till volymökningen vilket innebär att ökade 
hyror endast kan täckas när volymen elever ökar. En ökad hyra med en oförändrad resurs innebär att 
lärartätheten kan komma att påverkas och det i sin tur innebär konsekvenser för riktade statsbidrag. 

Att lösa kapacitetsökningar i grundskolan med tillfälliga modullösningar är kostsamt för Staden. En 
stabil och långsiktig lösning är nödvändig för att Staden ekonomiskt under de närmaste åren ska kunna 
hantera det ökade elevantal som befolkningsprognosen visar. 

Friskolornas kapacitet har bedömts vara oförändrad. Skulle en förändring vara aktuell kommer detta 
innebär krav på att Grundskolenämnden får revidera nämndens egna kapacitetsbehov. 

För närvarande är dock inte skollokalernas maxkapacitet i Staden fullt utnyttjad. 

En skolas maxkapacitet påverkas av många olika parametrar. Det handlar i mångt och mycket om hur 
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anpassningsbar och flexibel lokalytan är för att möta olika verksamhetskrav. Olika årskurser kräver 
olika mycket yta inomhus som utomhus. I det sammanhanget är det viktigt att miljön inomhus som 
utomhus ligger på en godtagbar nivå efter hur skolan över tid kommer att blir dimensionerad. 

Antalet elever i de olika årskurserna varierar med tiden både volymmässigt som strukturellt vilket i sig 
inte är något onormalt. Det fria skolvalet gör dock att en enskild skola inte själv kan styra utifrån 
upptagningsområden hur många elever skolan kan komma att öka med då intentionen med skolvalet är 
att en elev placeras i en skola beroende på vårdnadshavarens önskemål. Får en skola fler sökande än 
antalet platser tillämpas urvalskriterier i form av syskonförtur och en relativ närhetsprincip – barnets 
skall inte ha orimligt långt till skolan från hemmet. Men beroende på söktryck och hur urvalskriterierna 
sammanfaller så kan effekten bli platsbrist som leder till att det skapas flyttkedjor mellan olika skolor. 

Lokalernas möjlighet till flexibilitet varierar också beroende hur fastigheten i sig är utformad. Det är 
inte heller enbart de ytor som används i undervisningen som spelar roll utan även exempelvis 
kapprum/elevskåp och matsalar/kök. En del skolor är således enklare att anpassa medan andra inte har 
samma möjlighet att leva upp till en generellt förväntad nivå för en skolas maxkapacitet. Här har även 
skolans geografiska en stor betydelse. En skola utanför centralorten kan inte nå samma 
kapacitetsutnyttjande. Storleken på elevkullarna varierar mer och det fria skolvalet påverkar i högre 
utsträckning då få elever söker sig från skolor i centralorten. 

I teorin är en rimlig nivå på kapacitetsutnyttjande för en skola i centralorten 90 procent av antalet 
platser baserat på att klassrummen kan ta 20-25 elever per rum. Förutsättningarna för att nå upp till 
detta skiljer sig dock mellan en skola med F-6 verksamhet och en renodlad högstadieskola på så sätt att 
skolan med F-6 verksamhet har målet att hålla en klass intakt genom alla årskurser, vilket gör att 
årskullarna kan variera mer än i en högstadieskola. Högstadiet har generellt bättre förutsättningar att 
klara ett högre kapacitetsutnyttjande bl.a. för att antalet högstadieskolor är färre till antalet och i högre 
grad koncentrerade till centralorten. Således behövs en acceptans för att ett lägre kapacitetsutnyttjande 
för skolor som inte är högstadieskolor. 

Analys och strategiska bedömningar 

Utbyggnaden av grundskolans kapacitet har en stark anknytning till de olika objektens tidplaner och det 
är av stor betydelse att det ses som en helhet. Behoven är relevanta och behöver snarast tillgodoses. 

Inom planperioden 2023-2025 är följande objekt genomförbara - nyproduktion och om/tillbyggnation: 
Myråsskolan, Fredriksborgskolan (Gässlösa) och Särlaskolan. Detta innebär ett kapacitetstillskott. Inom 
den tioåriga utblicken ligger objekt som Bodaskolan Allaktivitet, Trandaredskolan, Asklandaskolan, 
Sandaredskolan, Sandgärdsskolan, Engelbrektskolan, Tummarpsskolan, Erikslundskolan och Ny skola 
2. 

Förskjutningar av enskilda objekt får konsekvenser för andra objekt och det medför ytterligare 
evakueringskostnader. 

Flera nya grundskolor kommer att krävs i och med att staden väntas växa framöver. Hänsyn till detta 
behöver tas i med Stadens planeringsförutsättningar bl.a. då det gäller skolans möjliga lokalisering. Det 
behöver samtidigt utredas om det finns andra lösningar än nyproduktion. 

5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens lokalbehov 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanfattande analys 

 Den demografiska situationen och ett ökande söktryck skapar ett behov av fler lokaler hos 
verksamheten. Antalet elever väntas öka med 560 fram till år 2025. Ökningen är kraftigast fram 
till och med år 2023, sedan planar den ut. 

 Obalansen på kort sikt mellan antalet behöriga förstahandssökanden och antalet platser är störst 
på tre av programmen på Viskastrandsgymnasiet, ett program på vardera Sven 
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Eriksonsgymnasiet respektive Bäckängsgymnasiet medan Almåsgymnasiet har god tillgång på 
lokaler. 

 Den framtida lokalanvändningen för Almåsgymnasiet behöver utredas likaså möjligheten till 
expansion för tre program på Viskastrandsgymnasiet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tog i oktober 2020 beslut om framtidens gymnasieskola. 
Nämnden lämnade i mars 2021 till Lokalförsörjningsnämnden ett detaljerat underlag över hur skolorna 
behöver dimensioneras för att kunna möta den väntade elevökningen fram till 2025. 

I budgeten för år 2022 finns medel avsatta för utbyggnad av Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet. För att kunna klara verksamheten under ombyggnationstiden är lokalåtgärder 
planerade i samråd med lokalförsörjningsförvaltningen/nämnden. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens behov av centrumnära pedagogiska lokaler införlivas i 
arbetet med att utreda lokalerna i kvarteret Nornan. 

Förstudie öppnas i maj 2021 av Lokalförsörjningsnämnden mot bakgrund av utredningen Framtidens 
gymnasium och gymnasiesärskola. 

Behov av ytterligare elevplatser bedöms finnas efter kommande planperioder. 

5.4 Arbetslivsnämndens lokalbehov 

Arbetslivsnämndens sammanfattande analys 

 Arbetslivsnämnden bedömer att inga nya lokalbehov finns att redovisa för perioden 2023-2025 

Analys och strategiska bedömningar 

Arbetslivsnämnden har inte redovisat några nya lokalbehov för planperioden 2023-2025. 

5.5 Individ- och familjeomsorgsnämndens lokalbehov 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanfattande analys 

 Det ökade trycket på verksamheten - främst verksamheterna Barn- och ung respektive 
Öppenvården, medför behov av fler lokaler.  

 Behov av utökad kontorsyta. Möjligheten till distansarbete påverkar behovet av kontorslokaler 
som dock bedöms kvarstå om än i mindre omfattning. 

 Boendena för de som lämnar verksamheten behöver ses över och då i synnerhet för de som 
varit på familjehem och på hem för vård och boende. 

Befolkningen väntas fortsatt öka i Borås stad. Den åldersstrukturella förändringen kan komma att 
påverka Individ- och familjeomsorgens verksamhet något som redan visat sig genom en ökning av 
antalet anmälningar och ansökningar och med det följer behov av insatser. Antalet ensamkommande 
barn har dock minskat under de senaste åren och ligger nu på en nivå som väntas gälla framöver. 

Nämnden har sedan ett par år tillbaka arbetat för och med att få mer sammanhängande lokaler för sina 
verksamheter. En hel del förändringar har redan genomförts. Det pågår dock en översyn av 
förvaltningens organisation som på sikt kan komma att påverka hur de olika verksamheterna, jämfört 
idag, bör vara lokaliserade i förhållande till varandra för att gynna samordning, kommunikation och en 
ökad kvalité i nämndens verksamhet. 
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På Österlånggatan 64 finns sedan år 2021 en stor del av den utåtriktade och mottagande verksamheten 
för barn och unga. I fastigheten finns samlat verksamheterna som hanterar myndighetsutövning, 
familjerätt, barn- och ungas öppenvård och förebyggande. Förutom dessa verksamheter finns även 
Barnahus för vilken nämnden är driftansvarig, Ungdomsmottagningen och Närhälsans verksamhet och 
Ungas psykiska hälsa. I angränsande lokaler finns Mini-Maria. 

När det gäller Österlånggatan 74 är planen att flytta de verksamheter som finns där idag - den centrala 
administrationen och öppenvården inom Vuxenverksamheten, till Fabriksgatan 11 och/eller 
Österlånggatan 64. För närvarande finns en överkapacitet på Österlånggatan 74 som i stort beror på att 
plan 2 inte bedöms som lämplig för kontorslokaler till följd av att en närliggande garagebyggnad nyligen 
har uppförts. Flytten från Österlånggatan 74 skulle innebära att stora delar av nämndens verksamhet 
samlas i två fastigheter vilket medför flera fördelar för verksamheten. 

Nämnden bedömer att det således för Fabriksgatan 11 finns ett utökat lokalbehov. Hur omfattande 
behovet är beror på om verksamheterna från Österlånggatan 74 flyttas till Fabriksgatan 11. Men det 
finns även verksamheter på andra adresser som har behov av nya och/eller utökade lokaler. Det gäller 
öppenvårdsverksamheten för Personer med missbruksproblematik som finns på Yxhammarsgatan och 
de tre verksamheterna Barnahus, öppenvården för Barn- och unga och Mini-Maria som finns på eller i 
anslutning till Österlånggatan 64. 

Analys och strategiska bedömningar 

Lokalförsörjningsnämnden är till stor del beroende av externa fastighetsägare för att anskaffa 
lägenheter till målgrupperna. För att kunna göra detta krävs det att fastighetsägarna är villiga att ingå ett 
samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen. Målgruppernas speciella förutsättningar och behov 
medför ofta svårigheter då de av fastighetsägarna bedöms vara mindre attraktiva hyresgäster. För att 
lyckas tillgodose behovet är det nödvändigt att bygga upp goda relationer och behålla dessa långsiktigt. 

Fortsatt arbete i planperioden inriktas mot att finna lösningar för angivet behov. 

5.6 Sociala omsorgsnämndens lokalbehov 

Sociala omsorgsnämndens sammanfattande analys 

 Med befolkningsökningen följer ett ökat behov av fler gruppbostäder LSS. Behovet bedöms 
vara fyra stycken gruppbostäder LSS per år under planperioden.  

 För att en nettoökning av antalet platser ska ske behöver antalet gruppbostäder LSS, inom 
planperioden 2023-2025, öka med fyra boenden per år. Då undviks att ha beslut som inte 
verkställs och att externa placeringar behöver köpas in. Samtidigt som de boenden kan ersättas 
som inte uppfyller kriterier för tillgänglighet, god arbetsmiljö och brandskydd. 

 Inom planperioden nyproduceras två gruppbostäder LSS i befintligt resp. nybyggt hyreshus - på 
Marklandsgatan resp. inom Östermalmsområdet. 

 Behov av ett serviceboende LSS. 

 För verksamheten inom SoL nyproduceras ett nytt boende under planperioden. Behov finns 
också av träningslägenheter så att antalet externt placerade personer kan minska i antal. 

 Inom Dagligverksamhet LSS och sysselsättning SoL har nämnden behov av fortsatta 
renoveringar och anpassningar så att lokalerna kan bättre möta målgruppernas behov. Det kan 
också handla om samlokalisering av lokaler och att skapa allaktivitetshus. 

 LSS-lägenheterna och lokalerna för Daglig verksamhet har genomgående behov av renovering. 
Många av lägenheterna klarar inte uppställda brandskyddskrav. Därtill kommer behov av 
anpassningar exempelvis så att tillgängligheten kan öka för målgrupperna. 

 Nämnden arbetar för att lägenheterna inom beståndet ska ha Internetuppkoppling som 
standard.  
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Sociala omsorgsnämndens målgrupper är personer med funktionsnedsättning som behöver insatser 
utifrån både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 
De typer av bostäder och lokaler som nämnden behöver för sin verksamhet är gruppbostäder, 
servicebostäder, bostäder med särskild service för unga, lokaler för korttidsvistelser och lokaler för 
Daglig verksamhet/sysselsättning. 

För LSS-verksamheten handlar det oftast om mindre enheter. Målet för de personer som omfattas av 
lagen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att bostaden ligger 
i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Korttidsvistelse är till för att 
ge den enskilde en möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att erbjuda anhöriga tillfällen till 
avlösning. Den Dagliga verksamheten är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

För människor som av fysiska, psykiska och andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och 
som till följd av detta behöver ett individuellt anpassat boende finns insatser att tillgå i form av bostäder 
med särskild service, SoL. Lokaler för korttidsvistelse används i syfte att utreda behov och söka 
lämpliga insatser för boende i enskilt hem eller bostad med särskild service. Det kan också handla om 
att kunna ge tillfällig avlastning och återhämtning eller vid tillfälligt utökat behov av insatser efter 
sjukhusvistelse. 

Förändrade riktlinjer enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen 
(SoL) påverkar hur omfattande behovet av bostäder och lokaler blir. Det kan handla om att bostäder 
ska kunna tillhandahållas snabbare men också genom att regeltillämpningen blir striktare vilket kan 
medföra att behovet av en viss typ av bostäder och lokaler ökar eller minskar. Inom socialpsykiatrin 
finns en förändrad lagstiftning sedan ett par år tillbaka som troligen kan komma att påverka behovet av 
fler korttidsplatser. Det är också viktigt att lyfta fram att det finns en nationell strategi för Vision e-hälsa 
2025. För att uppnå den för verksamhetens målgrupper behöver det finnas tillgång till modern IT-
teknik i befintliga som nybyggda lokaler. 

Behov av fler gruppbostäder LSS väntas öka men i vilken omfattning är dock svårt att bedöma. 
Planeringen är inte enkel och förutsättningarna kan ändras på kort tid. Regler för verksamheten ändras 
och målgruppernas behov likaså vilket påverkar den form av stöd som behövs. Exempel på detta är att 
det successivt uppstått behov för att kunna ge mer stöd i form av boende liknande ett mellanting 
mellan en traditionell servicebostad och en gruppbostad, men också boende med specialinriktning 
exempelvis för personer med autism. Att vissa av gruppbostäder som finns idag behöver ersättas med 
mer ändamålsenliga boenden eftersom de inte kan klassas som fullvärdiga bostäder och/eller har ett 
bristande brandskydd är också något som påverkar. Sammantaget finns behov av en nettoökning av 
antalet platser. Redan idag saknas plats för boende i gruppbostad vilka hanteras genom externa köp av 
platser. 

Nämnden har tillsammans med Vård- och äldrenämnden ett uppdrag av Kommunfullmäktige att 
utveckla boenden för att på bästa sätt kunna möta behov i takt med att personer åldras och/eller får 
åldersrelaterade behov. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gruppbostäder 
Ett nytt gruppboende LSS tas i drift under 2022. Under perioden 2023 – 2025 planeras sju nya 
gruppboenden att färdigställas. Det nya angivna ökade behovet av gruppbostäder kommer att vara 
föremål för fortsatt analys. 

Servicebostäder 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna bör ligga nära den gemensamma baslägenheten och vara integrerade i annan 
bostadsbebyggelse. Vid anskaffning av bostäder till målgrupperna är lägesfaktorn viktig. Förutom att 
omgivningarna måste vara väl anpassade krävs också attraktiva lägen för att kunna locka och behålla 
medarbetare. 
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Under perioden 2023-2025 planeras byggnation av en servicebostad för Boende med särskilt stöd LSS. 

Behov av korttidsboenden beaktas under planperioden. 

Baslägenheterna i gamla musikskolan bedöms behöva omlokaliseras under planperioden med hänsyn 
till gymnasieskolans expansion. 

5.7 Vård- och äldrenämndens lokalbehov 

Vård- och äldrenämndens sammanfattande analys 

 Äldres andel av befolkningen inom Borås stad ökar. Personer äldre över 65 år beräknas öka 
med drygt fem procent från 2020 till 2025. Det är åldersgrupperna upp till 70 år resp. mellan 
80-89 som i princip står för hälften vardera av volymökningen. Det kommande och ökade 
behovet av omsorg innebär stora utmaningar. Det finns ett antal strategiska utmaningar och 
övervägningar som behöver göras i god tid för att framtida demografiska förändringar ska 
kunna lösas. 

 Fram till 2030 behövs 194 platser i vård- och omsorgsboenden respektive 17 platser på 
korttidsenheter enligt Vård-och äldrenämndens behovsprognos 2020-30. Den baserar sig på 
prognos för den demografiska utvecklingen samt förväntat behov där hänsyn tagits till 
parametrar som ökande medellivslängd, bättre hälsostatus, ny medicinsk och teknisk utrustning 
som sammantaget kan komma att medföra ett minskat vårdbehov. Behovsprognosen kommer 
att revideras under 2022. 

 Behov av fler korttidsplatser. Antalet platser bedöms vara för få 2026. 

 Behov av en lokaler för en framtida utökad dagverksamhet. 

 Att stärka den förebyggande verksamheten genom fler trygghetsbostäder. För närvarande 
planeras fem trygghetsboenden inom en femårsperiod. 

 Underhållsbehovet är stort i många av lokalerna. Den befintliga standarden behöver kartläggas 
och åtgärdas om inte standarden är acceptabel utifrån såväl brukarens som vårdpersonalens 
behov. Översynen gäller hela beståndet. 

Vård- och äldrenämnden har analyserat sina behov fram till 2030. Antalet äldre ökar vilket ger behov av 
fler vård- och omsorgsplatser. Den geografiska spridningen påverkar. Utmaningen ligger i att 
dimensionera boendena så att goda boendeeffekter ges för den som bor samtidigt som verksamheten 
bedrivs kostnadseffektivt. Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras på Kristineberg och väntas stå 
klart 2025. Antalet platser inom vård-och omsorgsboende förväntas dock vara för få vid ingången av 
2027 varpå det behöver planeras för ytterligare ett nytt boende. 

Även antalet korttidsplatser är för få. Ett ökat antal platser kan lösas genom att hänsyn tas i den 
framtida dimensioneringen av platser på vård- och äldreboenden. Outnyttjade platser på dessa boenden 
kan nyttjas till korttid på samma sätt som korttidsplatser nyttjas som vård- och omsorgsboende i vänta 
på att kapacitet ska friläggas på ett vård- och omsorgsboende. 

Dagverksamheten är ytterligare ett exempel på en verksamhet som inom de närmaste åren kommer att 
utökas. Nya lokaler kan komma att bli aktuella men fråga om verksamhetens volymökning är kopplad 
till dagens öppettider. Justerade öppettider påverkar dimensioneringen och då kan möjligen 
lokalbehoven rymmas inom befintliga lokaler. Beslut om nya verksamhetslokaler kan tas som först då 
frågan om öppettiderna är löst. 

Trygghetsbostäder är kopplat till såväl vård- och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet. 
Trygghetsbostäder syftar till att erbjuda de äldre den trygghet som eftersträvas så att möjligheten till att 
senarelägga behovet av vård- och omsorgsboende ökar eller till och med att behovet kan upphöra. För 
närvarande planeras fem trygghetsboende inom fem år. Genom förebyggande åtgärder håller sig de 
äldre friska längre och behovet av service och insatser kan tidsmässigt flyttas fram. 
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Vilken standard ett boende ska hålla bör definieras. Det handlar också om hur lokaler ska vara 
utformade sett till vårdhygiensrutiner så att utrymmen kan klara av att säkerställa exempelvis tvätt och 
omklädning. När det gäller underhållet har brandskyddet ett fortsatt fokus. Tolkning av rättsfall och 
lagkrav för nybyggnationsstandard har medfört att det finns uttryckta förväntningar på att alla vård-och 
omsorgsboenden ska få sprinklersystem installerade inom de närmaste åren. En åtgärdsplan finns 
utarbetad. Denna innebär att Räddningstjänsten via tillsyn utvärderar brandskyddet i sin helhet och 
förutsättningar för utrymning. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gruppen äldre växer allt snabbare och det finns ett ökande behov av vårdinsatser inom särskilt boende. 
I Borås är den prognostiserade utvecklingen att antalet äldre från 80 år ökar med drygt 920 personer 
från 2020 fram till 2025, vilket utgör en ökning med 15 procent. Att tillhandahålla bra miljöer för äldre 
personer med kognitiva funktionsvariationer, till exempel olika demenssjukdomar, är en komplicerad 
lokalfråga. Det behöver byggas flexibelt för att passa både boende som har respektive inte har 
demenssjukdom. Flexibelt byggande ger också möjlighet att tillgodose specialkrav (parboende, särskilda 
intressen, särskilda sjukdomar, m m). 

Det behöver också tas hänsyn till behovet av olika typer av hjälpmedel, där tjänster och produkter inom 
välfärdsteknik är en typ. Här kan det handla om att från början möjliggöra integrerade lösningar, till 
exempel för kommunikation, passagestyrning, medicinteknik, larm och tekniska innovationer. 

Behov av vård- och omsorgsboenden omhändertas i huvudsak av planerad produktion. Under 
planperioden finns ytterligare behov, främst eventuellt i våra serviceorter, som kan komplettera antalet 
platser i den planerade produktionen. 

5.8 Fritids- och folkhälsonämndens lokalbehov 

Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattande analys 

Att Staden kan tillhandhålla standardmässigt bra och rätt dimensionerade lokaler för olika 
föreningsaktiviteter såsom exempelvis idrotts-och fritidsanläggningar är viktigt. Det bidrar till ett 
blomstrande föreningsliv och som följd ett socialt rikare samhälle. 

 Behov av upprustningar och anpassningar av befintliga sim-, idrottshallar och anläggningar. 

 Behov av nya idrottshallar- och anläggningar. 

 Behov av fler mötesplatser. 

Boråshallen är numera att se som Stadens evanemangsarena. Den sextiosex år gamla hallen är unik i sitt 
slag och har stora behov av underhålls- och renoveringsinsatser, men också en potential för 
vidareutveckling. Det senaste initiativet till utveckling av hallen är att Borås Basket har byggt en 
restaurang i anslutning till kortsidan på läktaren. Det som nu återstår är en renovering av 
omklädningsrum och en förbättrad logistik inom lokalerna. 

Ett led i visionsplanen att förädla Bodavallens idrottsområde, i syfte att skapa förutsättningar för en 
jämställd och meningsfull fritid, är det omfattande visionsprogram som har tagits fram i samverkan 
mellan många olika intressenter. Renovering av klubbhus och omklädningsrum är frågor som behöver 
lösas inom snar framtid. Likaså om en fullstor hall ska byggas på området då den befintliga 
Idrottshallen på Boda i dagsläget bedöms vara för liten. En fullstor hall skulle vara en stor tillgång i 
området och även bära sig bättre ekonomiskt. 

Bergdalens IK, Brämhults IK, Byttorps IF och föreningarna i Viskafors har samtliga behov av 
förbättringar på sina anläggningar så att deras verksamhet kan utvecklas mer framöver. Vilka 
förbättringsbehov som finns och dess omfattning varierar beroende på förening. Föreningarna har 
många medlemmar och gör redan idag betydelsefulla insatser för bl.a. ungdomsidrotten. 



Borås Stad, Lokalresursplan 2023-2031, planperiod 2023-2025) 17(26) 

Stadens simhallar och Borås simarena har även de förbättringsbehov och ambitioner att utvecklas mer 
utifrån sina egenskaper. Förstudier finns framtagna exempelvis för Stadsparksbadet etapp 2 och andra 
planeras. 

Att skapa nya förutsättningar för issport i Borås är något som nämnden planerar och hoppas nu kunna 
förverkliga detta inom två år. Det krävs således mer isyta än vad som finns att tillgå idag. Den isyta som 
finns delas av allmänheten och bandyföreningen och ishallen delas och utnyttjas väl av tre föreningar. 
Prioriterat är att hitta en ny isyta som är anpassad för konståkning. En förstudie har genomförts och 
förslag finns på nya ytor. 

I Sandared ökar befolkningen och föreningslivet växer. Tillsammans har föreningarna fler än 1000 
aktiva medlemmar. Ett antal föreningar i området har gemensamt gått samman för att få till stånd en ny 
fullstor idrottshall. De kan tänka sig en gemensam drift och skötsel av hallen. För närvarande funderar 
dock Sandareds innebandyförening på att bygga en egen fullstor idrottshall, likt den i Fristad. Tankarna 
kommer att presenteras för nämnden under det första kvartalet 2022. 

Under våren 2022 kommer en ny idrottshall i Fristad bli verklighet likaså invigs ett nytt klubbhus med 
tillhörande omklädningsrum på Sjöbovallen. 

Mötesplatserna är viktiga samlingsplatser för kommunens invånare. De fyller en viktig funktion sett ur 
ett medborgarserviceperspektiv något som föregående pandemiår har visat med tydlighet. Nämnden 
har en ambition att utveckla dessa till att bli en ”motor” i det lokala demokratiarbetet, där 
medborgarnas inflytande får ta plats. Under 2022 har nämnden ett uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en ny mötesplats på Göta. Ambitionen finns även att framöver utveckla mötesplatskonceptet i 
serviceorterna. 

Lokalerna på Bryggaregatan kommer att under våren att bli lokaler för Tågets verksamhet och samtidigt 
flyttar den verksamhet som nu finns i lokalerna till Simonsland. 

Analys och strategiska bedömningar 

Fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser och besöksmål i en attraktiv stad där folk vill bo och verka. 
Nya tillgänglighetskrav, teknikutvecklingen och moderna förväntningar på stadens idrottsinstitutioner 
innebär att de löpande måste ses över och utvecklas. Fritidsområdet förändras över tid då nya vanor, 
idrotter och föreningar ständigt tillkommer. I samband med att staden växer och förtätas och som 
eventuellt får behov av att använda mark som i dagsläget används för kultur- och fritids- verksamheter 
behöver likvärdiga ersättningslokaler eller ny mark för ersättningsanläggningar identifieras i ett tidigt 
skede så att den löpande verksamheten, som dessutom ofta är i föreningsregi, kan fortgå utan större 
avbrott. 

Generellt är nämndens behov föremål för fortsatt analys vilket sannolikt innebär att objekt måste 
sträckas ut över tiden. 

5.9 Kulturnämndens lokalbehov 

Kulturnämndens sammanfattande analys 

Borås växer och med det följer olika behov. Nämnden följer samhällsbyggnadsprocesserna utifrån 
uppdraget att stödja medborgarnas behov av kulturens verksamheter i nya stadsdelar i första hand 
genom samverkan och samlokalisering med andra verksamheter. Nämnden behöver finnas med i beslut 
om utbyggnad av staden för att kunna påverka biblioteksverksamhetens lokalisering, förekomsten av 
förvaltningsövergripande mötesplatser och att kulturpedagogiska lokalbehov beaktas i samband med 
renovering och nybyggnation av skollokaler. Andra viktiga frågor för nämnden som rör lokalbehov 
befintliga som framtida är: 

 Konstmuseets framtid – ett nytt Art Center. 
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 Upprustning av nuvarande konstmuseum, biografen Röda kvarn och Borås Museum i 
Ramnaparken. 

 Bibliotekens Meröppet och behövliga anpassningar samt fortsatt renovering och anpassningar 
av bibliotekens lokaler på Byttorp, Sjöbo och Kristineberg. 

 Stadsteatern behov av att lokalerna utökas med en Blackbox. 

Analys och strategiska bedömningar 

Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen som nyttjas väl. En vision finns om ny 
konstbyggnad som i framtiden kan ersätta nuvarande konstmuseum vilket skulle förhöja Borås goda 
rykte som konst- och kulturstad. 

Det föreligger ett fortsatt behov av eventuella lokalförändringar i Kulturhuset. 

  

5.10 Miljö- och konsumentnämndens lokalbehov 

Miljö- och konsumentnämndens sammanfattande analys 

När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning 
och med det följer att verksamheten behöver fler kontorsplatser. 

 På tre år väntas verksamhetens behov öka till ett behov om totalt cirka 90 platser. 

 Upprustningsbehov vad avser lokalernas solavskärmning och ventilation samt förbättrade 
möjligheter till ombyte/dusch för cykelpendlare. 

Lokalerna som utgör tillskottet av kontorsarbetsplatser bör ligga centralt och nära allmänna 
kommunikationer.  Då kan verksamheten bedrivas resurseffektivt eftersom det är många besökanden 
och verksamhetens enheter behöver samverkar i hög utsträckning med varandra. 

Miljöförvaltningen använder i nuläget cirka 75 kontorsarbetsplatser fördelat på Fullmäktigehuset, 
Stadshuset och Nornan. Utöver kontorsplatser finns förråd, två sammanträdesrum och ett 
sammanträdesrum för nämnden. Redan 2022 är behovet 84 platser då antalet medarbetare ökat med 
tolv procent jämfört år 2021. 

Analys och strategiska bedömningar 

Miljöförvaltningen är i behov av en samlokalisering av sin verksamhet och antalet arbetsplatser bedöms 
eventuellt öka. 

5.11 Samhällsbyggnadsnämndens lokalbeov 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande analys 

 Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av utökade lokaler för perioden 
2023-2025. 

En ökad efterfrågan på Samhällsbyggnadsnämndens tjänster har föranlett att fler medarbetare har 
anställts. Befintliga lokaler har kunnat möta behoven genom ett bättre kapacitetsutnyttjande. Nämnden 
bedömer att det finns fortsatta möjligheter till att öka lokalanvändningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen använder i dagsläget 78 kontorsarbetsplatser, samtliga i Stadshuset. 
Ytterligare fem kontorsrum används som sammanträdesrum. Det finns även tre större 
sammanträdesrum, inklusive nämndens sessionssal. Förvaltningen disponerar även delar av källarplanet 
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i Nornan (Södra Kyrkogatan) som omklädningsrum, samlingslokal och verkstad för 
geodataavdelningen och lantmäteriavdelningen. 

Analys och strategiska bedömningar 

Samhällsbyggnadsnämnden har för närvarande inte redovisat något utökat lokalbehov för planperioden. 

  

5.12 Servicenämndens lokalbehov 

Servicenämndens sammanfattande analys 

 Lokalbehov planperioden 2023-2025 - avetablering av lokaler i kvarteret Nornan i samband 
med ev. samlokalisering på Pantängen 

I och med att investeringsmedlen för nybyggnationen på Pantängen togs bort från budgeten 2021 
medförde detta att flytten från Nornan är uppskjuten. Verksamheten har dock fortsatta behov av 
samlokalisering på Pantängen i enlighet med det investeringsbeslut som kommunfullmäktige tog 2019. I 
avvaktan på den utredning som Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
genomföra har Servicenämnden endast skjutit upp planerna på avetablering av Nornan med ett år. 
Servicenämnden beräknas därmed enligt reviderad plan lämna lokalerna i kvarteret Nornan under 
kvartal 4, 2025. 

Analys och strategiska bedömningar 

Servicenämnden har inte redovisat några nya lokalbehov för planperioden 2023-2025. Behov relaterade 
till andra nämnder behov och som påverkar Servicekontorets lokaliseringar omhändertas i samband 
med att flyttkedjor skapas. 

5.13 Tekniska nämndens lokalbehov 

Tekniska nämndens sammanfattande analys 

 Lokalbehov planperioden 2023-2025 - fler kontorsarbetsplatser. 

 Behov av cykelparkering inom Stadshuskvarteren för berörda förvaltningar. 

Staden växer och fler stora projekt är planerade i samband med att så sker. För att klara av den framtida 
expansionen har nämnden behov av fler anställda. Om personal och besökare använder cykel mer 
behövs cykelparkeringar i nära anslutning till Stadshuskvarteren. En behovsinventering är gjord. 

Analys och strategiska bedömningar 

Nämndens behov av kontorsarbetsplatser och cykelparkering införlivas i arbetet med att utreda 
möjligheterna att tillgodose lokalbehoven i Stadshuskvarteren. 

5.14 Stadsledningskansliets lokalbehov 

Stadsledningskansliets sammanfattande analys 

 Behov av större utbildningssalar och rum som är flexibla för olika typer av behov 

Stadsledningskansliet har hand om och erbjuder hela Borås Stad kommunövergripande utbildningar 
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med inriktning både för chefer och medarbetare. Dessa utbildningar ges idag på flera olika ställen med 
olika förutsättningar vad det gäller teknik, möblemang och tillgång till teknisk support. 
Kommunstyrelsen bedömer att Kommunfullmäktigehuset har en stor potential och efter nödvändiga 
anpassningar kan möta det behov av lokaler för utbildning och möten som efterfrågas. 

Analys och strategiska bedömningar 

Stadsledningskansliets behov av centrumnära administrativa lokaler införlivas i arbetet med att utreda 
lokalerna i Stadhuskvarteren. 

5.15 Lokalförsörjningsnämndens lokalbehov 

Lokalförsörjningsnämndens sammanfattande analys 

 Lokalbehov planperioden 2023-2025 - fler kontorsarbetsplatser. 

Behovet av utökade lokaler inom planperioden 2023–2025 bedöms vara 4-6 kontorsarbetsplatser. 
Utökningen avser platser för konsulter, praktikanter och en framtida förvaltningskapacitet. 

Analys och strategiska bedömningar 

Lokalförsörjningsnämndens behov av fler kontorsarbetsplatser införlivas i arbetet med att utreda 
lokalerna i Stadhuskvarteren. 

6 Borås Stads lokalresursplan - strategisk 

bedömning 

Borås Stad står som övriga kommuner inför stora utmaningar framöver att anpassa verksamheterna till 
en ökande befolkning med resurser som ökar betydligt långsammare. Det kommer krävas 
effektiviseringar för att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet. 

Svårigheterna ligger i att, med rimliga medel utan att försämra kvalitén ställa om, utöka eller minska 
lokaler i takt och i tid med att verksamheternas behov ändras. Det kräver en process som är tydlig, 
kommunicerbar och skapar utrymme till dialog för att kunna ge förutsägbarhet. Avvägda, välgrundade 
och genomlysta beslut innebär ett effektivt nyttjande av tillgängliga medel. 

Coronapandemin har tvingat fram distansarbete av en helt annan omfattning än tidigare. Det har i sin 
tur lett fram till en diskussion om verksamheternas framtida lokalbehov. En förväntan finns om att 
kunna minska lokalytor och därmed lokalkostnaderna men det finns vissa omständigheter som 
försvårar. Att ställa om och/eller avyttra ytorna snabbt till ringa kostnad är inte enkelt. Det handlar om 
kontraktstider för inhyrda objekt och kostnader för tomställda ägda lokaler om de inte används och 
anpassas till någon annan verksamhet eller avyttras. Nya arbetssätt för även med sig att lokalerna 
behöver anpassas efter de ändrade förhållandena vilket inte kan ske per automatik och tar resurser i 
anspråk. Krav på god arbetsmiljö måste beaktas. Det måste även finnas möjlighet att minimera 
smittorisk vid en eventuell framtida pandemi. Sammanfattningsvis så innebär omställning av lokaler ett 
behov av anpassningar och investeringar men sett på längre sikt kan dock lokalkostnaderna kunna bli 
lägre. 

En förutseende samhällsplanering är en viktig förutsättning. Tillgången på byggbar mark och 
detaljplaner behövs för att ha möjligheten att snabbare spela med olika alternativ när Borås Stad 
planerar för att lösa olika lokalbehov. Att det redan tidigt finns med lokaler för allmänna 
servicefunktioner är av största vikt. 
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De ekonomiska ramarna kommer att tvinga fram en inriktning att ompröva nya behov och förädla 
befintligt bestånd. En viktig del i den strategiska planeringen är att när en lokal ska förändras är att 
lokalen har förutsättningar för en resurseffektiv omställning när behoven förändras. Valet att renovera 
istället för att bygga nytt behöver generellt inte innebära att det blir dyrare. Det kan också handla om en 
senareläggning och en omvärdering av nybyggnadsbehovet. Det kan finnas lösningar som möter upp 
behoven på ett annat fullgott sätt. 

Att se om lokalerna kan användas på annat sätt eller om det finns bättre möjligheter till samutnyttjande 
och/eller att integrera olika verksamheter i lokalerna är också möjligheter. 

Verksamheterna har i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden stora möjligheter att aktivt bidra med 
lösningar. Ett naturligt led i en organisation som arbetar tillitsbaserat utifrån ett helhetsperspektiv. 

Tomt- och planbehov 

Nedanstående projekt kräver detaljplan och eventuellt lokalisering. 

Objekt Lokalisering Kommentar 

Ridhuset Ej klar  

(Bodaskolan) Boda ny idrottshall Klar Detaljplanearbete pågår 

Nytt konstmuseum Ej klar  

Tokapsbergs förskola Klar  

Äventyrets förskola, Vinkelvägen Sparsör Klar  

Stinebacken Klar  

Ny förskola Badstrandsvägen, Sjömarken Klar  

Övre Sjöbo Ej klar  

Bodaskolan, 2 klassrum och fritidshemvist Klar  

Myråsskolan Klar  

Skola i Norrbyområdet Pågår  

Fredriksborgsskolan (Ny skola Gässlösa) Klar  

Ny skola 2 Pågår  

Tummarpsskolan Klar Detaljplanearbete pågår 

BMSS - LSS Barnhemsgatan Klar  

BMSS- Gruppbostad LSS (A) - Rydsvägen, 
Gånghester 

Klar  

BMSS - Gruppbostad LSS (B) Dalsjöfors Klar Detaljplanearbete pågår 

BMSS - Gruppbostad SOL (A), Johannelundsgatan Klar  

Servicebostad LSS - Hemmansgatan Klar  

BMSS - Gruppbostad LSS (C) - Viskafors Klar Detaljplanearbete pågår 

BMSS LSS - Björkbo Klar  

Gruppbostad LSS - D Pågår  

Gruppbostad LSS - E Pågår  

Gruppbostad LSS - F Pågår  

Gruppbostad LSS - G Pågår  

Gruppbostad LSS- H Pågår  

VÅBO 1 Klar  

VÅBO 2 Pågår  
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Strategisk inriktning 

Borås stad kommer över tiden att ha stora behov vad avser den volymbaserade verksamheten. Inom 
ramen för Lokalförsörjningsnämndens ansvar prioriteras dessa behov i den fortsatta planeringen. 
Kapacitetsuppbyggnaden kommer i det fortsatta planeringsarbetet bevakas så att såväl behoven 
tillgodoses som att inte en kostsam överproduktion skapas. 

För att i högre grad kunna nyttja befintliga lokaler görs en kategorisering där ej ianspråktagna lokaler 
lämpade för verksamhet tidigt identifieras. Kategoriseringen bidrar också till att tydliggöra vilka lokaler 
som inte har möjlighet att fylla ett verksamhetsbehov eller på annat sätt tillföra värde och därför bör 
avvecklas. 

Att utveckla vårt sätt att producera är en viktig del i att skapa kostnadseffektiva lokaler. Nya 
angreppssätt, metoder och normer präglar det framtida byggandet. Exempelvis har modulär arkitektur 
utvecklats och är idag något helt annat än gammalt modulbyggande och utvecklingen sker parallellt på 
flera olika områden. Modulär arkitektur kommer framgent vara ett av alternativen när verksamheternas 
behov analyseras. 
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7 Pricklista 

Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

FOFN Brämhults IP Ombyggnad          

FOFN Sjöbo torggata, Fritidsgård Förhyrning          

FOFN Träffpunkten Hulta torg - fritidsgård Förhyrning          

FOFN (Träffpunkten) Mötesplats Hulta, Hulta 
torg 

Förhyrning          

FOFN (Sjöbo torg 9) Möteslokaler Sjöbo Förhyrning          

FOFN Mötesplats Kristineberg 
(centrumhuset) 

Förhyrning          

FOFN Norrbyhuset (Kronängsgården) -
 INOMHUS 

Tillbyggnad          

FOFN Dalsjöbadet Ombyggnad          

FOFN Boråshallen Ombyggnad          

FOFN Ridhuset Nybyggnad          

FOFN Erikslundsskolan - idrottshall Ombyggnad          

FOFN (Bodaskolan) Boda ny idrottshall Nybyggnad          

FOFN Sandaredshallen - UTÖKNING Förhyrning          

FOFN Isytor Förhyrning          

KUN Borås Museum, Ramnaparken, 
Parkgatan 29 

Tillbyggnad          

KUN Kulturhuset, Scheelegatan - entrée 
(prio 2) 

Ombyggnad          

KUN Kulturhuset, Borås Stadsteater -
 Blackbbox (prio 2) 

Tillbyggnad          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

KUN Kulturhuset - konstmuseet, ny entré 
(prio 1) 

Ombyggnad          

KUN Centrumhuset Kristineberg Förhyrning          

KUN Nytt konstmuseum Nybyggnad          

FN Tokapsbergs förskola Nybyggnad          

FN Aplaredsgårdens förskola (Gulsippan) 
i Aplaredsskolan 

Tillbyggnad          

FN Äventyrets förskola, Vinkelvägen 
Sparsör 

Nybyggnad          

FN Stinebacken Nybyggnad          

FN Ny förskola regementet Förhyrning          

FN Kronängsparken Förhyrning          

FN Ny förskola Badstrandsvägen, 
Sjömarken 

Nybyggnad          

FN Övre Sjöbo Nybyggnad          

FN Ny förskola Tosseryd Förhyrning          

GRN Asklandaskolan Tillbyggnad          

GRN Bodaskolan, 2 klassrum och 
fritidshemvist 

Nybyggnad          

GRN Bodaskolan - Idrottshall Ombyggnad          

GRN Dalsjöskolan Ombyggnad          

GRN Engelbrektsskolan, om-/tillbyggnad Tillbyggnad          

GRN Erikslundsskolan Tillbyggnad          

GRN Fristadskolan - UTÖKNING Förhyrning          

GRN Gula Skolan, Skolvägen 2 Ombyggnad          

GRN Skolidrottshallar, för små Övrig åtgärd          

GRN Myråsskolan Nybyggnad          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

GRN Skola i Norrbyområdet Nybyggnad          

GRN Fredriksborgsskolan (Ny skola 
Gässlösa) 

Nybyggnad          

GRN Ny skola 2 Nybyggnad          

GRN Sandgärdsskolan Tillbyggnad          

GRN Sandaredsskolan Tillbyggnad          

GRN Särlaskolan Tillbyggnad          

GRN Trandaredsskolan Ombyggnad          

GRN Tummarpsskolan Tillbyggnad          

GVUN Bäckängsgymnasiet - tillbyggnation Tillbyggnad          

GVUN Sven Eriksonsgymnasiet -
 Tillbyggnad 

Tillbyggnad          

GVUN Sparregatan 12 Förhyrning          

SON BMSS - LSS Barnhemsgatan Nybyggnad          

SON BMSS- Gruppbostad LSS (A) -
 Rydsvägen, Gånghester 

Nybyggnad          

SON SOL träffpunkt/aktivitetshus, psykisk 
ohälsa 

Förhyrning          

SON BMSS - Gruppbostad LSS (B) 
Dalsjöfors 

Nybyggnad          

SON BMSS - Gruppbostad SOL (A), 
Johannelundsgatan 

Nybyggnad          

SON Servicebostad LSS - Hemmansgatan Nybyggnad          

SON BMSS - Gruppbostad LSS (C) -
 Viskafors 

Nybyggnad          

SON BMSS LSS - BJÖRKBO Nybyggnad          

SON Nytt BMSS LSS-boende ersätta 
Kapplandsgatan 

Förhyrning          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

SON Nytt BMSS LSS- boende Östermalm Förhyrning          

SON Skogslid (Gamla Kyrkvägen 6, 7, 
Fristad) 

Förhyrning          

SON Gruppbostad LSS - D Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS - E Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS - F Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS - G Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS Nybyggnad          

VÄN Nytt vård och omsorgsboende -
 Kristinegränd VÅBO 1 

Nybyggnad          

VÄN Mötesplats Sjöbo Förhyrning          

VÄN (Åsboholmsgatan 16, 46693 
Skolgatan 28) Samlokalisering 
Åsboholmsgatan m fl 

Förhyrning          

VÄN VÅBO 2 Nybyggnad          
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1 Inledning 

Lokalresursplan 2023-2031 planperiod 2023-2025 

Lokalplaneringen synliggör Stadens samlade behov av olika lokaler för att dess verksamhet ska kunna 
utföras och ger på så sätt goda förutsättningar för en kommunövergripande strategisk lokalplanering 
med fokus på kommunnyttan. 

Förändringar i lokaler påverkar nämndernas budgetramar. Därför redovisar förvaltningarna alla behov 
så att en helhetsbild ska kunna ges av det totala lokalbehovet. 

Stadens behov av exempelvis infrastruktur, parker, parkeringsytor m.m. ingår inte. 

Lokalförsörjningsnämnden bedömer om förvaltningarnas olika behov kan realiseras och om så, när i 
tiden. De behov som framgår av lokalresursplanen är dock begränsade till behov som innebär 
satsningar i form av investeringar och större inhyrningar. Det handlar om investeringar utöver normal 
fastighetsförvaltning och mindre projekt. Lokalresursplanen omfattar såldes inte reinvesteringar, 
standardhöjande åtgärder (hyresgästanpassningar) eller investeringsåtgärder för exempelvis 
energioptimeringar och/eller myndighetskrav. 

Planens utblick är 10 år. Behoven som kan komma att vara aktuella under de tre närmsta åren -
 planperioden, utgör grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. 

2 Lokalbestånd 

  Ägda lokaler, kvm 
Inhyrda lokaler, 

kvm 
Årshyra, kr 

Arbetslivsnämnden, ALN 645 1 244 15 780 550 

Förskolenämnden, FN 55 874 22 458 108 738 963 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
FOFN 

81 205 8 401 81 567 916 

Grundskolenämnden, GRN 179 610 28 072 189 109 504 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, GVUN 

72 475 24 915 77 939 669 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, IFON 

2 450 9 493 17 746 074 

Kulturnämnden, KUN 25 277 19 463 43 998 079 

Miljö- och konsumentnämnden, 
MKN 

2 939 0 1 996 386 

Samhällsbyggnadsnämnden, SBN 3 989 0 2 700 553 

Servicenämnden, SN 3 335 0 2 278 855 

Sociala omsorgsnämnden, SON 3 193 15 676 22 452 636 

Stadsledningskansliet, SKA 9 534 8 926 16 920 417 

Tekniska nämnden,TEN 3 586 2 330 3 795 018 

Vård- och omsorgsnämnden, VÄN 17 098 31 431 54 743 501 

Totalt 461 210 172 409 639 768 121 
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3 Befolkningsprognos 

En befolkningsprognos, eller befolkningsframskrivning, är en beräkning av hur stor befolkningen 
kommer att bli i framtiden. För att få fram siffran görs en uppskattning av hur många som kommer att 
födas och dö, och hur många som kommer att invandra till och utvandra från Sverige. Prognosen 
används för kommunal planering och verksamhet. 

Förskola, grundskola och äldreomsorg står för en betydande andel av Stadens totala verksamhet och 
budget. Genom att kunna förutse förändringarna inom de volymbaserade verksamheterna ges ökade 
möjligheter att omhänderta tillgängliga resurser effektivare. Befolkningsprognosen är en av flera 
parameter för Stadens strategiska planering. Det är i sammanhanget dock viktigt att poängtera att 
prognoser är en uppskattning av en framtida utveckling. Hur det faktiskt blev är något vi får veta först i 
efterhand. 

Nedan visas prognos på befolkningsförändring för perioden 2023-2026 i åldersgrupperna upp till 19 år 
och över 80 år. 

Källan för uppgifterna i det följande är SCB och stadsledningskansliet, Borås stad. 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 0-5 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

0-5 år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Brämhult 1 112 1 050 997 951 914 -136 

Centrum 813 886 949 1004 1073 187 

Göta 826 858 882 887 911 53 

Norrby 993 996 939 892 904 -92 

Sjöbo 524 538 553 611 640 102 

Trandared 886 882 904 909 912 30 

Dalsjöfors 837 791 779 738 705 -86 

Fristad 690 685 656 661 631 -54 

Sandhult 722 695 679 660 631 -64 

Viskafors 424 410 391 377 367 -43 

restförda 4 4 4 4 4 0 

Summa 7 831 7 795 7 733 7 694 7 692 -103 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 6-12 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

6-12 år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Brämhult 1 561 1 537 1 537 1 464 1 410 -127 

Centrum 851 857 850 864 901 44 

Göta 921 925 927 935 932 7 

Norrby 1 210 1 197 1 197 1 177 1 156 -41 
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6-12 år       

Sjöbo 513 518 531 566 578 60 

Trandared 987 972 970 989 971 -1 

Dalsjöfors 1 165 1 192 1 188 1 172 1 144 -48 

Fristad 1 070 1 060 1 059 1031 1000 -60 

Sandhult 1 121 1 084 1 064 1 053 1 021 -63 

Viskafors 630 609 612 588 592 -17 

restförda 11 11 11 11 11 0 

Summa 10 040 9 962 9 946 9 850 9 716 -246 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 13-15 år fördelat på geografiskt område (kommundel) inom 
Borås stad 

13-15 år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Brämhult 610 622 613 662 682 60 

Centrum 385 406 410 408 398 -8 

Göta 373 392 391 410 402 10 

Norrby 524 525 533 511 513 -12 

Sjöbo 234 252 238 259 257 5 

Trandared 373 388 400 415 423 35 

Dalsjöfors 474 477 504 519 533 56 

Fristad 471 478 471 482 488 10 

Sandhult 480 496 502 490 482 -14 

Viskafors 280 275 293 310 280 5 

restförda 0 0 0 0 0 0 

Summa 4 204 4 311 4 355 4 466 4 458 147 

Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen 16-19 år för Borås Stad 

16-19 år       

 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Borås Stad 5 329 5 435 5 584 5 713 5 861 426 

Summa 5 329 5 435 5 584 5 713 5 861 426 
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Förändring per år för perioden 2023-2026 i åldersgruppen från 80 år fördelat per geografiskt områden (serviceorter resp. 
Borås tätort) inom Borås stad 

80-w år       

Område 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring 
2023 - 2026 

Fristad 581 593 640 664 692 99 

Dalsjöfors 602 640 666 687 705 65 

Viskafors 375 397 418 435 453 56 

Sandared 499 516 546 565 579 63 

Summa serviceorter 2 057 2 146 2 270 2 351 2 429 283 

Borås Tätort 4 290 4 400 4 520 4 677 4 768 368 

Totalt 6 347 6 546 6 790 7 028 7 197 651 

Med serviceort menas tätorter med närliggande områden utanför Borås tätort.  

4 Processer 

Respektive nämnd avrapporterar årligen i januari lokalbehovet för den kommande treåriga 
planperioden och lämnar för efterföljande år i lokalplanens 10-åriga utblick en analys av kommande 
behov. Lokalförsörjningsförvaltningen sammanställer dessa och bedömer om behoven är realiserbara 
och om så, när i tiden. 

För att få en gemensam bild stäms behovsbedömningen av med respektive förvaltning och presidier. 
Avstämningarna med förvaltningarna sker en gång på våren - före det att lokalresursnämnden lämnar 
lokalresursplanen och förslag till investeringsplan, och en gång på hösten före det att beslut tas om 
investeringsbudgeten. Under våren inför beslut om lokalresursplanen görs även avstämningar med 
presidier i nämnder med stora behov. 

Inför 2023 års budget vad avser investeringar sker planeringen utifrån ramanslag. 

5 Sammanfattning av nämndernas 

lokalbehov 

5.1 Förskolenämndens lokalbehov 

Förskolenämndens sammanfattande analys 

 Befolkningsprognosen för 2025 jämfört med 2020 visar på en fortsatt minskning av totalt antal 
barn i förskoleåldern men trenden varierar beroende på geografiskt område. 

 Behovet av antalet platser påverkas av handlingsplanen för bostadsbyggande 2021-2025. Planen 
visar kända projekt för bostadsbyggande. Inom perioden finns i centralorten inom klara som 
inom pågående detaljplaner drygt 3 200 bostäder respektive 2500 bostäder. Det handlar både 
om exploatering av nya områden som förtätningar inom befintliga områden. För serviceorterna 
handlar det i sin tur om drygt 500 bostäder respektive drygt 200 bostäder.  Att betänka är att en 
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mindre detaljplan inom serviceorten kan påverka behovet av antalet förskoleplatser i högre grad 
än om motsvarande skulle ske inom centralorten. 

 Offentlig statistik för år 2020 visar att Borås stad jämfört liknande kommuner hade per 
inskrivet barn i kommunal förskola näst lägst kostnad för lokaler. 

 Planerade lokalbehov prioriteras utifrån Barnets bästa.  

 För att öka såväl användarvänligheten och säkerhet kring att ha tillträde till lokalerna är det 
viktigt att dessa fortsatt förses med passersystem. Drygt tio förskolor har idag dessa system. 
Nämnden kommer i samråd med CKS att kartlägga vilka ytterligare förskolor som är i behov av 
passersystem. 

Förändringar i befolkningsstrukturen påverkar behovet av förskoleplatser såväl till antalet som dess 
geografiska fördelning. Den senaste befolkningsprognosen visar på en minskning av antalet barn i 
förskoleåldern men det finns geografiska skillnader. Erfarenhet av tidigare prognoser och den faktiska 
historiska utvecklingen indikerar att framtida behov snarare kommer att bli högre än lägre. Hur 
befolkningsutvecklingen och platsbehovet kommer att utvecklas totalt som geografiskt under de 
närmsta åren är extra svårt att bedöma beroende på pandemins eventuella effekter och konsekvenser. 
Borås stad har också den politiska ambitionen att förskoleplats ska kunna erbjudas till den förälder som 
anmält dylikt behov tidigare än det statliga krav som finns på fyra månader. Detta sammantaget ställer 
stora krav på dimensioneringen för att verksamheten ska kunna svara för barnets bästa. 

Lokalernas beskaffenhet har en stor relevans. Dialoger mellan förvaltningarna för Förskolan respektive 
för Lokalförsörjningen har satt fokus på att det finns enheter som inte lever upp till den generellt högt 
ställda nivån på inomhus- som och utemiljö. Förskoleförvaltningen har även ett nära samarbete i 
lokalfrågor med grundskoleförvaltningen då beslut inom respektive nämnd kan komma att påverka den 
andres verksamhet. 

För att dimensioneringen av nya förskolor ska bli såväl så optimal som möjligt för verksamheten, som 
ekonomisk försvarbar behöver Förskolenämnden involveras i ett tidigt skede när Staden planerar för 
nya områden eller förtätningar av befintliga områden. Förskolenämnden har även antagit rutiner för 
nybyggnation och ombyggnationer av förskola i syfte att kommunicera värden, funktioner och 
målsättning med verksamheten. 

Ändamålsenliga lokaler är av betydelse för att kunna bedriva en likvärdig utbildning inom förskolan. 
Säkerställs lokalernas tillgänglighet och utformning så värnas samtidigt om barns lika värde, integritet 
och rätt till utveckling. 

Analys och strategiska bedömningar 

Befolkningsprognosen fram till 2025 visar på en nettominskning med 31 barn i åldern 0-5 år jämfört år 2022, 
men det finns geografiska skillnader. Den förklaras med en total ökning om 313 barn som fördelas 
mellan Centrum 182 barn, Sjöbo 75 barn och Göta 56 barn. Områden där antalet barn minskar mest 
inom perioden är generellt områden inom centralorten. Av det minskade totala antalet barn inom Borås 
stad, 344 barn, står områden Brämhult, Norrby och Trandared för sammantaget 192 barn. Minskningen 
ligger i huvudsak på Brämhult och Norrby med 87 barn vardera. Resterande del av den totala 
minskningen rör områden utanför Centralorten såsom Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

Befolkningsprognosen är en parameter att ta hänsyn till i planeringen av antalet förskoleplatser men 
många andra faktorer kan påverka och behöver vägas in för att kunna dimensionera framtida 
produktion av förskoleplatser. 

Kortsiktiga fluktuationer kan mötas med att hyra in och anpassa lokaler vilket även är ett alternativ i 
områden där tillgången på exploaterbar mark inte finns att tillgå. Avvägningar görs för att skapa en så 
låg driftkostnad som möjligt och säkerställa en långvarig funktion i de aktuella hyresengagemangen. 

Utmaningen med inhyrning av lokaler är att de ska vara lämpliga bl.a. med hänsyn taget till lagkrav, 
normer och riktvärden för inomhus- som utomhusmiljö. 

Antalet förskoleplatser uppgår till 6 739 platser år 2025. Antalet befintliga antalet platser har från år 
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2022 ökat med 435 platser. Förväntat behov fram till 2025 visar inte på några större förändringar. 
Sammantaget ger detta att lediga platser finns att tillgå i alla områden med något undantag. 

Norrbyskolan kvarstår som lokal för förskoleverksamhet. 

För närvarande bedöms behovet av egen produktion av förskolor efter 2025 inte vara aktuellt. 

   

Källa för uppgifterna i det följande är Förskolenämnden, Borås stad. 

Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 1 141 1 112 1 076 1 054 

Bef. platser 865 865 865 865 

Förväntat behov 876 854 826 809 

Förändring per år -11 11 39 56 

     

Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 842 870 944 1 024 

Bef. platser 718 718 718 758 

Förväntat behov 669 691 750 814 

Förändring per år 49 27 -32 -56 

     

Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 839 811 786 765 

Bef. platser 715 715 715 715 

Förväntat behov 691 668 647 630 

Förändring per år 24 47 68 85 

     

Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 688 691 672 666 

Bef. platser 610 610 580 620 

Förväntat behov 579 582 566 560 

Förändring per år 31 28 14 60 

     

Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 954 994 1014 1010 

Bef. platser 610 750 730 770 

Förväntat behov 622 690 704 701 

Förändring per år -12 60 26 69 
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Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 894 881 823 807 

Bef. platser 749 729 729 749 

Förväntat behov 734 723 676 663 

Förändring per år 15 6 53 86 

     

Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 778 766 766 746 

Bef. platser 635 620 640 660 

Förväntat behov 629 619 619 603 

Förändring per år 6 1 21 57 

     

Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 520 547 573 595 

Bef. platser 400 400 480 560 

Förväntat behov 367 386 404 420 

Förändring per år 33 14 76 140 

     

Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 733 732 737 715 

Bef. platser 640 660 660 660 

Förväntat behov 615 614 618 600 

Förändring per år 25 46 42 60 

     

Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos 0-5 år 426 426 406 402 

Bef. platser 362 382 382 382 

Förväntat behov 354 354 337 334 

Förändring per år 8 28 45 48 
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5.2 Grundskolenämndens lokalbehov 

Grundskolenämndens sammanfattande analys 

 Under prognosperioden 2022-2025 beräknas totala antalet elever F-9 öka med drygt 661 
barn/elever. De äldre årskurserna står i princip för förändringen. Antalet nyanlända elever 
påverkar. På längre sikt är elevökningen en effekt av planeringen av nya bostadsområden inom 
staden. Förändringarna har en geografisk spridning. Vissa områden påverkas mer andra mindre. 

 Det har skett ett trendbrott i elevökningen jämfört föregående prognosperiod. Den senaste 
periodens ingångsvärden visar en årlig ökning med drygt 250 barn/elever per år som i 
periodens slut sjunker till 50 barn/elever per år. Förändringen slår med tydlighet igenom från 
2023. 

 Den volymökning som ska omhändertas innebär en stor utmaning såväl ekonomiskt som 
verksamhetsmässigt. Mest prioriterat är att kapacitetsutbyggnaden säkras för att kunna möta 
den förväntade elevökningen. Därefter prioriteras åtgärder så att lokalernas byggnadstekniska 
kondition förbättras och åtgärder i lokalerna för ett mer effektivt nyttjande. Lägst prioriterat är 
lokalanpassningar som ger en ökad kvalitet i det pedagogiska arbetet eller för Elevhälsans 
medicinska uppdrag. 

 Högstadieskolorna har behov av att få kameraövervakning installerat inom- som utomhus. 
Genom denna åtgärd kan brott och skadegörelse beivras. Risken för brott och skadegörelse kan 
minska och därmed ökar tryggheten och säkerheten för elever och personal. Passagesystem är 
också ett prioriterat behov i alla skolor och ytterligare ett exempel på en trygghetsfaktor. 
Passagesystem främjar även möjligheten för uthyrning av kommunens lokaler till föreningsliv, 
privatpersoner och näringsidkare.  

 Ny skola Norrbyområdet för behov av elevplatser i området. 

Den kommuncentrala befolkningsprognosen, som baseras på folkbokföringen, är en planeringsfaktor i 
Grundskolenämndens verksamhets- och lokalplanering. Antalet folkbokförda barn grundar också 
Stadens resurstilldelning till Grundskolan. Riktade statsbidrag för asyl- och tillståndssökande barn 
finansieras av Migrationsverket. 

Ökningen av antalet barn 6-15 år sker i åldersgrupperna 10-12 år (årskurs 4-6) och 13-15 år (årskurs 7-
9). Åldersgruppen 13-15 år står för en något högre andel än åldersgruppen 10-12 år. Ökningen per år är 
som störst i början av perioden med 250 fler barn som sedan i slutet av perioden sjunker ned till drygt 
50 barn per år. 

Förändringen av antal elever är inte jämnt fördelad geografiskt. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen visas få störst effekt i Centrum, Göta, Norrby, Sjöbo och Trandared. Här väntas 
antalet barn öka beroende på område från 120 barn upp till 200 barn och är en stark bidragande faktor 
till förändringen av antal elever. 

Den valda prioriteringen för hur volymökningen ska kunna hanteras grundar sig på volymökningen i 
sig, att tidigare kapacitetsutbyggnad är eftersatt och genom hur den ekonomiska styrningen är 
utformad. Den ekonomiska styrningen är direkt kopplad till volymökningen vilket innebär att ökade 
hyror endast kan täckas när volymen elever ökar. En ökad hyra med en oförändrad resurs innebär att 
lärartätheten kan komma att påverkas och det i sin tur innebär konsekvenser för riktade statsbidrag. 

Att lösa kapacitetsökningar i grundskolan med tillfälliga modullösningar är kostsamt för Staden. En 
stabil och långsiktig lösning är nödvändig för att Staden ekonomiskt under de närmaste åren ska kunna 
hantera det ökade elevantal som befolkningsprognosen visar. 

Friskolornas kapacitet har bedömts vara oförändrad. Skulle en förändring vara aktuell kommer detta 
innebär krav på att Grundskolenämnden får revidera nämndens egna kapacitetsbehov. 

För närvarande är dock inte skollokalernas maxkapacitet i Staden fullt utnyttjad. 

En skolas maxkapacitet påverkas av många olika parametrar. Det handlar i mångt och mycket om hur 
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anpassningsbar och flexibel lokalytan är för att möta olika verksamhetskrav. Olika årskurser kräver 
olika mycket yta inomhus som utomhus. I det sammanhanget är det viktigt att miljön inomhus som 
utomhus ligger på en godtagbar nivå efter hur skolan över tid kommer att blir dimensionerad. 

Antalet elever i de olika årskurserna varierar med tiden både volymmässigt som strukturellt vilket i sig 
inte är något onormalt. Det fria skolvalet gör dock att en enskild skola inte själv kan styra utifrån 
upptagningsområden hur många elever skolan kan komma att öka med då intentionen med skolvalet är 
att en elev placeras i en skola beroende på vårdnadshavarens önskemål. Får en skola fler sökande än 
antalet platser tillämpas urvalskriterier i form av syskonförtur och en relativ närhetsprincip – barnets 
skall inte ha orimligt långt till skolan från hemmet. Men beroende på söktryck och hur urvalskriterierna 
sammanfaller så kan effekten bli platsbrist som leder till att det skapas flyttkedjor mellan olika skolor. 

Lokalernas möjlighet till flexibilitet varierar också beroende hur fastigheten i sig är utformad. Det är 
inte heller enbart de ytor som används i undervisningen som spelar roll utan även exempelvis 
kapprum/elevskåp och matsalar/kök. En del skolor är således enklare att anpassa medan andra inte har 
samma möjlighet att leva upp till en generellt förväntad nivå för en skolas maxkapacitet. Här har även 
skolans geografiska en stor betydelse. En skola utanför centralorten kan inte nå samma 
kapacitetsutnyttjande. Storleken på elevkullarna varierar mer och det fria skolvalet påverkar i högre 
utsträckning då få elever söker sig från skolor i centralorten. 

I teorin är en rimlig nivå på kapacitetsutnyttjande för en skola i centralorten 90 procent av antalet 
platser baserat på att klassrummen kan ta 20-25 elever per rum. Förutsättningarna för att nå upp till 
detta skiljer sig dock mellan en skola med F-6 verksamhet och en renodlad högstadieskola på så sätt att 
skolan med F-6 verksamhet har målet att hålla en klass intakt genom alla årskurser, vilket gör att 
årskullarna kan variera mer än i en högstadieskola. Högstadiet har generellt bättre förutsättningar att 
klara ett högre kapacitetsutnyttjande bl.a. för att antalet högstadieskolor är färre till antalet och i högre 
grad koncentrerade till centralorten. Således behövs en acceptans för att ett lägre kapacitetsutnyttjande 
för skolor som inte är högstadieskolor. 

Analys och strategiska bedömningar 

Utbyggnaden av grundskolans kapacitet har en stark anknytning till de olika objektens tidplaner och det 
är av stor betydelse att det ses som en helhet. Behoven är relevanta och behöver snarast tillgodoses. 

Inom planperioden 2023-2025 är följande objekt genomförbara - nyproduktion och om/tillbyggnation: 
Myråsskolan, Fredriksborgskolan (Gässlösa) och Särlaskolan. Detta innebär ett kapacitetstillskott. Inom 
den tioåriga utblicken ligger objekt som Bodaskolan Allaktivitet, Trandaredskolan, Asklandaskolan, 
Sandaredskolan, Sandgärdsskolan, Engelbrektskolan, Tummarpsskolan, Erikslundskolan och Ny skola 
2. 

Förskjutningar av enskilda objekt får konsekvenser för andra objekt och det medför ytterligare 
evakueringskostnader. 

Flera nya grundskolor kommer att krävs i och med att staden väntas växa framöver. Hänsyn till detta 
behöver tas i med Stadens planeringsförutsättningar bl.a. då det gäller skolans möjliga lokalisering. Det 
behöver samtidigt utredas om det finns andra lösningar än nyproduktion. 

5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens lokalbehov 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanfattande analys 

 Den demografiska situationen och ett ökande söktryck skapar ett behov av fler lokaler hos 
verksamheten. Antalet elever väntas öka med 560 fram till år 2025. Ökningen är kraftigast fram 
till och med år 2023, sedan planar den ut. 

 Obalansen på kort sikt mellan antalet behöriga förstahandssökanden och antalet platser är störst 
på tre av programmen på Viskastrandsgymnasiet, ett program på vardera Sven 
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Eriksonsgymnasiet respektive Bäckängsgymnasiet medan Almåsgymnasiet har god tillgång på 
lokaler. 

 Den framtida lokalanvändningen för Almåsgymnasiet behöver utredas likaså möjligheten till 
expansion för tre program på Viskastrandsgymnasiet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tog i oktober 2020 beslut om framtidens gymnasieskola. 
Nämnden lämnade i mars 2021 till Lokalförsörjningsnämnden ett detaljerat underlag över hur skolorna 
behöver dimensioneras för att kunna möta den väntade elevökningen fram till 2025. 

I budgeten för år 2022 finns medel avsatta för utbyggnad av Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet. För att kunna klara verksamheten under ombyggnationstiden är lokalåtgärder 
planerade i samråd med lokalförsörjningsförvaltningen/nämnden. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens behov av centrumnära pedagogiska lokaler införlivas i 
arbetet med att utreda lokalerna i kvarteret Nornan. 

Förstudie öppnas i maj 2021 av Lokalförsörjningsnämnden mot bakgrund av utredningen Framtidens 
gymnasium och gymnasiesärskola. 

Behov av ytterligare elevplatser bedöms finnas efter kommande planperioder. 

5.4 Arbetslivsnämndens lokalbehov 

Arbetslivsnämndens sammanfattande analys 

 Arbetslivsnämnden bedömer att inga nya lokalbehov finns att redovisa för perioden 2023-2025 

Analys och strategiska bedömningar 

Arbetslivsnämnden har inte redovisat några nya lokalbehov för planperioden 2023-2025. 

5.5 Individ- och familjeomsorgsnämndens lokalbehov 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanfattande analys 

 Det ökade trycket på verksamheten - främst verksamheterna Barn- och ung respektive 
Öppenvården, medför behov av fler lokaler.  

 Behov av utökad kontorsyta. Möjligheten till distansarbete påverkar behovet av kontorslokaler 
som dock bedöms kvarstå om än i mindre omfattning. 

 Boendena för de som lämnar verksamheten behöver ses över och då i synnerhet för de som 
varit på familjehem och på hem för vård och boende. 

Befolkningen väntas fortsatt öka i Borås stad. Den åldersstrukturella förändringen kan komma att 
påverka Individ- och familjeomsorgens verksamhet något som redan visat sig genom en ökning av 
antalet anmälningar och ansökningar och med det följer behov av insatser. Antalet ensamkommande 
barn har dock minskat under de senaste åren och ligger nu på en nivå som väntas gälla framöver. 

Nämnden har sedan ett par år tillbaka arbetat för och med att få mer sammanhängande lokaler för sina 
verksamheter. En hel del förändringar har redan genomförts. Det pågår dock en översyn av 
förvaltningens organisation som på sikt kan komma att påverka hur de olika verksamheterna, jämfört 
idag, bör vara lokaliserade i förhållande till varandra för att gynna samordning, kommunikation och en 
ökad kvalité i nämndens verksamhet. 
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På Österlånggatan 64 finns sedan år 2021 en stor del av den utåtriktade och mottagande verksamheten 
för barn och unga. I fastigheten finns samlat verksamheterna som hanterar myndighetsutövning, 
familjerätt, barn- och ungas öppenvård och förebyggande. Förutom dessa verksamheter finns även 
Barnahus för vilken nämnden är driftansvarig, Ungdomsmottagningen och Närhälsans verksamhet och 
Ungas psykiska hälsa. I angränsande lokaler finns Mini-Maria. 

När det gäller Österlånggatan 74 är planen att flytta de verksamheter som finns där idag - den centrala 
administrationen och öppenvården inom Vuxenverksamheten, till Fabriksgatan 11 och/eller 
Österlånggatan 64. För närvarande finns en överkapacitet på Österlånggatan 74 som i stort beror på att 
plan 2 inte bedöms som lämplig för kontorslokaler till följd av att en närliggande garagebyggnad nyligen 
har uppförts. Flytten från Österlånggatan 74 skulle innebära att stora delar av nämndens verksamhet 
samlas i två fastigheter vilket medför flera fördelar för verksamheten. 

Nämnden bedömer att det således för Fabriksgatan 11 finns ett utökat lokalbehov. Hur omfattande 
behovet är beror på om verksamheterna från Österlånggatan 74 flyttas till Fabriksgatan 11. Men det 
finns även verksamheter på andra adresser som har behov av nya och/eller utökade lokaler. Det gäller 
öppenvårdsverksamheten för Personer med missbruksproblematik som finns på Yxhammarsgatan och 
de tre verksamheterna Barnahus, öppenvården för Barn- och unga och Mini-Maria som finns på eller i 
anslutning till Österlånggatan 64. 

Analys och strategiska bedömningar 

Lokalförsörjningsnämnden är till stor del beroende av externa fastighetsägare för att anskaffa 
lägenheter till målgrupperna. För att kunna göra detta krävs det att fastighetsägarna är villiga att ingå ett 
samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen. Målgruppernas speciella förutsättningar och behov 
medför ofta svårigheter då de av fastighetsägarna bedöms vara mindre attraktiva hyresgäster. För att 
lyckas tillgodose behovet är det nödvändigt att bygga upp goda relationer och behålla dessa långsiktigt. 

Fortsatt arbete i planperioden inriktas mot att finna lösningar för angivet behov. 

5.6 Sociala omsorgsnämndens lokalbehov 

Sociala omsorgsnämndens sammanfattande analys 

 Med befolkningsökningen följer ett ökat behov av fler gruppbostäder LSS. Behovet bedöms 
vara fyra stycken gruppbostäder LSS per år under planperioden.  

 För att en nettoökning av antalet platser ska ske behöver antalet gruppbostäder LSS, inom 
planperioden 2023-2025, öka med fyra boenden per år. Då undviks att ha beslut som inte 
verkställs och att externa placeringar behöver köpas in. Samtidigt som de boenden kan ersättas 
som inte uppfyller kriterier för tillgänglighet, god arbetsmiljö och brandskydd. 

 Inom planperioden nyproduceras två gruppbostäder LSS i befintligt resp. nybyggt hyreshus - på 
Marklandsgatan resp. inom Östermalmsområdet. 

 Behov av ett serviceboende LSS. 

 För verksamheten inom SoL nyproduceras ett nytt boende under planperioden. Behov finns 
också av träningslägenheter så att antalet externt placerade personer kan minska i antal. 

 Inom Dagligverksamhet LSS och sysselsättning SoL har nämnden behov av fortsatta 
renoveringar och anpassningar så att lokalerna kan bättre möta målgruppernas behov. Det kan 
också handla om samlokalisering av lokaler och att skapa allaktivitetshus. 

 LSS-lägenheterna och lokalerna för Daglig verksamhet har genomgående behov av renovering. 
Många av lägenheterna klarar inte uppställda brandskyddskrav. Därtill kommer behov av 
anpassningar exempelvis så att tillgängligheten kan öka för målgrupperna. 

 Nämnden arbetar för att lägenheterna inom beståndet ska ha Internetuppkoppling som 
standard.  
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Sociala omsorgsnämndens målgrupper är personer med funktionsnedsättning som behöver insatser 
utifrån både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 
De typer av bostäder och lokaler som nämnden behöver för sin verksamhet är gruppbostäder, 
servicebostäder, bostäder med särskild service för unga, lokaler för korttidsvistelser och lokaler för 
Daglig verksamhet/sysselsättning. 

För LSS-verksamheten handlar det oftast om mindre enheter. Målet för de personer som omfattas av 
lagen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att bostaden ligger 
i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Korttidsvistelse är till för att 
ge den enskilde en möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att erbjuda anhöriga tillfällen till 
avlösning. Den Dagliga verksamheten är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

För människor som av fysiska, psykiska och andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och 
som till följd av detta behöver ett individuellt anpassat boende finns insatser att tillgå i form av bostäder 
med särskild service, SoL. Lokaler för korttidsvistelse används i syfte att utreda behov och söka 
lämpliga insatser för boende i enskilt hem eller bostad med särskild service. Det kan också handla om 
att kunna ge tillfällig avlastning och återhämtning eller vid tillfälligt utökat behov av insatser efter 
sjukhusvistelse. 

Förändrade riktlinjer enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen 
(SoL) påverkar hur omfattande behovet av bostäder och lokaler blir. Det kan handla om att bostäder 
ska kunna tillhandahållas snabbare men också genom att regeltillämpningen blir striktare vilket kan 
medföra att behovet av en viss typ av bostäder och lokaler ökar eller minskar. Inom socialpsykiatrin 
finns en förändrad lagstiftning sedan ett par år tillbaka som troligen kan komma att påverka behovet av 
fler korttidsplatser. Det är också viktigt att lyfta fram att det finns en nationell strategi för Vision e-hälsa 
2025. För att uppnå den för verksamhetens målgrupper behöver det finnas tillgång till modern IT-
teknik i befintliga som nybyggda lokaler. 

Behov av fler gruppbostäder LSS väntas öka men i vilken omfattning är dock svårt att bedöma. 
Planeringen är inte enkel och förutsättningarna kan ändras på kort tid. Regler för verksamheten ändras 
och målgruppernas behov likaså vilket påverkar den form av stöd som behövs. Exempel på detta är att 
det successivt uppstått behov för att kunna ge mer stöd i form av boende liknande ett mellanting 
mellan en traditionell servicebostad och en gruppbostad, men också boende med specialinriktning 
exempelvis för personer med autism. Att vissa av gruppbostäder som finns idag behöver ersättas med 
mer ändamålsenliga boenden eftersom de inte kan klassas som fullvärdiga bostäder och/eller har ett 
bristande brandskydd är också något som påverkar. Sammantaget finns behov av en nettoökning av 
antalet platser. Redan idag saknas plats för boende i gruppbostad vilka hanteras genom externa köp av 
platser. 

Nämnden har tillsammans med Vård- och äldrenämnden ett uppdrag av Kommunfullmäktige att 
utveckla boenden för att på bästa sätt kunna möta behov i takt med att personer åldras och/eller får 
åldersrelaterade behov. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gruppbostäder 
Ett nytt gruppboende LSS tas i drift under 2022. Under perioden 2023 – 2025 planeras sju nya 
gruppboenden att färdigställas. Det nya angivna ökade behovet av gruppbostäder kommer att vara 
föremål för fortsatt analys. 

Servicebostäder 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna bör ligga nära den gemensamma baslägenheten och vara integrerade i annan 
bostadsbebyggelse. Vid anskaffning av bostäder till målgrupperna är lägesfaktorn viktig. Förutom att 
omgivningarna måste vara väl anpassade krävs också attraktiva lägen för att kunna locka och behålla 
medarbetare. 
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Under perioden 2023-2025 planeras byggnation av en servicebostad för Boende med särskilt stöd LSS. 

Behov av korttidsboenden beaktas under planperioden. 

Baslägenheterna i gamla musikskolan bedöms behöva omlokaliseras under planperioden med hänsyn 
till gymnasieskolans expansion. 

5.7 Vård- och äldrenämndens lokalbehov 

Vård- och äldrenämndens sammanfattande analys 

 Äldres andel av befolkningen inom Borås stad ökar. Personer äldre över 65 år beräknas öka 
med drygt fem procent från 2020 till 2025. Det är åldersgrupperna upp till 70 år resp. mellan 
80-89 som i princip står för hälften vardera av volymökningen. Det kommande och ökade 
behovet av omsorg innebär stora utmaningar. Det finns ett antal strategiska utmaningar och 
övervägningar som behöver göras i god tid för att framtida demografiska förändringar ska 
kunna lösas. 

 Fram till 2030 behövs 194 platser i vård- och omsorgsboenden respektive 17 platser på 
korttidsenheter enligt Vård-och äldrenämndens behovsprognos 2020-30. Den baserar sig på 
prognos för den demografiska utvecklingen samt förväntat behov där hänsyn tagits till 
parametrar som ökande medellivslängd, bättre hälsostatus, ny medicinsk och teknisk utrustning 
som sammantaget kan komma att medföra ett minskat vårdbehov. Behovsprognosen kommer 
att revideras under 2022. 

 Behov av fler korttidsplatser. Antalet platser bedöms vara för få 2026. 

 Behov av en lokaler för en framtida utökad dagverksamhet. 

 Att stärka den förebyggande verksamheten genom fler trygghetsbostäder. För närvarande 
planeras fem trygghetsboenden inom en femårsperiod. 

 Underhållsbehovet är stort i många av lokalerna. Den befintliga standarden behöver kartläggas 
och åtgärdas om inte standarden är acceptabel utifrån såväl brukarens som vårdpersonalens 
behov. Översynen gäller hela beståndet. 

Vård- och äldrenämnden har analyserat sina behov fram till 2030. Antalet äldre ökar vilket ger behov av 
fler vård- och omsorgsplatser. Den geografiska spridningen påverkar. Utmaningen ligger i att 
dimensionera boendena så att goda boendeeffekter ges för den som bor samtidigt som verksamheten 
bedrivs kostnadseffektivt. Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras på Kristineberg och väntas stå 
klart 2025. Antalet platser inom vård-och omsorgsboende förväntas dock vara för få vid ingången av 
2027 varpå det behöver planeras för ytterligare ett nytt boende. 

Även antalet korttidsplatser är för få. Ett ökat antal platser kan lösas genom att hänsyn tas i den 
framtida dimensioneringen av platser på vård- och äldreboenden. Outnyttjade platser på dessa boenden 
kan nyttjas till korttid på samma sätt som korttidsplatser nyttjas som vård- och omsorgsboende i vänta 
på att kapacitet ska friläggas på ett vård- och omsorgsboende. 

Dagverksamheten är ytterligare ett exempel på en verksamhet som inom de närmaste åren kommer att 
utökas. Nya lokaler kan komma att bli aktuella men fråga om verksamhetens volymökning är kopplad 
till dagens öppettider. Justerade öppettider påverkar dimensioneringen och då kan möjligen 
lokalbehoven rymmas inom befintliga lokaler. Beslut om nya verksamhetslokaler kan tas som först då 
frågan om öppettiderna är löst. 

Trygghetsbostäder är kopplat till såväl vård- och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet. 
Trygghetsbostäder syftar till att erbjuda de äldre den trygghet som eftersträvas så att möjligheten till att 
senarelägga behovet av vård- och omsorgsboende ökar eller till och med att behovet kan upphöra. För 
närvarande planeras fem trygghetsboende inom fem år. Genom förebyggande åtgärder håller sig de 
äldre friska längre och behovet av service och insatser kan tidsmässigt flyttas fram. 
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Vilken standard ett boende ska hålla bör definieras. Det handlar också om hur lokaler ska vara 
utformade sett till vårdhygiensrutiner så att utrymmen kan klara av att säkerställa exempelvis tvätt och 
omklädning. När det gäller underhållet har brandskyddet ett fortsatt fokus. Tolkning av rättsfall och 
lagkrav för nybyggnationsstandard har medfört att det finns uttryckta förväntningar på att alla vård-och 
omsorgsboenden ska få sprinklersystem installerade inom de närmaste åren. En åtgärdsplan finns 
utarbetad. Denna innebär att Räddningstjänsten via tillsyn utvärderar brandskyddet i sin helhet och 
förutsättningar för utrymning. 

Analys och strategiska bedömningar 

Gruppen äldre växer allt snabbare och det finns ett ökande behov av vårdinsatser inom särskilt boende. 
I Borås är den prognostiserade utvecklingen att antalet äldre från 80 år ökar med drygt 920 personer 
från 2020 fram till 2025, vilket utgör en ökning med 15 procent. Att tillhandahålla bra miljöer för äldre 
personer med kognitiva funktionsvariationer, till exempel olika demenssjukdomar, är en komplicerad 
lokalfråga. Det behöver byggas flexibelt för att passa både boende som har respektive inte har 
demenssjukdom. Flexibelt byggande ger också möjlighet att tillgodose specialkrav (parboende, särskilda 
intressen, särskilda sjukdomar, m m). 

Det behöver också tas hänsyn till behovet av olika typer av hjälpmedel, där tjänster och produkter inom 
välfärdsteknik är en typ. Här kan det handla om att från början möjliggöra integrerade lösningar, till 
exempel för kommunikation, passagestyrning, medicinteknik, larm och tekniska innovationer. 

Behov av vård- och omsorgsboenden omhändertas i huvudsak av planerad produktion. Under 
planperioden finns ytterligare behov, främst eventuellt i våra serviceorter, som kan komplettera antalet 
platser i den planerade produktionen. 

5.8 Fritids- och folkhälsonämndens lokalbehov 

Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattande analys 

Att Staden kan tillhandhålla standardmässigt bra och rätt dimensionerade lokaler för olika 
föreningsaktiviteter såsom exempelvis idrotts-och fritidsanläggningar är viktigt. Det bidrar till ett 
blomstrande föreningsliv och som följd ett socialt rikare samhälle. 

 Behov av upprustningar och anpassningar av befintliga sim-, idrottshallar och anläggningar. 

 Behov av nya idrottshallar- och anläggningar. 

 Behov av fler mötesplatser. 

Boråshallen är numera att se som Stadens evanemangsarena. Den sextiosex år gamla hallen är unik i sitt 
slag och har stora behov av underhålls- och renoveringsinsatser, men också en potential för 
vidareutveckling. Det senaste initiativet till utveckling av hallen är att Borås Basket har byggt en 
restaurang i anslutning till kortsidan på läktaren. Det som nu återstår är en renovering av 
omklädningsrum och en förbättrad logistik inom lokalerna. 

Ett led i visionsplanen att förädla Bodavallens idrottsområde, i syfte att skapa förutsättningar för en 
jämställd och meningsfull fritid, är det omfattande visionsprogram som har tagits fram i samverkan 
mellan många olika intressenter. Renovering av klubbhus och omklädningsrum är frågor som behöver 
lösas inom snar framtid. Likaså om en fullstor hall ska byggas på området då den befintliga 
Idrottshallen på Boda i dagsläget bedöms vara för liten. En fullstor hall skulle vara en stor tillgång i 
området och även bära sig bättre ekonomiskt. 

Bergdalens IK, Brämhults IK, Byttorps IF och föreningarna i Viskafors har samtliga behov av 
förbättringar på sina anläggningar så att deras verksamhet kan utvecklas mer framöver. Vilka 
förbättringsbehov som finns och dess omfattning varierar beroende på förening. Föreningarna har 
många medlemmar och gör redan idag betydelsefulla insatser för bl.a. ungdomsidrotten. 
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Stadens simhallar och Borås simarena har även de förbättringsbehov och ambitioner att utvecklas mer 
utifrån sina egenskaper. Förstudier finns framtagna exempelvis för Stadsparksbadet etapp 2 och andra 
planeras. 

Att skapa nya förutsättningar för issport i Borås är något som nämnden planerar och hoppas nu kunna 
förverkliga detta inom två år. Det krävs således mer isyta än vad som finns att tillgå idag. Den isyta som 
finns delas av allmänheten och bandyföreningen och ishallen delas och utnyttjas väl av tre föreningar. 
Prioriterat är att hitta en ny isyta som är anpassad för konståkning. En förstudie har genomförts och 
förslag finns på nya ytor. 

I Sandared ökar befolkningen och föreningslivet växer. Tillsammans har föreningarna fler än 1000 
aktiva medlemmar. Ett antal föreningar i området har gemensamt gått samman för att få till stånd en ny 
fullstor idrottshall. De kan tänka sig en gemensam drift och skötsel av hallen. För närvarande funderar 
dock Sandareds innebandyförening på att bygga en egen fullstor idrottshall, likt den i Fristad. Tankarna 
kommer att presenteras för nämnden under det första kvartalet 2022. 

Under våren 2022 kommer en ny idrottshall i Fristad bli verklighet likaså invigs ett nytt klubbhus med 
tillhörande omklädningsrum på Sjöbovallen. 

Mötesplatserna är viktiga samlingsplatser för kommunens invånare. De fyller en viktig funktion sett ur 
ett medborgarserviceperspektiv något som föregående pandemiår har visat med tydlighet. Nämnden 
har en ambition att utveckla dessa till att bli en ”motor” i det lokala demokratiarbetet, där 
medborgarnas inflytande får ta plats. Under 2022 har nämnden ett uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en ny mötesplats på Göta. Ambitionen finns även att framöver utveckla mötesplatskonceptet i 
serviceorterna. 

Lokalerna på Bryggaregatan kommer att under våren att bli lokaler för Tågets verksamhet och samtidigt 
flyttar den verksamhet som nu finns i lokalerna till Simonsland. 

Analys och strategiska bedömningar 

Fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser och besöksmål i en attraktiv stad där folk vill bo och verka. 
Nya tillgänglighetskrav, teknikutvecklingen och moderna förväntningar på stadens idrottsinstitutioner 
innebär att de löpande måste ses över och utvecklas. Fritidsområdet förändras över tid då nya vanor, 
idrotter och föreningar ständigt tillkommer. I samband med att staden växer och förtätas och som 
eventuellt får behov av att använda mark som i dagsläget används för kultur- och fritids- verksamheter 
behöver likvärdiga ersättningslokaler eller ny mark för ersättningsanläggningar identifieras i ett tidigt 
skede så att den löpande verksamheten, som dessutom ofta är i föreningsregi, kan fortgå utan större 
avbrott. 

Generellt är nämndens behov föremål för fortsatt analys vilket sannolikt innebär att objekt måste 
sträckas ut över tiden. 

5.9 Kulturnämndens lokalbehov 

Kulturnämndens sammanfattande analys 

Borås växer och med det följer olika behov. Nämnden följer samhällsbyggnadsprocesserna utifrån 
uppdraget att stödja medborgarnas behov av kulturens verksamheter i nya stadsdelar i första hand 
genom samverkan och samlokalisering med andra verksamheter. Nämnden behöver finnas med i beslut 
om utbyggnad av staden för att kunna påverka biblioteksverksamhetens lokalisering, förekomsten av 
förvaltningsövergripande mötesplatser och att kulturpedagogiska lokalbehov beaktas i samband med 
renovering och nybyggnation av skollokaler. Andra viktiga frågor för nämnden som rör lokalbehov 
befintliga som framtida är: 

 Konstmuseets framtid – ett nytt Art Center. 
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 Upprustning av nuvarande konstmuseum, biografen Röda kvarn och Borås Museum i 
Ramnaparken. 

 Bibliotekens Meröppet och behövliga anpassningar samt fortsatt renovering och anpassningar 
av bibliotekens lokaler på Byttorp, Sjöbo och Kristineberg. 

 Stadsteatern behov av att lokalerna utökas med en Blackbox. 

Analys och strategiska bedömningar 

Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen som nyttjas väl. En vision finns om ny 
konstbyggnad som i framtiden kan ersätta nuvarande konstmuseum vilket skulle förhöja Borås goda 
rykte som konst- och kulturstad. 

Det föreligger ett fortsatt behov av eventuella lokalförändringar i Kulturhuset. 

  

5.10 Miljö- och konsumentnämndens lokalbehov 

Miljö- och konsumentnämndens sammanfattande analys 

När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning 
och med det följer att verksamheten behöver fler kontorsplatser. 

 På tre år väntas verksamhetens behov öka till ett behov om totalt cirka 90 platser. 

 Upprustningsbehov vad avser lokalernas solavskärmning och ventilation samt förbättrade 
möjligheter till ombyte/dusch för cykelpendlare. 

Lokalerna som utgör tillskottet av kontorsarbetsplatser bör ligga centralt och nära allmänna 
kommunikationer.  Då kan verksamheten bedrivas resurseffektivt eftersom det är många besökanden 
och verksamhetens enheter behöver samverkar i hög utsträckning med varandra. 

Miljöförvaltningen använder i nuläget cirka 75 kontorsarbetsplatser fördelat på Fullmäktigehuset, 
Stadshuset och Nornan. Utöver kontorsplatser finns förråd, två sammanträdesrum och ett 
sammanträdesrum för nämnden. Redan 2022 är behovet 84 platser då antalet medarbetare ökat med 
tolv procent jämfört år 2021. 

Analys och strategiska bedömningar 

Miljöförvaltningen är i behov av en samlokalisering av sin verksamhet och antalet arbetsplatser bedöms 
eventuellt öka. 

5.11 Samhällsbyggnadsnämndens lokalbeov 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande analys 

 Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av utökade lokaler för perioden 
2023-2025. 

En ökad efterfrågan på Samhällsbyggnadsnämndens tjänster har föranlett att fler medarbetare har 
anställts. Befintliga lokaler har kunnat möta behoven genom ett bättre kapacitetsutnyttjande. Nämnden 
bedömer att det finns fortsatta möjligheter till att öka lokalanvändningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen använder i dagsläget 78 kontorsarbetsplatser, samtliga i Stadshuset. 
Ytterligare fem kontorsrum används som sammanträdesrum. Det finns även tre större 
sammanträdesrum, inklusive nämndens sessionssal. Förvaltningen disponerar även delar av källarplanet 
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i Nornan (Södra Kyrkogatan) som omklädningsrum, samlingslokal och verkstad för 
geodataavdelningen och lantmäteriavdelningen. 

Analys och strategiska bedömningar 

Samhällsbyggnadsnämnden har för närvarande inte redovisat något utökat lokalbehov för planperioden. 

  

5.12 Servicenämndens lokalbehov 

Servicenämndens sammanfattande analys 

 Lokalbehov planperioden 2023-2025 - avetablering av lokaler i kvarteret Nornan i samband 
med ev. samlokalisering på Pantängen 

I och med att investeringsmedlen för nybyggnationen på Pantängen togs bort från budgeten 2021 
medförde detta att flytten från Nornan är uppskjuten. Verksamheten har dock fortsatta behov av 
samlokalisering på Pantängen i enlighet med det investeringsbeslut som kommunfullmäktige tog 2019. I 
avvaktan på den utredning som Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
genomföra har Servicenämnden endast skjutit upp planerna på avetablering av Nornan med ett år. 
Servicenämnden beräknas därmed enligt reviderad plan lämna lokalerna i kvarteret Nornan under 
kvartal 4, 2025. 

Analys och strategiska bedömningar 

Servicenämnden har inte redovisat några nya lokalbehov för planperioden 2023-2025. Behov relaterade 
till andra nämnder behov och som påverkar Servicekontorets lokaliseringar omhändertas i samband 
med att flyttkedjor skapas. 

5.13 Tekniska nämndens lokalbehov 

Tekniska nämndens sammanfattande analys 

 Lokalbehov planperioden 2023-2025 - fler kontorsarbetsplatser. 

 Behov av cykelparkering inom Stadshuskvarteren för berörda förvaltningar. 

Staden växer och fler stora projekt är planerade i samband med att så sker. För att klara av den framtida 
expansionen har nämnden behov av fler anställda. Om personal och besökare använder cykel mer 
behövs cykelparkeringar i nära anslutning till Stadshuskvarteren. En behovsinventering är gjord. 

Analys och strategiska bedömningar 

Nämndens behov av kontorsarbetsplatser och cykelparkering införlivas i arbetet med att utreda 
möjligheterna att tillgodose lokalbehoven i Stadshuskvarteren. 

5.14 Stadsledningskansliets lokalbehov 

Stadsledningskansliets sammanfattande analys 

 Behov av större utbildningssalar och rum som är flexibla för olika typer av behov 

Stadsledningskansliet har hand om och erbjuder hela Borås Stad kommunövergripande utbildningar 
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med inriktning både för chefer och medarbetare. Dessa utbildningar ges idag på flera olika ställen med 
olika förutsättningar vad det gäller teknik, möblemang och tillgång till teknisk support. 
Kommunstyrelsen bedömer att Kommunfullmäktigehuset har en stor potential och efter nödvändiga 
anpassningar kan möta det behov av lokaler för utbildning och möten som efterfrågas. 

Analys och strategiska bedömningar 

Stadsledningskansliets behov av centrumnära administrativa lokaler införlivas i arbetet med att utreda 
lokalerna i Stadhuskvarteren. 

5.15 Lokalförsörjningsnämndens lokalbehov 

Lokalförsörjningsnämndens sammanfattande analys 

 Lokalbehov planperioden 2023-2025 - fler kontorsarbetsplatser. 

Behovet av utökade lokaler inom planperioden 2023–2025 bedöms vara 4-6 kontorsarbetsplatser. 
Utökningen avser platser för konsulter, praktikanter och en framtida förvaltningskapacitet. 

Analys och strategiska bedömningar 

Lokalförsörjningsnämndens behov av fler kontorsarbetsplatser införlivas i arbetet med att utreda 
lokalerna i Stadhuskvarteren. 

6 Borås Stads lokalresursplan - strategisk 

bedömning 

Borås Stad står som övriga kommuner inför stora utmaningar framöver att anpassa verksamheterna till 
en ökande befolkning med resurser som ökar betydligt långsammare. Det kommer krävas 
effektiviseringar för att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet. 

Svårigheterna ligger i att, med rimliga medel utan att försämra kvalitén ställa om, utöka eller minska 
lokaler i takt och i tid med att verksamheternas behov ändras. Det kräver en process som är tydlig, 
kommunicerbar och skapar utrymme till dialog för att kunna ge förutsägbarhet. Avvägda, välgrundade 
och genomlysta beslut innebär ett effektivt nyttjande av tillgängliga medel. 

Coronapandemin har tvingat fram distansarbete av en helt annan omfattning än tidigare. Det har i sin 
tur lett fram till en diskussion om verksamheternas framtida lokalbehov. En förväntan finns om att 
kunna minska lokalytor och därmed lokalkostnaderna men det finns vissa omständigheter som 
försvårar. Att ställa om och/eller avyttra ytorna snabbt till ringa kostnad är inte enkelt. Det handlar om 
kontraktstider för inhyrda objekt och kostnader för tomställda ägda lokaler om de inte används och 
anpassas till någon annan verksamhet eller avyttras. Nya arbetssätt för även med sig att lokalerna 
behöver anpassas efter de ändrade förhållandena vilket inte kan ske per automatik och tar resurser i 
anspråk. Krav på god arbetsmiljö måste beaktas. Det måste även finnas möjlighet att minimera 
smittorisk vid en eventuell framtida pandemi. Sammanfattningsvis så innebär omställning av lokaler ett 
behov av anpassningar och investeringar men sett på längre sikt kan dock lokalkostnaderna kunna bli 
lägre. 

En förutseende samhällsplanering är en viktig förutsättning. Tillgången på byggbar mark och 
detaljplaner behövs för att ha möjligheten att snabbare spela med olika alternativ när Borås Stad 
planerar för att lösa olika lokalbehov. Att det redan tidigt finns med lokaler för allmänna 
servicefunktioner är av största vikt. 
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De ekonomiska ramarna kommer att tvinga fram en inriktning att ompröva nya behov och förädla 
befintligt bestånd. En viktig del i den strategiska planeringen är att när en lokal ska förändras är att 
lokalen har förutsättningar för en resurseffektiv omställning när behoven förändras. Valet att renovera 
istället för att bygga nytt behöver generellt inte innebära att det blir dyrare. Det kan också handla om en 
senareläggning och en omvärdering av nybyggnadsbehovet. Det kan finnas lösningar som möter upp 
behoven på ett annat fullgott sätt. 

Att se om lokalerna kan användas på annat sätt eller om det finns bättre möjligheter till samutnyttjande 
och/eller att integrera olika verksamheter i lokalerna är också möjligheter. 

Verksamheterna har i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden stora möjligheter att aktivt bidra med 
lösningar. Ett naturligt led i en organisation som arbetar tillitsbaserat utifrån ett helhetsperspektiv. 

Tomt- och planbehov 

Nedanstående projekt kräver detaljplan och eventuellt lokalisering. 

Objekt Lokalisering Kommentar 

Ridhuset Ej klar  

(Bodaskolan) Boda ny idrottshall Klar Detaljplanearbete pågår 

Nytt konstmuseum Ej klar  

Tokapsbergs förskola Klar  

Äventyrets förskola, Vinkelvägen Sparsör Klar  

Stinebacken Klar  

Ny förskola Badstrandsvägen, Sjömarken Klar  

Övre Sjöbo Ej klar  

Bodaskolan, 2 klassrum och fritidshemvist Klar  

Myråsskolan Klar  

Skola i Norrbyområdet Pågår  

Fredriksborgsskolan (Ny skola Gässlösa) Klar  

Ny skola 2 Pågår  

Tummarpsskolan Klar Detaljplanearbete pågår 

BMSS - LSS Barnhemsgatan Klar  

BMSS- Gruppbostad LSS (A) - Rydsvägen, 
Gånghester 

Klar  

BMSS - Gruppbostad LSS (B) Dalsjöfors Klar Detaljplanearbete pågår 

BMSS - Gruppbostad SOL (A), Johannelundsgatan Klar  

Servicebostad LSS - Hemmansgatan Klar  

BMSS - Gruppbostad LSS (C) - Viskafors Klar Detaljplanearbete pågår 

BMSS LSS - Björkbo Klar  

Gruppbostad LSS - D Pågår  

Gruppbostad LSS - E Pågår  

Gruppbostad LSS - F Pågår  

Gruppbostad LSS - G Pågår  

Gruppbostad LSS- H Pågår  

VÅBO 1 Klar  

VÅBO 2 Pågår  
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Strategisk inriktning 

Borås stad kommer över tiden att ha stora behov vad avser den volymbaserade verksamheten. Inom 
ramen för Lokalförsörjningsnämndens ansvar prioriteras dessa behov i den fortsatta planeringen. 
Kapacitetsuppbyggnaden kommer i det fortsatta planeringsarbetet bevakas så att såväl behoven 
tillgodoses som att inte en kostsam överproduktion skapas. 

För att i högre grad kunna nyttja befintliga lokaler görs en kategorisering där ej ianspråktagna lokaler 
lämpade för verksamhet tidigt identifieras. Kategoriseringen bidrar också till att tydliggöra vilka lokaler 
som inte har möjlighet att fylla ett verksamhetsbehov eller på annat sätt tillföra värde och därför bör 
avvecklas. 

Att utveckla vårt sätt att producera är en viktig del i att skapa kostnadseffektiva lokaler. Nya 
angreppssätt, metoder och normer präglar det framtida byggandet. Exempelvis har modulär arkitektur 
utvecklats och är idag något helt annat än gammalt modulbyggande och utvecklingen sker parallellt på 
flera olika områden. Modulär arkitektur kommer framgent vara ett av alternativen när verksamheternas 
behov analyseras. 
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7 Pricklista 

Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

FOFN Brämhults IP Ombyggnad          

FOFN Sjöbo torggata, Fritidsgård Förhyrning          

FOFN Träffpunkten Hulta torg - fritidsgård Förhyrning          

FOFN (Träffpunkten) Mötesplats Hulta, Hulta 
torg 

Förhyrning          

FOFN (Sjöbo torg 9) Möteslokaler Sjöbo Förhyrning          

FOFN Mötesplats Kristineberg 
(centrumhuset) 

Förhyrning          

FOFN Norrbyhuset (Kronängsgården) -
 INOMHUS 

Tillbyggnad          

FOFN Dalsjöbadet Ombyggnad          

FOFN Boråshallen Ombyggnad          

FOFN Ridhuset Nybyggnad          

FOFN Erikslundsskolan - idrottshall Ombyggnad          

FOFN (Bodaskolan) Boda ny idrottshall Nybyggnad          

FOFN Sandaredshallen - UTÖKNING Förhyrning          

FOFN Isytor Förhyrning          

KUN Borås Museum, Ramnaparken, 
Parkgatan 29 

Tillbyggnad          

KUN Kulturhuset, Scheelegatan - entrée 
(prio 2) 

Ombyggnad          

KUN Kulturhuset, Borås Stadsteater -
 Blackbbox (prio 2) 

Tillbyggnad          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

KUN Kulturhuset - konstmuseet, ny entré 
(prio 1) 

Ombyggnad          

KUN Centrumhuset Kristineberg Förhyrning          

KUN Nytt konstmuseum Nybyggnad          

FN Tokapsbergs förskola Nybyggnad          

FN Aplaredsgårdens förskola (Gulsippan) 
i Aplaredsskolan 

Tillbyggnad          

FN Äventyrets förskola, Vinkelvägen 
Sparsör 

Nybyggnad          

FN Stinebacken Nybyggnad          

FN Ny förskola regementet Förhyrning          

FN Kronängsparken Förhyrning          

FN Ny förskola Badstrandsvägen, 
Sjömarken 

Nybyggnad          

FN Övre Sjöbo Nybyggnad          

FN Ny förskola Tosseryd Förhyrning          

GRN Asklandaskolan Tillbyggnad          

GRN Bodaskolan, 2 klassrum och 
fritidshemvist 

Nybyggnad          

GRN Bodaskolan - Idrottshall Ombyggnad          

GRN Dalsjöskolan Ombyggnad          

GRN Engelbrektsskolan, om-/tillbyggnad Tillbyggnad          

GRN Erikslundsskolan Tillbyggnad          

GRN Fristadskolan - UTÖKNING Förhyrning          

GRN Gula Skolan, Skolvägen 2 Ombyggnad          

GRN Skolidrottshallar, för små Övrig åtgärd          

GRN Myråsskolan Nybyggnad          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

GRN Skola i Norrbyområdet Nybyggnad          

GRN Fredriksborgsskolan (Ny skola 
Gässlösa) 

Nybyggnad          

GRN Ny skola 2 Nybyggnad          

GRN Sandgärdsskolan Tillbyggnad          

GRN Sandaredsskolan Tillbyggnad          

GRN Särlaskolan Tillbyggnad          

GRN Trandaredsskolan Ombyggnad          

GRN Tummarpsskolan Tillbyggnad          

GVUN Bäckängsgymnasiet - tillbyggnation Tillbyggnad          

GVUN Sven Eriksonsgymnasiet -
 Tillbyggnad 

Tillbyggnad          

GVUN Sparregatan 12 Förhyrning          

SON BMSS - LSS Barnhemsgatan Nybyggnad          

SON BMSS- Gruppbostad LSS (A) -
 Rydsvägen, Gånghester 

Nybyggnad          

SON SOL träffpunkt/aktivitetshus, psykisk 
ohälsa 

Förhyrning          

SON BMSS - Gruppbostad LSS (B) 
Dalsjöfors 

Nybyggnad          

SON BMSS - Gruppbostad SOL (A), 
Johannelundsgatan 

Nybyggnad          

SON Servicebostad LSS - Hemmansgatan Nybyggnad          

SON BMSS - Gruppbostad LSS (C) -
 Viskafors 

Nybyggnad          

SON BMSS LSS - BJÖRKBO Nybyggnad          

SON Nytt BMSS LSS-boende ersätta 
Kapplandsgatan 

Förhyrning          
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Nämnd Objekt Åtgärd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

SON Nytt BMSS LSS- boende Östermalm Förhyrning          

SON Skogslid (Gamla Kyrkvägen 6, 7, 
Fristad) 

Förhyrning          

SON Gruppbostad LSS - D Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS - E Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS - F Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS - G Nybyggnad          

SON Gruppbostad LSS Nybyggnad          

VÄN Nytt vård och omsorgsboende -
 Kristinegränd VÅBO 1 

Nybyggnad          

VÄN Mötesplats Sjöbo Förhyrning          

VÄN (Åsboholmsgatan 16, 46693 
Skolgatan 28) Samlokalisering 
Åsboholmsgatan m fl 

Förhyrning          

VÄN VÅBO 2 Nybyggnad          
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Lokalresursplan 2023-2025 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att fastställa lokalresursplanen 2022-2031, 
planperiod 2023 - 2025, att lokalresursplanen ingår som underlag inför 
Lokalförsörjningsnämndens budgetarbete, samt översända lokalresursplanen till 
Kommunstyrelsen.           

 

Ärendet i sin helhet 
Sammanställning av Borås Stads förvaltningars lokalbehov 2022-2031, 
planperiod 2023 – 2025.              
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§ 85 Dnr KUN 2022-000953.6.2.25 

Mötesplats Kristineberg  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden vill att Lokalförsörjningsförvaltningen hittar en ny permanent 
lokalisering för ett bibliotek inom området Kristineberg/Göta/Gässlösa där 
samverkansmöjligheter finns med de verksamheter som finns på Mötesplats 
Kristineberg idag. Tills en permanent lösning hittats måste evakueringslokal 
inom aktuellt område finnas för verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalen för Mötesplats Kristineberg har sagts upp av fastighetsägaren den 30 
april 2022 och berörda verksamheter måste ha lämnat lokalerna senast 31 
januari 2023. Fastighetsägaren har erbjudit de kommunala verksamheterna 
inom nuvarande Mötesplats Kristineberg möjlighet att få tillgång till nya lokaler 
i samband med att en ny byggnad uppförs på samma lokalisering. Lokalerna 
som erbjuds ligger i källar- och entréplan och det kommer att byggas bostäder 
på våningarna ovanför. De kommunala verksamheter som berörs är öppen 
förskola, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och mötesplats för seniorer.  

Samtliga kommunala verksamheter som berörs är överens om att de nya 
lokalerna i förslaget inte är ändamålsenliga, bland annat sker insläpp av solljus 
till flera av verksamheterna endast från framsidan av byggnaden. Lokalen 
erbjuder inte heller möjlighet till den samverkan som behöver finnas mellan 
verksamheter. Det finns inte i förslaget tillräckligt med parkeringsmöjligheter 
för personal och besökare och en oro finns kring om tryggheten för barnen kan 
säkras då entrén till öppen förskola i förslaget ligger utmed trafikerad väg. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I det här fallet borde det finnas bättre lösningar för de barn som vill 
besöka berörda verksamheter. Alternativ som är säkrare och där det är enklare 
att hitta samverkanslösningar mellan verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Förslagsskiss Mötesplats Kristineberg 

 
Vid protokollet 

 
Linnea Dahlin  Ida Burén 
Nämndsekreterare                      Kulturchef   
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Sammanträdesdatum 
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Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Sara Andersson (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 15 juni 2022 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Linnea Dahlin 
 



Gisseberget 1, Borås
FÖRSTUDIE- MÖTESPLATSEN

2022-03-08/ Avstämning 9.2



2022.03.08
GISSEBERGET 1, BORÅS

Proj. nr: 25 21.061

B1

A1

B2

B3 B4

B5

B6

B7

B8 B9 B10B11 B12 B13

8459
10
82

0
8458

40,8 m²40,8 m²
2rok

40,8 m²40,8 m²
2rok

55,9 m²55,9 m²
2rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

40,8 m²40,8 m²
2rok

40,8 m²40,8 m²
2rok

55,9 m²55,9 m²
2rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

50,4 m²50,4 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

73,8 m²73,8 m²
3rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

73,8 m²73,8 m²
3rok

50,4 m²50,4 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

50,4 m²50,4 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok73,8 m²73,8 m²

3rok
73,8 m²73,8 m²
3rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok 73,8 m²73,8 m²

3rok

42 m²42 m²
2rok

42 m²42 m²
2rok

TYPPLAN (4-7)

22/02/11 ANSVARIG: MBPROJ. NR: 2521.061

A004

GISSEBERGET 1

BTA TYPPLAN
NAMN AREA

PLAN 4
BTA HUS 1 1248,3 m²
BTA HUS 2 545,3 m²
BTA HUS 3 412 m²
BTA HUS 4 412 m²

2617,6 m²

BOA TYPPLAN
LÄGENHET AREA

PLAN 4
1rok 374,1 m²
12 374,1 m²
2rok 1037,2 m²
26 1037,2 m²
3rok 668,3 m²
9 668,3 m²
SUMMA: 47 2079,6 m²

BOA/BTA= 0,794

20%

55%

25%

2 av 8

VIVIVI
Cent

VII

VIVI
III

st

LaLLar
Larsrars Ksss KKKaaaKaggs

ggsg
gsga
sgataatannann

Fastigheter som omfattas av planområdet. Planområdet markerat med streckad linje (underlagskarta: Lantmäteriet). 
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II VIIVIIVIIVII
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Paark

KristinebergsparkenKrKr sstinin sp n

Möjligt sätt att bygga området enligt förslaget (maximalt). 

3D skiss över vad planen tillåter. Föreslagen bebyggelse för bostäder och centrumverksamheter syns till vänster och våbo och förskola till höger av bilden (Källa: Linghoff 
Arkitektur och Ramboll). 

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN 5

ILLUSTRATIONSPLAN  FRÅN DETALJPLANEN

PLANERAD FRAMTIDA 
FÖRSKLOLA

PLANERAD FRAMTIDA 
ÄLDREBOENDE

Illustration från gällande detaljplan som visar eventuellt framtida utveckling av området
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SITUATIONSPLAN 

Innergård/takterrass

Väg fram till hus 3 & 4 ska vara 
en räddningsväg 3 m bredd.  
OBS dels utanför tomtgränsen

Angöringsplats 
trapphus/entré

Hus 1
Verksamhet plan 1-2
Flerbostadshus plan 3-9

Hus 4

Hus 2

Hus 3

Angöringsplats 

Entré
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SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 
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Bibliotek, Mötesplats Kristineberg  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden vill att Lokalförsörjningsförvaltningen hittar en ny permanent 
lokalisering för ett bibliotek inom området Kristineberg/Göta/Gässlösa där 
samverkansmöjligheter finns med de verksamheter som finns på Mötesplats 
Kristineberg idag. Tills en permanent lösning hittats måste evakueringslokal 
inom aktuellt område finnas för verksamheten. 

Ärendet i sin helhet 
Lokalen för Mötesplats Kristineberg har sagts upp av fastighetsägaren den 30 
april 2022 och berörda verksamheter måste ha lämnat lokalerna senast 31 
januari 2023. Fastighetsägaren har erbjudit de kommunala verksamheterna 
inom nuvarande Mötesplats Kristineberg möjlighet att få tillgång till nya lokaler 
i samband med att en ny byggnad uppförs på samma lokalisering. Lokalerna 
som erbjuds ligger i källar- och entréplan och det kommer att byggas bostäder 
på våningarna ovanför. De kommunala verksamheter som berörs är öppen 
förskola, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och mötesplats för seniorer.  

Samtliga kommunala verksamheter som berörs är överens om att de nya 
lokalerna i förslaget inte är ändamålsenliga, bland annat sker insläpp av solljus 
till flera av verksamheterna endast från framsidan av byggnaden. Lokalen 
erbjuder inte heller möjlighet till den samverkan som behöver finnas mellan 
verksamheter. Det finns inte i förslaget tillräckligt med parkeringsmöjligheter 
för personal och besökare och en oro finns kring om tryggheten för barnen kan 
säkras då entrén till öppen förskola i förslaget ligger utmed trafikerad väg. 

Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I det här fallet borde det finnas bättre lösningar för de barn som vill 
besöka berörda verksamheter. Alternativ som är säkrare och där det är enklare 
att hitta samverkanslösningar mellan verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Förslagsskiss Mötesplats Kristineberg 

Samverkan 
Har samverkats på LSG 220601 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Fritids- och folkhälsonämnden 
3. Förskolenämnden 
4. Vård- och äldrenämnden 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Ekonomisk redovisning 

Fritidsramen 

  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 698 1 455 606 611 -5 0 

Gemensam administration 4 806 14 510 6 131 5 436 695 200 

Folkhälsa -1 235 3 370 49 -1 943 1 992 30 

Evenemang 2 203 3 435 1 565 1 409 156 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete 6 592 26 635 10 628 8 503 2 125 -780 

Öppen ungdomsverksamhet 
(Fritidsgårdsverksamhet) 

14 560 41 895 16 652 15 139 1 513 650 

Anläggningsenheten 51 128 116 840 13 452 19 236 -5 784 0 

Badenheten 20 818 31 360 49 153 49 697 -544 -7 500 

Buffert 0 2 400 1 000 0 1 000 2 400 

Verksamhetens nettokostnader 99 570 241 900 99 236 98 088 1 148 -5 000 

Kommunbidrag 94 498 241 900 99 236 99 236   

Resultat jfr med kommunbidrag -5 072 0 0 1 148  -5 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 2   363  950 

Resultat jfr med tillgängliga medel -5 070   1 511  -4 050 

Bidragsramen 

  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 1 347 3 850 1 604 1 343 261 200 

Föreningsbidrag 17 922 32 325 17 525 14 371 3 154 1 000 

Bidrag till etniska föreningar 1 000 1 800 1 440 1 476 -36 0 

Bidrag till sociala föreningar 1 533 3 200 3 000 1 605 1 395 0 

Bidrag till funktionshindrade 719 1 225 1 150 727 423 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 1 463 2 400 2 050 1 545 505 0 

Verksamhetens nettokostnader 23 984 44 800 26 769 21 067 5 702 1 200 

Kommunbidrag 23 453 44 800 26 769 26 769   

Resultat jfr med kommunbidrag -531 0 0 5 702  1 200 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -531   5 702  1 200 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal besökare Stadsparksbadet 17 988 240 000 60 040 74 097 

Antal besökare Borås Simarena 15 069 170 000 49 372 59 717 

Antal besökare Sandaredsbadet 17 519 65 000 21 656 26 165 

Antal besökare Dalsjöbadet 7 931 38 000 13 311 15 933 
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Prognos för helåret - Fritidsramen 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden 1 148 tkr. 
 
Det har bokförts kostnader som förväntas justeras/regleras. I uppföljningen påverkar dessa bokförda kostnader utfallet 
negativt men förväntas justeras på olika sätt framöver. 

 En kommun fri från våld (projekt 29004 kvarstår i sin helhet 788 tkr) = -352 tkr  
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005 kvarstår i sin helhet 168 tkr) = -11 tkr 
 Borås en stad som hänger ihop (projekt 25192) = -14 tkr 
 Integrationsinsatser Mötesplatser = - 237 tkr 

 
Totalt bokfört för perioden jan-maj = -614 tkr 
 
Därutöver påverkar olika bidrag utfallet positivt, ca 2 700 tkr för perioden. Externa bidrag är exempelvis EU-bidrag för 
volontärer, prio-pengar och andra statsbidrag, bidrag från arvsfonden m.m. Kvarstående medel återbetalas eller flyttas till 
nästkommande budgetår. 
 
Ett justerat resultat hamnar på: ca -900 tkr 
 
Prognos vid årets slut = -5 000 tkr. 

 Badenheten, -7 500 tkr. Badverksamheten är till stor del intäktsfinansierad. Som en eftersläpning på pandemin 
påverkas intäkterna. Vi ser också att det har blivit en större konkurrens om badgästerna då flera nya/renoverade 
bad har öppnat upp i kranskommunerna. Avsättning för 25 % moms på Stadsparksbadets badavgifter för perioden 
nov19 och beräknat fram till dec22 är medräknat. Avsättningen motsvarar ca 4 600 tkr av det prognostiserade 
underskottet. Nämndens avsatta buffert används i sin helhet för att minimera effekterna av detta fram till nytt 
beslut i Kammarrätten. Ett förändrat beslut i Kammarrätten som medger 0% i moms gör att denna summa kan 
återföras tillbaka till verksamheten. 

 Mötesplatser, -780 tkr. Avser kostnader för sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". Dessa 
kostnader justeras vid årets slut. 

 Folkhälsa, 30 tkr. -170 tkr avser kostnader för sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo". Dessa 
kostnader justeras vid årets slut. I övrigt prognostiseras ett överskott på 200 tkr. 

 Gemensam fritidsadministration, 200 tkr. Lägre personalkostnader än budgeterat. 
 Öppen Ungdomsverksamhet, 650 tkr. Lägre personalkostnader än budgeterat samt fler köp av timmar för 

skolfritid än budgeterat. 
 Buffert, + 2 400 tkr. Används i sin helhet för att täcka prognostiserat underskott inom badenheten. Beslutat på 

nämndens möte i maj i samband med beslut om tertialrapport 1. 
 
Övriga verksamhetsområden beräknas ha en budget i balans vid årets slut. 
 
Övrigt 
Momsen på Stadsparksbadet har utifrån interna beslut ändrats från och med aug 2019 från 25 % till 0 %. Förvaltningen har 
fått besked om att det ska vara 25 % moms på Stadsparksbadet intäkter. Beslutet kommer att överklagas till Kammarrätten. 
Överklagan är inskickad i början av juni. Fram till beslut från Kammarrätten tilldelas kommer 25 % moms på badavgifterna 
avsättas som en försiktighetsåtgärd. 
 
Pandemin och annan påverkan i vår omvärld. 
I nuläget har vi ingen begränsad verksamhet som en konsekvens av pandemin. Däremot ser vi att vi fortsatt är påverkade på 
intäktssidan genom att vi i början av året haft mindre deltagare på exv. simskolor samt att gamla autogirokunder fortsatt 
kompenseras till viss del. Mindre intäkter än budgeterat påverkar intäktsbudgeten för caféförsäljning på Träffpunkt 
Simonsland. I nuläget beräknas konsekvenserna i sin helhet för första tertialet uppgå till totalt ca 1 850 tkr. Vilket antas 
justeras vid årets slut. 
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Prognos för helåret – Bidragsramen 
Pandemin görs sig fortfarande påmind då många bidrag betalas ut i efterskott och det rör sig om både medlemsantal och 
antal aktiviteter. Därför kommer både grundbidraget (som grundar sig på antalet medlemmar) och aktivitetsbidraget lämna 
ett överskott under året. I dagsläget pekar det på ca 500 tkr per bidrag vilket på årsbasis blir ca 1 000 tkr. Lägre 
personalkostnader än budgeterat medför ett prognostiserat överskott inom administrationen på 200 tkr. 
Eventuella över- och underskott regleras i samband med årsbokslutet. 
  
  
  
  
  



Nettoavvikelse (tkr) Fritidsramen

Verksamhet
Prognos 2022 
per maj

Utlovad boksluts-
justering

Konsekvenser 
av 
Corna/arbetsin
sats Ukraina

Beräknad 
moms-
avsättning*

Avvikelse inom 
ordinarie 
verksamhet

Gemensam fritidsadministration inkl. 
överenskommelsen 200 0 0 0 200

Anläggningsenheten 0 0 0 0 0

Badenheten -7 500 0 -1 500 -4 600 -1 400

Evenemang 0 0 0 0 0

Folkhälsoenheten 30 -170 0 0 200

Fritids- och folkhälsonämnden 0 0 0 0 0

Mötesplatser/Förebyggande inkl. 
Träffpunkt Simonsland, lokalt 
inflytande, Ortsråd -780 -780 -350 0 350

Öppen Ungdomnsverksamhet inkl. 
Badresor/Borås Kollo 650 0 0 0 650

Buffert 2 400 0 0 2 400 0

SUMMA -5 000 -950 -1 850 -2 200 0
*Osäkerhetsfaktor pga. av beslut på överklagan av förvaltningsrättens beslut i Kammarrätten
Försiktigthetsåtgärd: Avsatt moms från nov19  till maj22 - inklusive prognos fram till dec 2022
Om beslutet i Kammarrätten följer vår linje kommer beloppet återföras till driften och påverkar vår budget positivt.
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

Tjänsteanteckning efter tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
 

Tillsynsdatum  2022-05-19 och 2022-05-20 
Avser verksamhet Vattenlivräddningsutrustning vid friluftsbad och övriga platser 

nära vatten, Borås Stad 
Fastighetsadress  
Postadress  
Fastighetsbeteckning  

 
Tillsyn av ovanstående fastighet/verksamhet har skett med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor 5 kap. 1 §. Protokollet tar upp de brister i brandskyddet som uppmärksammades vid 
tillsynen och utgör tjänsteanteckningar från tillsynstillfället. Tillsynen är bara en stickprovskontroll av 
brandskyddet och är ingen garanti för att fastigheten/verksamheten har ett fullgott brandskydd. 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är fortfarande ansvariga för sitt brandskydd enligt lagen om 
skydd mot olyckor, 2 kap. 2 §. 
 
 
Faktura sänds separat. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Tillsynsförrättare 
Magnus Nelson 
033-17 29 20 
 

Kvalitetskontrollerat av 
Tillsynsförrättare 
Johannes Corbee 

 Datum: 2022-05-20 
 
 

Dnr: 2022-000429 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 Dnr. 2022-000429 

Noteringar vid tillsyn 
Räddningstjänsten har gjort tillsyn vid ett antal badplatser för att kontrollera att 
livräddningsutrustningen är i fullgod funktion.  
 
Följande badplatser har besökts: 

- Bua, Seglora 
- Skansnässjön 
- Sparsör 
- Ramsjön 
- Tolken 
- Skalle 
- Sandared 
- Dalsjön 
- Kypesjön 
- Bogryd 
- Marsjön  
- Transås  
- Storsjön 
- Sjömarken 
- Hedared 
- Kålbränningen  
- Tämta  
- Sävsjöviken 
- Solviken 
- Östra valsjön 
- Trummesjön 
- Asklanda 
- Asklanda, lilla stranden 
- Frufällan 
- Sjöbo 
- Almenäs 
- Furusjön 
- Storsjön 
- Hofsnäs  
- Hofsnäs hamn 
- Sundholmen 

 
Följande platser i centrala Borås har besökts: 

- Druveforsbron 
- Söderbrogatan, Anna Linds park 
- Stadsparksbadet 
- Teaterbron 
- Grand hotell 
- Krokshallstorget 
- Västerbrogatan 
- Norrbron 
- Ålgårdsbron 
- Saltemads camping 
- Vattenverket 
- Kypesjön norra 
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- Kypesjön södra 
- Högvallagatan 
- Glasögonsjöarna 
- Hultasjön 

 
 
Noterade brister 
 

1. Almenäs 
 

            1.1 
 
       1.2 
           
          1.3                   1.5 
                     1.4 
                         
 
 
                              1.6 
 
 

 

• 1.1: Livboj i dåligt skick, vimpel saknas 

• 1.2: Vimpel saknas 

• 1.3: Livbåt ej på ställning, båda årorna saknas, vimpel saknas 

• 1.4: Livräddningshake är böjd, vimpel saknas 

• 1.5: Vimpel saknas 

• 1.6: Vimpel saknas 
 

2. Asklanda, Långgrundet 

• Livräddningsutrustning går ej att nå inom 50 meter från samtliga platser 
längs stranden, denna mäter ca 180m. Ytterligare livräddningsutrustning 
bör placeras så att avståndet till livräddningsutrustning aldrig blir längre 
än 50 meter oavsett vart man står på stranden.   

• Vimpel saknas 
 

3. Asklanda, Lilla stranden 

• Fäste för livboj samt vimpel saknas 
 

4. Frufällan 

• Vimpel saknas, stolpe lutar. 
 

5. Glasögonsjöarna 

• Upphängning för livboj är av äldre modell, rostig och svårt att lyfta av 
livbojen. 
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6. Krokshallstorget 

• Redskapsstolpe i dåligt skick, rostangripen. Upphängning för livboj är av 
äldre modell, rostig och svårt att lyfta av livbojen. 

 
7. Kypesjön norra 

• Vimpel saknas 
 

8. Ramsjön 

• Redskapsstolpe i dåligt skick, rostangripen. Upphängning för livboj är av 
äldre modell, rostig och svårt att lyfta av livbojen. 
 

9. Saltemad 

 
                                                   9.1 
 
                                               9.2 
                                          9.3 
 
                                9.4 
 
 
 
                       9.5 
 
              9.7       
 
                       9.6 
 

• 9.1: Fäste för livräddningshake och livräddningsboj trasiga, vimpel 
saknas. 

• 9.2: Livräddningshake och vimpel saknas. 

• 9.3: Fästen för livräddningshake saknas. 

• 9.4: Livräddningshake böjd. 

• 9.5: Livräddningshake saknas. 

• 9.6: Fäste till livräddningshake trasigt.  

• 9.7: Livräddningshake och vimpel saknas.  
 

10. Skalle 

• Södra stolpens livboj saknar lina, vimpel saknas och livräddningshakens 
nedre fäste rostangripet.  

• Norra stolpen saknar livboj, livräddningshake samt vimpel 

• Infoskylt vid parkeringen lutar. 
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11. Sparsör 

• Vimpel saknas 
 

12. Sundholmen 

• Vimpel saknas, stolpe lutar 
 

 
13. Trummesjön, Sandhult 

• Redskapsstolpe, livräddningshake och vimpel saknas.  
 

14. Tolken, Äspered, lilla stranden 

• Redskapsstolpe i dåligt skick, rostangripen. Upphängning för livboj är av 
äldre modell, rostig och svårt att lyfta av livbojen. 

 
15. Tämta 

• Livräddningsutrustning går ej att nå inom 50 meter från samtliga platser 
längs stranden, denna mäter över 300 meter. Ytterligare 
livräddningsutrustning bör placeras så att avståndet till 
livräddningsutrustning aldrig blir längre än 50 meter oavsett vart man 
står på stranden.   
 

16. Vattenverket 

• Vimpel saknas. 
 

 
17. Viaredssjön, Sjömarken 

• Befintlig stolpe saknar livboj och vimpel. Livräddningsbåt placerad på 
marken, upphängning defekt.  

• Livräddningsutrustning går ej att nå inom 50 meter från samtliga platser 
längs stranden, denna mäter ca 140m. Ytterligare livräddningsutrustning 
bör placeras så att avståndet till livräddningsutrustning aldrig blir längre 
än 50 meter oavsett vart man står på stranden.   

 
18. Viaredssjön, Sandared, Strandvägen och Badvägen 

• Vimplar saknas 
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19. Högvallagatan 

• Stegen har en knäckt stegpinne.  
 
För referens se: SRVFS 2007:5, Statens räddningsverks författningssamling samt Riktlinjer – 
Vattensäkerhet, utgiven 2021-10-22. 
 
 
Resterande badplatser är i fullgott skick. 
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+46(0)8.102 120 40 
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svenskalivraddningssallskapet.se 

facebook.com/svenskalivraddningssallskapet 

 

 
 
 
 

Till 
Malin Andersson 

Utvecklingsledare 

    Borås Stad   

    Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

    Sturegatan 38, 501 80 Borås 

    Telefon: 033 - 35 73 61 

 

 
 
 

EN VATTENSÄKER KOMMUN 

 
Ärende 
Meddelande om beslut avseende certifiering enligt Svenska Livräddningssällskapets (SLS) certifiering ”En 

vattensäker kommun”. 

 

Bakgrund 
Borås Stad har sedan anslutning i mars 2020, arbetat aktivt och ambitiöst med att leva upp till SLS:s kriterier 

för ”En vattensäker kommun”. Den 19 april 2022 inkom stadens ansökningshandlingar, bestående av ett 

huvuddokument ”Ansökan om vattensäker kommun” med tillhörande 13 bilagor som utvecklar 

huvuddokumentets mer generella beskrivning av hur Borås Stad systematiska vattensäkerhetsarbete. I samband 

med att handlingarna inkom informerades SLS Säkerhetsråd och samtliga handlingar delgavs rådets medlemmar 

med uppmaning att noggrant läsa igenom och sakkunnigt bedöma innehållet. Söndagen den 15 maj genomfördes 

ett s.k. beslutsmöte. Under mötet föredrog tjänsteperson för område Säkerhet; bakgrund, arbetets utveckling och 

ansökans innehåll samt styrkor och svagheter med ansökan. 

 

Ansökans innehåll 
Samtliga kriterier efterlevs och fyra kriterier dessutom med all önskvärd tydlighet.  

 

Styrkorna i ansökan är det mycket tydliga avsnitten; ”Ansvarsfördelningen” (bilaga 1a), ”Utvecklingsområden” 

(bilaga 2). Det som sticker ut alldeles särskilt bra är dem väl formulerade och innehållsrika avsnitten; ”Riktlinjer 

för vattensäkerhet” (bilaga 3) som omfattande och gediget tydligt uttolkat begreppet ”skälig omfattning” 

beträffande placering och kvantitet av livräddningsutrustning, samt bilaga 6a ”Överenskommelse GRU och 

FoF” som exemplariskt beskriver och tydliggör ansvaret och hur man avser att anordna simundervisningen för 

elever i grundskolan. 

 

Två kriterier finns det anledning att bevaka extra så att de utvecklas i nivå med rådande rekommendationer. Det 

är kriterium 2 som i huvuddokumentet återfinns under rubrik 2.3.4 Stadsnära vatten och kriterium 5 Information. 

Se förbehåll längre ner i denna skrivelse. 
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Beslut 
Svenska Livräddningssällskapets Säkerhetsråd beslutar att certifiera Borås Stad som en Vattensäker kommun 

från och med 2022 med validitet om fyra år (certifieringen löper ut sista december 2025). 

 

Förbehåll 
I samband med den årliga avstämningen kommer SLS extra noga kontrollera att; 

- kriterium 2 ”Ansvar och systematiskt arbete kring vattensäkerhet”, utvecklas strategiskt, utifrån genomförd 

riskanalys, genom att öka antalet livbojar och fasta räddningsstegar längs med Viskan i centrala Borås. 

- kriterium 5 ”Information om vatten- och issäkerhet”, kompletteras med mer vattensäkerhetsinformation i direkt 

anslutning till information om stadens badplatser på hemsida utifrån förebyggande och avhjälpande perspektiv. 

Till exempel; hur man som besökare på ett av kommunens strandbad förväntas agera utifrån ett 

vattensäkerhetsperspektiv och uppmaningar om att larma 112 vid olycka samt ”Kedjan som räddar liv vid 

drunkning”. 
 
Konsekvenser vid utebliven åtgärd 
Certifieringens varaktighet är fyra år under förutsättning att Borås Stad efterlever certifieringens kriterier och 

sina egna ambitioner som framgår av ansökan. Arbetet ska utvärderas årligen genom ett platsbesök av SLS, där 

arbetet med ökad vattensäkerhet utvärderas i sin helhet. Utvärdering planeras i samråd mellan Borås Stad och 

tjp SLS Rikskansli. 

 

 
 
 
 

Som ovan 

 

Mikael Olausson 

Områdesansvarig Säkerhet 

Svenska Livräddningssllskapet 

mikael.olausson@sls.a.se 

mailto:info@sls.a.se
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Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025  

Mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Södra 
Älvsborg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

   



 

Politiskt antaget under 2021  

Kommunerna  

Bollebygds kommunstyrelse      
  Dnr: KS2021/291 

  

Borås Stads kommunstyrelse      

Dnr: KS 2021-00891 3.7.3.0 

 
Herrljungas kommunstyrelse    

  Dnr: KS 268/2021 700 
  
Marks kommunstyrelse  

  Dnr: KS 2021-649 

  
Svenljungas kommunstyrelse      

  Dnr: KSF-2021-265 106 

  
Tranemos kommunstyrelse  

  Dnr: KS/2021:597 

  
Ulricehamns kommunstyrelse 

Dnr: 2021/622 
  
Vårgårdas kommunstyrelse 

Dnr: 2021-000477 

Västra Götalandsregionen  

 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  

 Dnr: HSNS 2021–00219 

  

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

Dnr: SÄS 2021–01250 

  

Styrelsen för Regionhälsan 

Dnr: RHS 2021–01165 

  

Styrelsen för Habilitering & Hälsa 

Dnr: H&H 2022-00013 
  
Styrelsen för Närhälsan 

Dnr: PVV 2021-02286  

  
Tandvårdsstyrelsen 
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1. Inledning  
  

Inriktningsdokumentet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. 

Närvårdssamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och 

samverkan mellan huvudmännen. I olika grupper omhändertas frågor som berör samverkan 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR). Interna frågor inom 

kommunen/kommunerna och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra 

möteskonstellationer.  

  

Avtalet gäller under perioden 2022–2025. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har 

parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det 

med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till 

en översyn tas av det Delregionala politiska samrådsorganet.  

  

2. Huvudmännens uppdrag  
  

 Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal,         

 överenskommelser och politiska beslut.  

  

VGR och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar för hela befolkningen. 

Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på 

regional, delregional och lokal nivå.  

  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av vård och omsorg, socialtjänst, regional och 

kommunal hälso- och sjukvård, förskola, skola, elevhälsa, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 

  

Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för beställning, 

upphandling och uppföljning av de verksamheter som finansieras av VGR och Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunerna.  

  

3. Inriktning och mål  
  

I vårt gemensamma arbete ställs stora krav på samordning och arbetssätt som skapar tydlighet, 

vilket leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster. Vi ska skapa en samverkanskultur 

med tillit som grund och nyttja kraften som samverkan ger.  

  

Målbild för Närvårdssamverkan  
Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 

Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.   

  

Mål för Närvårdssamverkan  
Befolkningsperspektiv  

En välfungerande Närvårdssamverkan bidrar till att invånarna får tillgång till hälso- och 

sjukvård och omsorg på lika villkor. Samverkan ska för den enskilde invånaren leda till säkra 

vårdövergångar och jämlik vård.  
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Verksamhets- och organisationsperspektiv  

Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. Dialog kring 

ansvarsfördelning och utvecklingsbehov bör leda till ökad förståelse, kunskapsutveckling och 

samverkan mellan huvudmännen.  

  

4. Styrning och struktur för samverkan  
  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa 

invånarnas behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 

förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier 

och rekommendationer som påverkar huvudmännen.  

  

Gemensamma målsättningar, handlingsplaner, utvärderingar och arbetet med 

avvikelsehantering är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i 

vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, 

spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.  

 

Delregionalt politiskt samråd (DPS)  
Delregionalt politiskt samråd tar fram vision och strategisk inriktning för Närvårdssamverkan. 

Parternas representanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får 

genomslag i huvudmännens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd ger uppdrag till  

Styrgruppen och Närvårdskontoret. Uppföljning och dialog kring uppdragen ska ske i 

Delregionalt politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.  
  

I Delregionalt politiskt samråd ingår:  

• Per kommun vald politisk representant eller utsedd ersättare.   

• Presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden eller utsedd ersättare.  

• Presidiet för Regionhälsan.  

• Presidiet för Närhälsan.  

• Presidiet för styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus.  

• Presidiet för styrelsen Habilitering & Hälsa.  

• Presidiet för Tandvårdsstyrelsen.  
  

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har möjlighet att ta med en tjänsteperson.  

  

Närvårdskontorets representanter är sekreterare och protokollen publiceras på hemsidan. 

Närvårdssamverkans AU deltar också på Delregionalt politiskt samråd och ordförande för 

Styrgrupp närvård är föredragande.   

  

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget.  

Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommun och VGR. 

Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och en ny vice ordförande 

väljs.  
 

Presidium  
Presidiet består av det Delregionala politiska samrådets ordförande och vice ordförande och 

de bereder ärenden till det Delregionala politiska samrådet.   
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Närvårdskontorets representant är sekreterare.  

 

Styrgrupp  
Styrgruppen arbetar på uppdrag av det Delregionala politiska samrådet. Styrgruppen hanterar 

av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid 

behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.   

Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering 

av tagna beslut i respektive linjeorganisation.  

 

I Styrgruppen ingår representant för SÄS, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat, 

Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig samt representant från varje kommun. 

Tandvård och beställd primärvård adjungeras till styrgruppen. Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund och Koncernkontoret VGR har en representant vardera, men har ingen 

rösträtt.   

  

En av Närvårdskontorets representanter är sekreterare och protokollen publiceras på 

hemsidan.  

  

Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och 

vice ordförandeskapet alternerar mellan kommun och VGR.   

 

 Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara föredragande vid Delregionalt   

 politiskt samråd.  

  
Arbetsutskott (AU)  
Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet består vidare 

av en representant ifrån kommunen, en ifrån primärvård och en ifrån SÄS (sammanlagt max tre 

personer). AU bereder ärenden till styrgruppen.   

  

Närvårdskontorets representant är sekreterare.  

 

Uppdragsgrupp  
Uppdragsgrupp kan bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i de lokala 

ledningsgrupperna. Uppdragsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på 

uppdrag. Kommun, primärvård och specialistvård ska dock vara representerade i samtliga 

uppdragsgrupper. Uppdrag ges av styrgruppen och de ska vara tydliga och tidsbestämda. Alla 

uppdragsbeskrivningar ska utgå från ett helhetsperspektiv, eftersom målgrupperna kan 

överlappa varandra.  

  

I uppdraget ingår återrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för 

resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Uppdragsgrupperna ska ha 

brukarmedverkan där det är möjligt. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för 

vidare hantering av resultatet. Uppdragsgruppens minnesanteckningar mailas till 

Närvårdskontoret för publicering på hemsidan. Uppdragsgrupper kan vara aktiva, vilande eller 

avslutas efter uppdragets slutförande.  
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Spridningskonferens  
Årligen fattas beslut gällande arrangemang av spridningskonferens med aktuellt tema. 

Närvårdskontoret ansvarar för organisation och administration.  

 

   Närvårdsområde  

Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på lednings- 

och verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal ledningsgrupp.   

  

Lokal ledningsgrupp för Närvårdssamverkan 
De lokala ledningsgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Kommunen 

ansvarar för ordförandeskapet och kallar till möten. Ordförande i den lokala 

ledningsgruppen är representant i Styrgrupp närvård och ansvarar för att beslut och 

information från Styrgrupp närvård omhändertas i den lokala ledningsgruppen.  

Arbetet ska ske utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå 

från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Ledningsgruppen består av 

representanter från kommun, primärvård och specialistvård, vilka ska ha mandat att fatta  

beslut och föra tillbaka frågor till sin organisation för åtgärd. Antalet personer i  

ledningsgruppen kan variera och sammansättningen utöver ovanstående bestäms lokalt, till 

exempel är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga parter i det lokala arbetet. Protokoll 

ska skrivas och mejlas till Närvårdskontoret för publicering på hemsidan.  

  

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som 

påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till 

Närvårdskontoret, som gör en bedömning om var frågan kan/bör hanteras. Lokala 

ledningsgrupper, över kommungränserna, kan gå samman och skapa gemensamma lokala 

arbetsgrupper.  

  

Lokal arbetsgrupp  
Arbetsgrupper på lokal nivå startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning 

och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala arbetsgrupperna arbetar med 

förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig 

del i de lokala arbetsgruppernas arbete.  

    

Närvårdskontoret  
Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, 

omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. På 

Närvårdskontoret arbetar koordinator och samordnare. Möjlighet att anställa tillfälliga 

projektledare och/eller förändra ordinarie uppdrag för tjänstemän i kommun och VGR finns. 

Medarbetarna arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd och Styrgrupp närvård. 

Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund har arbetsgivaransvaret.   

  

5. Ekonomi  
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för 

detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret. 

VGR betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, baserat på 

befolkningsmängd den 1 juli förgående år.   
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Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att 

finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg.  

 

6. Uppföljning  
Delregionalt politiskt samråd respektive Styrgrupp närvård ansvarar för uppföljningen av 

arbetet som görs inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.   

 





























 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-02 

Dnr 
2022-2477  

Annelie Gustafsson, 033-35 30 08 
Annelie.Gustafsson@boras.se 

  

 
 Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

Att: Håkan Lodin 

Avregistrering av livsmedelsanläggning 
 
Anläggningens namn: Kypegården Café 

Besöksadress: Kype Kypegården 1 

Fastighetsbeteckning: Norrmalm 1:18 

Organisationsnummer: 212000-1561 

Livsmedelsföretagare: Borås Stad Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

 
Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden avregistrerar Borås Stad Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen med anläggning Kypegården Café. 
 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har meddelat Miljöförvaltningen att 
verksamheten upphört 2022-01-01. Livsmedelsanläggningen tas därför bort ifrån 
Miljöförvaltningens register. 
 
Information 
En registrering är knuten till den livsmedelsföretagare och den anläggning som 
registreringsbeslutet avser. Det innebär att beslutet inte kan flyttas över till en annan 
anläggning. Vidare innebär det att om en ny ägare vill fortsätta med samma 
verksamhet i anläggningen måste den nya ägaren lämna in en ny anmälan om 
registrering senast 15 dagar innan den kan starta sin livsmedelsverksamhet. Detsamma 
gäller om ni vill starta verksamheten på denna anläggning på nytt. 

Annelie Gustafsson 
1:e livsmedelsinspektör 
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Ekonomisk redovisning 

Fritidsramen 

  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 972 1 455 848 951 -103 -100 

Gemensam administration 7 033 14 510 8 624 7 760 864 400 

Folkhälsa -1 133 3 370 1 396 -745 2 141 130 

Evenemang 2 864 3 435 2 200 2 070 130 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete 10 305 26 635 15 200 12 679 2 521 -580 

Öppen ungdomsverksamhet 
(Fritidsgårdsverksamhet) 

21 229 41 895 23 347 22 878 469 300 

Anläggningsenheten 72 722 116 840 69 191 71 343 -2 152 -2 000 

Badenheten 28 745 31 360 20 370 26 736 -6 366 -7 500 

Buffert 0 2 400 1 400 0 1 400 2 400 

Verksamhetens nettokostnader 142 737 241 900 142 576 143 672 -1 096 -6 950 

Kommunbidrag 135 971 241 900 142 576 142 576   

Resultat jfr med kommunbidrag -6 766 0 0 -1 096  -6 950 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 2   589  950 

Resultat jfr med tillgängliga medel -6 764   -507  -6 000 

Bidragsramen 

  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 2 071 3 850 2 246 1 860 386 200 

Föreningsbidrag 22 174 32 325 26 657 19 094 7 563 1 000 

Bidrag till etniska föreningar 1 150 1 800 1 670 1 541 129 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 932 3 200 3 100 3 177 -77 0 

Bidrag till funktionshindrade 1 173 1 225 1 200 1 060 140 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 1 862 2 400 2 250 1 678 572 0 

Verksamhetens nettokostnader 31 362 44 800 37 123 28 410 8 713 1 200 

Kommunbidrag 29 826 44 800 37 123 37 123   

Resultat jfr med kommunbidrag -1 536 0 0 8 713  1 200 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -1 536   8 713  1 200 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2021 Budget 2022 Utfall Jun 2022 Utfall Jul 2022 

Antal besökare Stadsparksbadet 20 715 240 000 79 613 89 683 

Antal besökare Borås Simarena 15 069 170 000 64 689 67 252 

Antal besökare Sandaredsbadet 18 462 65 000 27 518 27 518 

Antal besökare Dalsjöbadet 9 648 38 000 17 283 17 870 
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Fritidsramen 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden -1 096 tkr. 
 
Det har bokförts kostnader som förväntas justeras/regleras. I uppföljningen påverkar dessa bokförda kostnader utfallet 
negativt men förväntas justeras på olika sätt framöver. 

 En kommun fri från våld (projekt 29004 kvarstår i sin helhet 788 tkr) = -499 tkr  
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005 kvarstår i sin helhet 168 tkr) = -89 tkr 
 Borås en stad som hänger ihop (projekt 25192) = -42 tkr 
 Ökad hyreskostnad Fristadshallen från juni månad = -401 tkr 

 
Totalt bokfört för perioden jan-juli = -1 031 tkr 
 
Därutöver påverkar olika bidrag utfallet positivt, ca 3 637 tkr för perioden. Externa bidrag är exempelvis EU-bidrag för 
volontärer, prio-pengar och andra statsbidrag, bidrag från arvsfonden m.m. Kvarstående medel återbetalas eller flyttas till 
nästkommande budgetår. 
 
Ett justerat resultat hamnar på: ca -3 700 tkr 
 
Prognos vid årets slut =  -6 950 tkr. 

 Badenheten, -7 500 tkr. Badverksamheten är till stor del intäktsfinansierad. Som en eftersläpning på pandemin 
påverkas intäkterna. Vi ser också att det har blivit en större konkurrens om badgästerna då flera nya/renoverade 
bad har öppnat upp i kranskommunerna. Avsättning för 25 % moms på Stadsparksbadets badavgifter för perioden 
nov19 och beräknat fram till dec22 är medräknat. Avsättningen motsvarar ca 4 500 tkr av det prognostiserade 
underskottet. Nämndens avsatta buffert används i sin helhet för att minimera effekterna av detta fram till nytt 
beslut i Kammarrätten. Ett förändrat beslut i Kammarrätten som medger 0% i moms gör att denna summa kan 
återföras tillbaka till verksamheten. 

 Mötesplatser, -580 tkr. -780 tkr avser kostnader för sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". 
Dessa kostnader justeras vid årets slut. Därutöver beräknas ca -200 tkr vara mindre intäkter för caféförsäljning i 
början av året som en eftersläpning av pandemin och ca -150 tkr för ökade personalkostnader i samband med 
Ukrainakrisen.  Därutöver beräknas ett överskott inom den ordinarie verksamheten med 550 tkr. Främst lägre 
personalkostnader än beräknat. 

 Anläggningsenheten, -2 000 tkr. -1 500 tkr avser ökade internhyror för ny idrottshall i Fristad. -500 tkr avser 
lägre intäkter än budgeterat. 

 Nämnd, -100 tkr. Högre kostnader för utbetalda arvoden än vad som budgeterats. 
 Folkhälsa, 130 tkr. -170 tkr avser kostnader för sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo". Dessa 

kostnader justeras vid årets slut. I övrigt prognostiseras ett överskott på 300 tkr och avser lägre personalkostnader 
än budgeterat. 

 Gemensam fritidsadministration, 400 tkr. Lägre personalkostnader än budgeterat. 
 Öppen Ungdomsverksamhet, 300 tkr. Lägre personalkostnader än budgeterat samt fler köp av timmar för 

skolfritid än budgeterat. I prognosen inkluderas högre kostnader än budgeterat för verksamheterna Borås Kollo 
samt Badresor. 

 Buffert, + 2 400 tkr. Används i sin helhet för att täcka prognostiserat underskott inom badenheten. Beslutat på 
nämndens möte i maj i samband med beslut om tertialrapport 1. 

 
Övrigt 
Momsen på Stadsparksbadet har utifrån interna beslut ändrats från och med aug 2019 från 25 % till 0 %. Förvaltningen har 
fått besked om att det ska vara 25 % moms på Stadsparksbadet intäkter. Beslutet kommer att överklagas till Kammarrätten. 
Överklagan är inskickad i början av juni. Fram till beslut från Kammarrätten tilldelas kommer 25 % moms på badavgifterna 
avsättas som en försiktighetsåtgärd. 
Pandemin och annan påverkan i vår omvärld. 
I nuläget har vi ingen begränsad verksamhet som en konsekvens av pandemin. Däremot ser vi att vi fortsatt är påverkade på 
intäktssidan genom att vi i början av året haft mindre deltagare på exv. simskolor samt att gamla autogirokunder fortsatt 
kompenseras till viss del. Mindre intäkter än budgeterat påverkar intäktsbudgeten för caféförsäljning på Träffpunkt 
Simonsland. I nuläget beräknas konsekvenserna i sin helhet fram till juli uppgå till totalt ca 1 850 tkr. Vilket antas justeras vid 
årets slut. 
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Bidragsramen 
 
Prognos vid årets slut 
Pandemin görs sig fortfarande påmind då många bidrag betalas ut i efterskott och det rör sig om både medlemsantal och 
antal aktiviteter. Därför kommer både grundbidraget (som grundar sig på antalet medlemmar) och aktivitetsbidraget lämna 
ett överskott under året. I dagsläget pekar det på ca 500 tkr per bidrag vilket på årsbasis blir ca 1 000 tkr. Lägre 
personalkostnader än budgeterat medför ett prognostiserat överskott inom administrationen på 200 tkr. 
 
Eventuella över- och underskott regleras i samband med årsbokslutet. 
  
  
  
  
  



Nettoavvikelse (tkr) Fritidsramen

Verksamhet
Prognos 2022 
per juli

Utlovad boksluts-
justering

Konsekvenser 
av 
Corna/arbetsin
sats Ukraina

Beräknad 
moms-
avsättning*

Avvikelse inom 
ordinarie 
verksamhet

Gemensam fritidsadministration inkl. 
överenskommelsen 400 0 0 0 400

Anläggningsenheten -2 000 -1 500 0 0 -500

Badenheten -7 500 0 -1 500 -4 500 -1 500

Evenemang 0 0 0 0 0

Folkhälsoenheten 130 -170 0 0 300

Fritids- och folkhälsonämnden -100 0 0 0 -100

Mötesplatser/Förebyggande inkl. 
Träffpunkt Simonsland, lokalt 
inflytande, Ortsråd -580 -780 -350 0 550

Öppen Ungdomnsverksamhet inkl. 
Badresor/Borås Kollo 300 0 0 0 300

Buffert 2 400 0 0 2 400 0

SUMMA -6 950 -2 450 -1 850 -2 100 -550

*Osäkerhetsfaktor pga. av beslut på överklagan av förvaltningsrättens beslut i Kammarrätten
Försiktigthetsåtgärd: Avsatt moms från nov19  till juni 22 - inklusive prognos fram till dec 2022
Om beslutet i Kammarrätten följer vår linje kommer beloppet återföras till driften och påverkar vår budget positivt.
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