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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

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 behövs är följande: 

Bostad med särskild service, LSS: 

Utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): § 9, punkt 9: Bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad. 

Gruppbostad: Ett boende för ca 6 personer i fullvärdiga egna lägenheter, i direkt anslutning till 
gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga gemensamma måltider, och att där få 
ett kontinuerligt personalstöd. 

Servicebostad: Denna boendeform är ett steg närmare ett helt självständigt boende i egen lägenhet. 
Personen bor i separata fullvärdiga egna lägenheter, c:a 8-12 stycken, med tillgång till en gemensam s.k. 
baslägenhet för samvaro och personalstöd i närmiljön. 

  

Bostad med särskild service, SoL: 

Utifrån socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 7 §: Individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild 
service som kommunerna ska inrätta för människor som av fysiska, psykiska och andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring, och som till följd av dessa behöver ett sådant boende. 

Dessa boenden har i Borås mellan 10 – 20 personer per boendeenhet, beroende på vilket stöd som 
behövs. 

Lokaler för korttidvistelse enligt LSS: 

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde en möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att 
erbjuda anhöriga tillfällen till avlösning. Korttidsvistelse kan anordnas i ett korttidshem, i en stödfamilj 
eller genom läger- eller kolonivistelse. 

  

Lokaler för korttidsvistelse enligt SoL:  

Insatsen är till för den enskilde vars aktuella behov inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Syftet med 
insatsen är att utreda behov och söka lämpliga insatser för boende i enskilt hem eller bostad med 
särskild service. Att ge tillfällig avlastning och återhämtning eller vid tillfälligt utökat behov av insatser 
efter sjukhusvistelse. 

  

Lokaler för Daglig verksamhet/sysselsättning: 

Daglig verksamhet (LSS) är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd, samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Från och med år 2017 har 
även målgruppen personer med psykisk ohälsa rätt att ansöka och beviljas sysselsättning enligt SoL. 

  

Riktlinjer 
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skärpt kraven för kommunerna på så sätt att man 
utdömer vite, om personer med beviljat bistånd om bostad med särskild service enligt LSS, inte erbjuds 
plats på service- eller gruppbostad inom sex månader. (Tidigare hade man ett år som praxis). I dagsläget 
är vitesbeloppet som utdöms av IVO ca 72 000 kronor per månad för varje person som inte fått något 
erbjudande om bostad med särskild service enligt LSS. 

Försäkringskassans striktare bedömning för att bevilja personlig assistans kan medföra ett ökat behov 
av fler grupp- och servicebostäder enligt LSS. Detta gäller inte minst ett ökat behov gruppbostäder för 
de personer som tillhör personkrets 3. Borås Stad har idag inget boende för denna målgrupp. 

Nationell strategi för Vision e-hälsa 2025: Borås Stad beslutade 2016 att öka sin satsning på 
digitalisering i enlighet med visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås stads tjänster med hjälp av 
modern teknik ska göras mer tillgängliga och lätthanterliga. Utifrån detta ställningstagande finns för 
nämndens målgrupper ett behov av att säkerställa tillgång till den moderna tekniken i såväl befintliga, 
som nyproducerade lokaler och bostäder. Både i de gemensamma delarna som i den enskilde 
hyresgästens lägenheter. 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Verksamhet inom Socialpsykiatri påverkas då nuvarande betalningsansvarslag upphävs from 2019-01-
01 och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Den nya lagen 
innebär att kommunen har färre dagar på sig att ta emot patienter som bedöms vara utskrivningsklara. 
Tidigare har kommunerna haft 30 dagar på sig för ett övertagande men i och med den nya lagen har 
kommunerna endast tre dagar på sig för ett övertagande. Denna förändring kommer troligtvis innebära 
ett ökat behov av korttidsplatser. 

2 Demografi 

Befolkningsutveckling  

Uppdrag i budget  

Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att utveckla boenden för personer som blir äldre 
och/eller får åldersrelaterade behov. Det ska ske i samarbete med VÄN för att lösningar ska möta den 
boendes behov på bästa sätt och så att resurser utnyttjas effektivt. 

Bostad med särskild service, LSS:  

Personer med dubbel-trippeldiagnoser har behov av bostad med ett annorlunda stöd än vad man får på 
en traditionell servicebostad, men inte så stort stöd som ges på en gruppbostad. Man kan lokalmässigt 
tänka sig ett antal separata lägenheter centrerat i direkt närhet kring en baslägenhet, med ett rymligt kök 
för att där kunna erbjuda måltider. Bra exempel på ett sådant boende är G:A Kyrkvägen i Fristad. 
Behov finns också för att bygga ett boende med specialinriktning för personer med autism och/eller 
annan komplexitet. Även ett boende till personkrets 3 behöver byggas. 

Bostad med särskild service, SoL/Socialpsykiatri: 

Det är inte enkelt att långsiktigt planera för behovet av antal platser/boenden för denna målgrupp då 
det är svårt att förutspå hur många individer som kommer att ha så pass stora svårigheter i sin 
livsföring, att de i framtiden kommer att ha behov av särskilt boende enligt SoL. Bistånd om särskilt 
boende enligt SoL och boendestöd enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning förväntas 
att öka. För målgruppen finns det även behov av träningslägenheter som med fördel kan planeras i 
direkt anslutning till befintlig gruppbostad eller utgöra en del av en gruppbostad. Tillgång till 
träningslägenheter kan många gånger vara en förutsättning för en person som varit externt placerad 
under lång tid att klara av övergången från gruppbostad till servicebostad eller eget boende. Under 
planperioden pågår arbetet med att färdigställa ersättningsbostad för Söderforsgatan på 
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Johannelundsgatan. 

3 Övergripande nulägesanalys 

Lokalresursbehov för planperioden  

Bostad med särskild service, LSS: 

Det är en komplicerad planeringsprocess då förutsättningarna på kort tid kan ändras. Att med säkerhet 
ange ett framtida behov utifrån demografi är inte möjligt för nämnden. 

Det finns fortfarande boenden som inte uppfyller kriterierna på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Flera 
av dessa går inte att bygga om, utan behöver ersättas med en helt ny gruppbostad. Vissa boenden 
behöver utredas om det går att uppfylla de krav som brandskydd innebär. Dessa enheter behöver 
byggas om alternativt bytas ut mot ändamålsenliga boenden. Detta sker samtidigt som en nettoökning 
på boendeplatser behövs. 

Flertalet bostäder saknar möjlighet att erbjuda bra uppkoppling till Internet. Nämnden vill att man 
arbetar aktivt med att planera så att alla boenden håller en standard som är acceptabel. 

Sociala omsorgsnämnden har för avsikt att minska externa placeringar. Nämnden har i dagsläget ca 20 
externt placerade personer. 

  

Lokalresursbehovet utifrån LSS för planperioden är: 

2 gruppbostäder per år, det behövs en nettoökning av boendeplatser för att inte ha beslut som ej 
verkställs, att undvika att köpa externa placeringar och att ersätta boenden som inte uppfyller kriterier 
för tillgänglighet och god arbetsmiljö samt klarar brandskydd. 

1 Servicebostadtyp med 8 – 12 separata lägenheter centrerat i direkt närhet kring en baslägenhet med 
gemensamt kök matsal etc. 

1 gruppbostad för personkrets 3. Boendet kan vara ett mindre boende med 3-4 lägenheter. 

1 gruppbostad med 7 lägenheter, nyproduktion av gruppbostad på Marklandsgatan i befintligt 
hyreshus, som ersätter Kapplandsgatan. 

1 gruppbostad med 6-7 lägenheter i nyproducerat hyreshus på Östermalmsområdet. 

Daglig verksamhet, LSS och Sysselsättning, SoL: Befintliga lokaler har fortsatt stora behov av 
anpassningar och renoveringar för att möta målgruppens behov. 

Det kan uppstå en möjlighet till nyproduktion av fastigheter området på Östermalm. Daglig verksamhet 
har flera enheter i området och behöver behovsanpassa verksamheterna. 

Lokalresursbehovet utifrån SoL /Socialpsykiatri under planperiod 

Socialpsykiatrins gruppboende Jössagatan 3 kommer under planperioden att avvecklas och ersättas av 
en ny gruppbostad Skogsfrugatan. I samband med denna avveckling minskar också antalet permanenta 
platser från 87 till 82 stycken. 

Söderforsgatan 17 kommer under planperioden att avvecklas och ersättas med nytt boende på 
Johannelundsgatan. Beräknad inflytt september 2022. 

Behov finns också av träningslägenheter för de personer som varit externt placerade. Sociala 
omsorgsnämnden har för avsikt att minska externa placeringar. Nämnden har i dagsläget ca 20 externt 
placerade personer. 

Flertalet bostäder saknar möjlighet att erbjuda bra uppkoppling till Internet. Nämnden vill att man 
arbetar aktivt med att planera så att alla boenden håller en standard som är acceptabel. 
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Nämnden har ett särskilt uppdrag att utreda hur en verksamhet som stödjer och skapar en meningsfull 
och aktiv fritid för de personer som inte är på daglig verksamhet eller har slutat med den skulle kunna 
utformas för att motverka isolering och stillasittande. Nämnden kommer att rikta uppdraget mot 
personer med psykisk ohälsa och deras situation då det gäller att motverka isolering och passivisering. 
Nämnden kommer att i dialog med andra aktuella nämnder och brukarorganisationer utreda 
möjligheter och förutsättningar för ett aktivitetshus som motverkar isolering, passivitet och 
utanförskap, och som stödjer ett mer aktivt liv och umgänge. 

Utifrån detta uppdrag ser nämnden behov av lämplig lokal för ett aktivitetshus för målgruppen under 
planperioden. Önskvärd storlek för denna verksamhet är 1000 – 1200 kvm. 

Lokalanpassningar: 

LSS: Flera äldre boendeenheter har ett renoveringsbehov av ytskick. Flera boende klarar inte 
brandskyddskrav, så ersättningsbostäder är nödvändiga. Flertalet boenden saknar internetuppkoppling. 

Daglig verksamhet: Idag finns ett stort antal lokaler som är i olika behov av renovering, 
uppfräschning och anpassningar (tillgänglighet) för att kunna möta deltagarnas behov. Då målgruppen 
är personer med olika typer av funktionsnedsättningar måste anpassningar göras löpande då det finns 
ett flöde av deltagare som kan ha komplexa stödbehov som gör att anpassningar måste ändras för 
aktuella deltagare under verkställighetstiden. Det kan handla om ljudisoleringar, bredda dörrar, flytt av 
vägg, handikapptoalett och att det även måste finnas tillgång till dusch på flera enheter. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Gruppbostad LSS Gruppbostad LSS med 
ca 7 lägenheter 

      

Antal platser i området        

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Gruppbostad LSS LSS gruppbostad 6-7 
lägenheter 

      

Antal platser i området        
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4.3 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kyrkvärdsgränd 11 A-B 
518 32 Sandared 

Gruppbostad LSS       

Kyrkvärdsgränd 13 A-B 
518 32 Sandared 

Gruppbostad LSS       

Bodagatan 47-49 507 42 
Borås 

Gruppbostad LSS. 5 av 
7 lägenheter är ej 
fullvärdiga. 1 saknar 
spis, 1 saknar ugn, 5 
saknar fläkt och 1 
saknar avställningsyta. 

      

Ängsbo/Lidbovägen 516 
33 Dalsjöfors 

Lidbovägen är tom. 
Ängsbovägen är inte 
tillgänglig och kan inte 
erbjuda god 
arbetsmiljö. Planeras 
ersättas av 
nybyggnation på 
Sörmarksliden 

      

Fontänen, Ekenäsgatan 
15 504 55 Borås 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing 

      

Kapplandsgatan 32 507 
44 Borås 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter. 
Saknar dubbla 
utrymningsvägar. 

      

Jössagatan 5 504 41 
Borås 

Servicebostad. 
Personal och 
baslägenhen 
1 lägenhet är ej 
fullvärdig, saknar 
fönster i sovrum. 

      

Skogshyddegatan 43-45 
506 31 Borås 

Gruppbostad LSS. 
Mycket slitet 

      

Lars Kaggsgatan 119 504 
43 Borås 

Servicebostad.       

Källebergsgatan 27 och 
35 515 32 Viskafors 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga.Saknar 
personalutrymme. 
Lokalerna är mycket 
slitna både invändigt 
och utvändigt. 

      

Bogrydsvägen 34 515 61 
Svaneholm 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter. 
Mycket slitet 

      

Tegnergatan 9-11 503 43 
Borås 

Korttid       

Knallefiket, 
Herrljungagatan 5 506 30 
Borås 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Furulundsgatan 19 504 
60 Borås 

Gruppbostad LSS       

Östermalms dagcenter, 
Östermalmsgatan 28 504 
55 Borås 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing. 4 olika 
verksamheter: 
Östermalm, Bageriet, 
Park o Natur samt 
Kontor och papper. 

      

Lavendelgången 1A-1B 
507 51 Borås 

Gruppbostad LSS       

Berzeligatan 15 503 43 
Borås 

Gruppbostden är i 
behov av renovering. 
Eftersatt underhåll, 
mycket slitet. 

      

Jössagatan 7 504 41 
Borås 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter. 

      

Solvarvsgatan 4 507 40 
Borås 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing 

      

Salängsgatan 9 504 56 
Borås 

Servicebostad       

Nolhagagatan 34-38 506 
43 Borås 

Gruppbostad LSS. 
Slitna lokaler 

      

Nolhagagatan 48-52 506 
43 Borås 

Gruppbostad LSS       

Backvägen 3 513 32 
Fristad 

Korttid LSS. 
Backagården och 
Kullagården 

      

Backvägen 7B 513 32 
Fristad 

Gruppbostad LSS       

Kompassen,  Östermalms
gatan 28 504 55 Borås 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing 

      

Pav.Ekhaga Oklart 
användsningsområde. 
Utreds. 

      

Södra Kyrkogatan 36B 
5034 Borås 

Servicebostad. 
Baslägenhet 

      

Lars kaggsgatan 19 504 
42 Borås 

Servicebostad, 
Baslägenhet 

      

GeTing, Åsboholmsgatan 
18 504 51 Borås 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing 

      

Berggården, 
Varbergsvägen 44 504 30 
Borås 

Mötesplats, SoL       

G:a kyrkvägen 22 513 33 
Fristad 

Servicebostad       
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Backvägen 7A 513 32 
Fristad 

Gruppbostad LSS       

Solrosen, 
Skoggshyddegatan 43 
506 31 Borås 

Träffpunkt LSS       

Elindalsgatan 8 504 33 
Borås 

Gruppbostad LSS       

Hagvägen 13 513 32 
Fristad 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing med inriktning 
autism 

      

Vulcanus 16, 
Bryggaregatan 15 

Kontor       

Våglängdsgatan 83 och 
91 507 41 Borås 

Gruppbostad LSS.  
91 är godkända av IVO 
trots ej fullvärdiga 
lägenheter. 

      

Klintesväng 10 506 40 
Borås 

Servicebostad       

Hulta Mellangård, 
Sörmarksgatan 
201,203,205 507 52 
Borås 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing 

      

Söderforsgatan 17 507 62 
Borås 

Serviceboende SoL. 
Boendet är ej 
tillgänglighetsanpassad
. Hiss saknas. 

      

Sturegatan 8 Servicebostad. 
Baslägenhet 

      

Kärrgatan 6 504 41 Borås Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing. 

      

Metergatan Gruppbostad SoL       

Teknikgatan 11 504 62 
Borås 

Gruppbostad LSS       

Norra Sjöbogatan 100 
506 47 

Gruppbostad LSS       

Hansinggatan 13-15 507 
53 Borås 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter 

      

Söderängsgatan 14 504 
46 Borås 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter 

      

Hambogatan 2 507 65 
Borås 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter 

      

Brotorpsgatan 3 507 65 
Borås 

Barnboende LSS 3      

Ekgatan 2 507 32 
Brämhult 

Gruppbostad LSS. 
Behov av fullvärdiga 
lägenheter 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Fagottgatan 1 och 2 504 
72 Borås 

Fagottgatan 1 är 
Gruppbostad LSS där 4 
av 6 lägenheter ej är 
fullvärdiga. 
Fagottgatan 2 är 
servicebostad 
(Salängsgatan 9) 

      

Husbondegatan 4 507 60 
Borås 

Gruppbostad LSS. 
Kooperativ 

      

Vendelsdalsgatan 7 Gruppbostad LSS       

Trollgårdsgatan 506 41 
Borås 

Gruppbostad LSS       

Södervärnsgatan 504 50 
Borås 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter 

      

Krassegången 1 507 51 
Borås 

Gruppbostad LSS. Ej 
fullvärdiga lägenheter. 
Eftersatt underhåll 

      

Barnhemsgatan 70 506 
48 

Gruppbostad LSS. 
Mycket dåligt skick och 
ej fullvärdiga 
lägenheter 

      

Barnhemsgatan 68 506 
48 Borås 

Gruppbostad LSS. 
Mycket dåligt skick och 
ej fullvärdiga 
lägenheter. 

      

Logatan 10 507 32 Borås Gruppbostad LSS       

Serenadgatan Boende SoL       

Kulbanan 2 504 45 Borås Boende SoL       

Kadriljgatan 17 507 65 
Borås 

Gruppbostad LSS       

Gyllingtorpsgatan 19 506 
42 Borås 

Gruppbostad LSS       

Skogsfrugatan 1 506 47 
Borås 

Gruppbostad LSS       

Södra Kyrkogatan 36A Servicebostad. 
Baslägenhet. Ersätter 
Kungsgatan 

      

Backhagsvägen 518 43 
Borås 

Gruppbostad LSS. 
Beräknad inflytt 2021 

5      

Sörmarksliden Gruppbostad LSS. 
Beräknad inflytt 2022 

 6     

Färgaregatan Gruppbostad LSS. 
Beräknad inflytt 2020 

      

Rydsvägen Gånghester, 
Gruppbostad LSS 

Gruppbostad LSS. 
Beräknad inflytt 2021 

      

Korttidsboende SoL Korttidsboende SoL.       
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Skogsfrugatan Gruppbostad SoL. 
Beräknad inflytt 2021 

10      

Träffpunkt/aktivitetshus Träffpunkt/aktivitetshus
. Utredning av behov 
pågår. 

      

Gruppbostad LSS (B) Gruppbostad LSS. 
Beräknad inflytt 2021 

      

Johannelundsgatan 
Gruppbostad SoL 

Boende SoL. Beräknad 
inflytt 2021 

      

Serviceboende, LSS Mellanboende LSS       

Gruppbostad LSS (C) Gruppbostad LSS. 
Beräknad inflytt 2022 

      

Gruppbostad SoL (B) Boende SoL. Beräknad 
inflytt 2022 

      

Gruppbostad LSS Gruppbostad LSS       

Daglig 
verksamhet/sysselsättnin
g 

Daglig 
verksamhet/sysselsättn
ing 

      

Kvibergsgatan Boende SoL       

Jössagatan 3 Boende SoL       

Antal platser i området  18 6     

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Gruppbostad LSS 
 

Planerad byggnation     

Summa      

Gruppbostad LSS 

Förändrat behov och orsak 

Ersätta Kapplandsgatans LSS boende 
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5.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Gruppbostad LSS 
Gruppbostad LSS 

Planerad byggnation     

Summa      

Gruppbostad LSS 

Förändrat behov och orsak 

Nettoökning, nyproduktion på Östermalmsområdet 

5.3 Odefinierat område 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Kyrkvärdsgränd 11 
A-B 518 32 
Sandared 
 

     

Kyrkvärdsgränd 13 
A-B 518 32 
Sandared 
 

     

Fontänen, 
Ekenäsgatan 
15 504 55 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Kapplandsgatan 
32 507 44 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Jössagatan 
5 504 41 Borås 
 

     

Skogshyddegatan 
43-45 506 31 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Källebergsgatan 27 
och 35 515 32 
Viskafors 
 

Renovering / 
Upprustning 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Bogrydsvägen 
34 515 61 
Svaneholm 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Knallefiket, 
Herrljungagatan 
5 506 30 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Furulundsgatan 
19 504 60 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

    

Östermalms 
dagcenter, 
Östermalmsgatan 
28 504 55 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Lavendelgången 
1A-1B 507 51 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Berzeligatan 
15 503 43 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Jössagatan 
7 504 41 Borås 
 

Behov av byggnation     

Solvarvsgatan 
4 507 40 Borås 
 

Behov av byggnation     

Nolhagagatan 48-
52 506 43 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Backvägen 
3 513 32 Fristad 
 

     

Kompassen,  Öster
malmsgatan 
28 504 55 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

GeTing, 
Åsboholmsgatan 
18 504 51 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Berggården, 
Varbergsvägen 
44 504 30 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Solrosen, 
Skoggshyddegatan 
43 506 31 Borås 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Elindalsgatan 
8 504 33 Borås 
 

     

Vulcanus 16, 
Bryggaregatan 15 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Hulta Mellangård, 
Sörmarksgatan 
201,203,205 507 52 
Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Söderforsgatan 
17 507 62 Borås 
 

Avetablering     

Kärrgatan 6 504 41 
Borås 
 

Avetablering     

Metergatan 
 

Planerad byggnation     

Hansinggatan 13-
15 507 53 Borås 
 

Behov av byggnation     

Brotorpsgatan 
3 507 65 Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

    

Vendelsdalsgatan 7 
 

     

Krassegången 
1 507 51 Borås 
 

Behov av byggnation     

Barnhemsgatan 
70 506 48 
 

Avetablering     

Barnhemsgatan 
68 506 48 Borås 
 

Avetablering     

Logatan 10 507 32 
Borås 
 

     

Serenadgatan 
 

     

Kulbanan 2 504 45 
Borås 
 

     

Kadriljgatan 
17 507 65 Borås 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Backhagsvägen 
518 43 Borås 
 

Planerad byggnation     

Sörmarksliden 
 

Planerad byggnation     

Färgaregatan 
 

Planerad byggnation     

Rydsvägen 
Gånghester, 
Gruppbostad LSS 
 

Behov av byggnation     

Korttidsboende 
SoL 
 

Behov av byggnation     

Skogsfrugatan 
 

Planerad byggnation     

Träffpunkt/aktivitet
shus 
 

     

Gruppbostad LSS 
(B) 
 

Behov av byggnation     

Johannelundsgata
n Gruppbostad SoL 
 

Behov av byggnation     

Serviceboende, 
LSS 
 

Behov av byggnation     

Gruppbostad LSS 
(C) 
 

Behov av byggnation     

Gruppbostad SoL 
(B) 
 

Behov av byggnation     

Daglig 
verksamhet/syssel
sättning 
 

     

Kvibergsgatan 
Boende SoL 

     

Jössagatan 3 
 

Avetablering     

Summa      
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Kyrkvärdsgränd 11 A-B 518 32 Sandared 

Förändrat behov och orsak 

Samtliga ytskikt behöver förbättras 

Kyrkvärdsgränd 13 A-B 518 32 Sandared 

Förändrat behov och orsak 

Samtliga ytskikt behöver förbättras 

Fontänen, Ekenäsgatan 15 504 55 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Samtliga ytskikt inomhus behöver förbättras. Ev byte av toaletter o handfat, förbättra dåliga fönster 
som är dragiga, installera solskydd på alla fönster, det är dålig ventilation, kallt på vinter o varm på 
sommar. Entren ligger i nslutning till en vändzon. 

Kapplandsgatan 32 507 44 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Behov av en ledstång/handtag i trappa vid in-/utgången. kökets underskåp är mycket slitna, behöver en 
uppfrächning, På sikt behöver lokalen lämnas 

Jössagatan 5 504 41 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Lämna 1 lägenhet. 

Skogshyddegatan 43-45 506 31 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Behov av renovering, planeras påbörjas under  början av 2021 

Källebergsgatan 27 och 35 515 32 Viskafors 

Förändrat behov och orsak 

Stort behov av renovering pga eftersatt underhåll. 
-Slitage på alla golv  
-Slitage på alla tapeter 
-Fönsterbrädor sönder 
-Kök i behov av renovering, byte av vitvaror 

Bogrydsvägen 34 515 61 Svaneholm 

Förändrat behov och orsak 

Behov av fullvärdiga lägenheter och renovering då det är eftersatt underhåll 
-Slitage på alla golv  
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-Slitage på alla tapeter 
-Fönsterbrädor sönder 
-Kök i behov av renovering, byte av vitvaror 

Knallefiket, Herrljungagatan 5 506 30 Borås 

Förändrat behov och orsak 

dålig ventilation i matrum/arbetsrum. Förbättra ytskikt 

Furulundsgatan 19 504 60 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Gruppbostaden behöver ersättas med annan gruppbostad då den inte är tillgänglighetsanpassad och 
kan erbjuda en god arbetsmiljö. 
 
-Breda ut altandörren så att brukarna kan komma in och ut med rullstolar. 
-Bygga till en vägg i hallen för att på så vis få till ett litet omklädningsrum för personalen som idag byter 
om i personaltoaletten. 
-Nytt personalkylskåp 

Östermalms dagcenter, Östermalmsgatan 28 504 55 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Ytskikt: Behov av total renovering.  
Fönster: Otäta, en del går ej att öppna. 
Toalett/hygien: saknar kontrastfärger, dålig belysning, behov av engreppsblandare.  
Ljudisolering: Flera lokaler är lyhörda och dåligt isolerade.  
Tröskelsanering behöver göras 
Belysning: otillräcklig och felplacerad 
Temperatur o ventilation: Kallt på vintern. 
Utrymmningsvägar: behov av närhettill fler 

Lavendelgången 1A-1B 507 51 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Tvättstugorna är slitna. Rören är gamla och blir lätt stopp i och maskinerna (tvättmaskin, torkskåp, 
torktumlare) skulle behöva bytas ut. 

Berzeligatan 15 503 43 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Renovering, mycket slitet o eftersatt underhåll 

Jössagatan 7 504 41 Borås 

Förändrat behov och orsak 

inget 
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Solvarvsgatan 4 507 40 Borås 

Förändrat behov och orsak 

fuktskada på golv som ej är återställd, matta saknas 

Nolhagagatan 48-52 506 43 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Eftersatt underhåll, alla ytskikt behöver förbättras. Köket är slitet. 

Backvägen 3 513 32 Fristad 

Förändrat behov och orsak 

Backagården: Köket behov av renovering spis, kyl och frys mycket dåliga 
Slitna golv 
Saknas torkskåp 
 
Kullagården: 
köket behov av renovering 
Dörrar dörrkarmar slitna 
Golv och väggar  slitna 
Se över badrum toaletter rum 5 luktar mögel? 
Kolla över element ofta kallt 

Kompassen,  Östermalmsgatan 28 504 55 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Flera behov av upprustning. 
Ytskikt: Samtliga ytskikt inomhus behöver fräschas upp. 
Fönster: Dragiga och flertal går ej att öppna.  
Toalett/hygien: Saknas kontrastfärger, dålig belysning. Saknar personaldusch. 
Ljudisolering: Flertalet rum behöver anpassad akustik efter målgrupp, ljudisoleras. 
Solskydd: Saknas på fönster södra och västra sidan. 
Belysning: generellt otillräcklig och felplacerad. 
Temperatur/ventilation: För kallt på vintern och för varmt på sommaren. Torr luft. 
Generellt: Kraftig trafikerad yta i direkt anslutning till lokalen. 

GeTing, Åsboholmsgatan 18 504 51 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Behov av en ventilation/utsug då man arbetar i en dammig miljö med gammal textil. Dålig arbetsmiljö.  
Förbättra ytskikt 

Berggården, Varbergsvägen 44 504 30 Borås 

Förändrat behov och orsak 

2 nya spisar då nuvarande saknar markering av grader o placering (utslitet),  
Diskmaskinen används mycket o slits hårt, en ny behövs. 
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Samtliga ytskikt behöver förbättras. 
Slitna köksluckor. 

Solrosen, Skoggshyddegatan 43 506 31 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Behov av större lokal att förhyra med antal fler mindre rum Alternativt 1 till lokal samt behålla 
nuvarande. Viktigt med uteplats, kök och kontor, mindre rum samt större ytor för gemenskap. Krav på 
tillgänglighetsanpassad.  Krav på bra tillgänglighet nära busshållplats med goda förbindelser. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Elindalsgatan 8 504 33 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Köket är slitet. Det är många luckor/lådor med färgskav. 

Vulcanus 16, Bryggaregatan 15 

Förändrat behov och orsak 

Regnar in, dålig ventilation, varmt sommartid- kallt vintertid, golvlist i matsal saknas mm 

Hulta Mellangård, Sörmarksgatan 201,203,205 507 52 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Handikapptoalett saknar dusch o golvbrunn. Dåligt isolerade väggar(störningar), Sydöstra sidan saknar 
solskydd för fönster, Kalla lokaler på vintern o varma på sommaren, intensiv biltrafik direkt utanför 
lokal. 

Söderforsgatan 17 507 62 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Automatstängning till personalutrymme 
Diskmaskin som felanmäls löpande – kan behövas en ny (proffs?) 
Kylskåp till ssk-rummet 
Säkra nyckel- och medicinskåp (öppnas med tjänstekort) 

Kärrgatan 6 504 41 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Framställan om ersättningslokal på Sörmarksgatan 199, är gjord 
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Metergatan 

Förändrat behov och orsak 

Automatstängning till personalutrymme 
Nya diskmaskinen har felanmälts flera gånger och väntar nu på garantihantering varför de köper in 
engångsmaterial (kanske hade behövts en proffsmaskin). 
Säkra nyckel- och medicinskåp (öppnas med tjänstekort) 

Hansinggatan 13-15 507 53 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Ersättas med nya gruppbostäder 

Brotorpsgatan 3 507 65 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Fiber in till lägenheterna 

Vendelsdalsgatan 7 

Förändrat behov och orsak 

Nya kylskåp 

Krassegången 1 507 51 Borås 

Förändrat behov och orsak 

renovering, underhåll 

Barnhemsgatan 70 506 48 

Förändrat behov och orsak 

Större ombyggnad, alternativt nybyggnad av 1 hus i taget. 
•Slitna köksluckor 
•Ugn, håller inte temperatur och ugnslampa trasig eftersom så fort man sätter in en ny går den sönder. 
•Behövs eluttag vid diskbänk, den som finns idag är felplacerad så att man inte vågar använda den. 
•Rengöring av golv i allmänna ytor 
•Rengöring av trädäck på altan. 

Barnhemsgatan 68 506 48 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Större ombyggnad alternativt nybyggnad av 1 hus i taget.  
•Slitna köksluckor, vissa luckor går inte att stänga helt 
•Plastgolv personalrum, många små hål i mattan 
•Torktumlare, stänger inte av sig själv utan programmet går utan att stanna utan personal måste komma 
ihåg att stänga av, risk för överhettning 
•Rengöring och av golv i allmänna ytor 
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Logatan 10 507 32 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Ny diskmaskin 

Serenadgatan 

Förändrat behov och orsak 

Inget 

Kulbanan 2 504 45 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Ev. ny tvättmaskin för arbetskläder 
Säkra nyckel- och medicinskåp (öppnas med tjänstekort) 

Kadriljgatan 17 507 65 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Då Hyresgästerna använder sina altandörrar som ingång, behöver vi asfaltera gången ,i dag är det grus. 

Backhagsvägen 518 43 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av platser 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Sörmarksliden 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av platser 

Inflyttning/Utflyttning 

2022-06 

Färgaregatan 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av platser 
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Rydsvägen Gånghester, Gruppbostad LSS 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av platser/ersättning av ej fullvärdig bostad. 

Korttidsboende SoL 

Förändrat behov och orsak 

Kan med fördel samlokaliseras med annan verksamhet för effektivt resursanvändande. Utökat behov av 
korttidsplatser pga ny lag 2020 (tre dagars utskrivning) 6-8 lägenheter 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Skogsfrugatan 

Förändrat behov och orsak 

Ersättning av Jössagatan 3 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Träffpunkt/aktivitetshus 

Förändrat behov och orsak 

Behov av att förhyra ett aktivitetshus. Önskvärd storlek 1000-1200 kvm. 

Gruppbostad LSS (B) 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av platser/ersättning av ej fullvärdig bostad. 

Johannelundsgatan Gruppbostad SoL 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av platser alternativt ersätta ej fullvärdig bostad. 

Serviceboende, LSS 

Förändrat behov och orsak 

8-10 separata lägenheter centrerat i direkt närhet till baslägenheten. Men gemensamt kök, matsal och 
gemensamhetsutrymmen. 
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Gruppbostad LSS (C) 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av platser/ersättning av ej fullvärdig bostad. 

Gruppbostad SoL (B) 

Förändrat behov och orsak 

Ersätter ej fullvärdig bostad 

Daglig verksamhet/sysselsättning 

Förändrat behov och orsak 

Fler deltagare som behöver daglig verksamhet. Behov av 3 centralt belägna lokaler varav en affärslokal 
för att ha försäljning av olika varor. 

Kvibergsgatan 

Förändrat behov och orsak 

-Breda ut altandörren så att brukarna kan komma in och ut med rullstolar. 
-Bygga till en vägg i hallen för att på så vis få till ett litet omklädningsrum för personalen som idag byter 
om i personaltoaletten. 
-Nytt personalkylskåp 

Jössagatan 3 

Förändrat behov och orsak 

Lås till skåp i köket alt. avskärmning till köksutrymme 
Säkra nyckel- och medicinskåp (öppnas med tjänstekort) 
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Miljörapport tertial 3, 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Miljörapport tertial 3 2020 och skickar den 
till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning 
I denna Miljörapport för tertial 3, 2020 redovisas Sociala omsorgsnämndens 
arbete för att bidra till Borås Stads miljömål 2018-2021. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar 
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar 
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats.  

Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området 
Hållbara perspektiv och ett etappmål som ingår i Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås. Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande 
miljöer; kontorsarbetsplatser för arbetsledning och administration, mötesplatser 
där medarbetare möter klienter/brukare för utredning och stödåtgärder, samt 
korttids- och boendeenheter med "hemliknande miljö". 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att medverka till att alla anställda ska 
ha gått den grundläggande miljöutbildningen i Borås Stad. I april 2019 höll 
miljökommunikatör Johan Linderstad en miljöutbildning för Sociala 
omsorgsnämndens förtroendevalda. Under andra halvan av 2019 påbörjades 
arbetet med att implementera ett miljöledningssystem i förvaltningen. Under 
2020 kan förvaltningen konstatera att arbetet med miljömål och 
miljöledningssystem till stora delar fick stå tillbaka för den mer akuta 
hanteringen av coronakrisen, men avsikten är att under början av 2021 
färdigställa ramarna för miljöledningssystemet och därmed återuppta 
planeringen av ett långsiktigt miljöarbete i förvaltningen. 

I denna miljörapport för tertial 3 2020 följs miljömål 1d upp: 

- Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Sociala omsorgsförvaltningen försöker se till att anställda och nyanställda 
medarbetare utbildas fortlöpande. P.g.a. personalomsättning i verksamheterna 



Borås Stad 
  Sida 
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är det svårt att redovisa en exakt siffra, men den bedöms inte ha förändrats 
nämnvärt sedan 2019.  

I april 2019 hölls en miljöutbildning för de förtroendevalda i Sociala 
omsorgsnämnden. Andelen förtroendevalda som genomgått utbildningen lär 
inte ha förändrats mycket sedan dess, men då några ledamöter bytts ut är siffran 
något mer osäker för 2020 i nuläget. Behovet av ytterligare miljöutbildning för 
Sociala omsorgsnämndens förtroendevalda kommer därför att stämmas av 
under 2021. 

             

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 3, 2020 Sociala omsorgsnämnden                           

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Inledning 

I denna Miljörapport för tertial 3, 2020 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för att bidra till 
Borås Stads miljömål 2018-2021. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. För 
respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att 
nå målet. Övriga nämnder bidrar genom sina miljörapporter med underlag till rapporterande nämnder 
och bolag. 

Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området Hållbara perspektiv och 
ett etappmål som ingår i Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Sociala omsorgsnämndens 
verksamhet bedrivs i skiftande miljöer; kontorsarbetsplatser för arbetsledning och administration, 
mötesplatser där medarbetare möter klienter/brukare för utredning och stödåtgärder, samt korttids- 
och boendeenheter med "hemliknande miljö". 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att medverka till att alla anställda ska ha gått den 
grundläggande miljöutbildningen i Borås Stad. I april 2019 höll miljökommunikatör Johan Linderstad i 
en miljöutbildning för Sociala omsorgsnämndens förtroendevalda. Under andra halvan av 2019 
påbörjades arbetet med att implementera ett miljöledningssystem i förvaltningen. Under 2020 kan 
förvaltningen konstatera att arbetet med miljömål och miljöledningssystem till stora delar fick stå 
tillbaka för den mer akuta hanteringen av coronakrisen, men avsikten är att under början av 2021 
färdigställa ramarna för miljöledningssystemet och därmed återuppta planeringen av ett långsiktigt 
miljöarbete i förvaltningen. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

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

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

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

78% 75% 75% 



Sociala omsorgsnämnden, Miljörapport Tertial 3 2020 4(4) 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 72% 67% 

Sociala omsorgsförvaltningen försöker se till att anställda och nyanställda medarbetare utbildas 
fortlöpande. P.g.a. personalomsättning i verksamheterna är det svårt att redovisa en exakt siffra, men 
den bedöms inte ha förändrats nämnvärt sedan 2019. 

I april 2019 hölls en miljöutbildning för de förtroendevalda i Sociala omsorgsnämnden. Andelen 
förtroendevalda som genomgått utbildningen lär inte ha förändrats mycket sedan dess, men då några 
ledamöter bytts ut är siffran något mer osäker för 2020 i nuläget. Uppdatering sker under 2021. 
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Val av ordförande till Sociala omsorgsnämndens 
socialutskott 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Till ordförande i Sociala omsorgsnämndens socialutskott fr.o.m. 2021-01-25 
utses NN.     

Ärendet i sin helhet 
För beslut i individärenden inom Sociala omsorgsnämndens myndighets-
utövning fattas besluten i ett socialutskott. Val av ledamöter till socialutskottet 
sker från Sociala omsorgsnämnden. Utskottet består av fem ledamöter, varav 
tre ordinarie och två ersättare. De ordinarie ledamöterna består av två från 
majoriteten och en från oppositionen. Ersättarna består av en från majoriteten 
och en från oppositionen. 

Då utskottets nuvarande ordförande lämnar sitt uppdrag, behöver ny 
ordförande utses från och med 2021-01-25.               

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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