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Datum 

2018-03-15 
Instans

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 20 

mars 2018 kl. 13:15 

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Mathias Duell 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

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

helen.glaser@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2018-03-15 
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Ärende  

1.  Anmälningsärenden 2018 
Dnr 2017-00224 009 

 

2.  Delegationsbeslut 2018 
Dnr 2017-00225 002 

 

3.  Godkännande av föredragningslistan.  

4.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare  

5.  Förvaltningschefen informerar. 
Dnr 2018-00003 2.9.2.25 

 

6.  Budgetuppföljning, 10 dagars.  
Dnr 2018-00004 1.2.4.25 

 

7.  Kompletterande information gällande hyrestak. 
Dnr 2018-00041 1.2.4.25 

 

8.  Remissvar avseende internhyra - förslag till ett reviderat system 
Dnr 2018-00025 2.6.1.2 

 

9.  Remissvar: Uppföljning av program för ett integrerat samhälle 
Dnr 2018-00038 3.4.4.0 

 

10.  Remissvar: Program för ett Integrerat samhälle 
Dnr 2018-00039 1.2.3.0 

 

11.  Rapport om byggprojekt 2018. 
Dnr 2018-00007 2.6.1.0 

 

12.  Komplettering av anslagsframställan för Fristadskolan 7-9. 
Dnr 2015-00209 287 

 

13.  Anslagsframställan för tillbyggnad av Skatehallen, Armbågavägen 12, 
Ålgården 6 
Dnr 2016-00049 287 

 

14.  Antagande av entreprenör avseende upphandling gällande tillbyggnad 
av Skatehallen 

 

15.  Beslut om inriktning för evakuering av skolor 
Dnr 2018-00043 3.1.2.7 

 

16.  Remissvar: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
Dnr 2018-00045 1.2.2.0 

 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Gunnel Petersson 
Handläggare 
033-35 70 50 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2017-00224 009 
 

  

 

Anmälningsärenden 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till 

handlingarna.          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 23 Miljörapport 

Borås Stad tertial 2 – 2017 

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 24 Borås Stads 

miljöpolicy 

3. Avslutade uppdrag tom 2017               

Beslutsunderlag 

1. 1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 23 Miljörapport 

Borås Stad tertial 2 – 2017 

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 24 Borås Stads 

miljöpolicy     

3. Avslutade uppdrag tom 2017           

 

                             

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Uppdrag - År 2017 (Lokalförsörjningsnämnden)
0 0 12 0 av 12 Uppdrag

Uppdrag Ärende som
har genererat
uppdraget

År som
uppdraget
startar

Status,
Antal

Kommentar Rapportör Period

Lokalförsörjningsnämnden
uppdras att slutföra arbetet
med ett samlat skyttecentrum,
och redovisa underlag för
beslut under 2017.

2017
Genomfört

Tertial 1
2018

Ansvariga nämnder får
i uppdrag att utreda
möjligheterna att anlägga ytor
med konstgräs på skolgårdar i
Borås.
Lokalförsörjningsnämnden
ansvarar för att intentionerna i
motionen beaktas i det
löpande arbetet med
skolgårdarna.

§ 123 2011/
KS0585 821 Svar
på motion av
Annette Carlson
(M) och Alfio
Franco (M); Ett
säkert och tryggt
Borås även för våra
barn och
ungdomar!

2016
Genomfört

Utredningen som gjordes visade
att det medför allt för höga
kostnader att genomföra detta.

Period 1
15/4
2017/
2018

Uppdra till
Lokalförsörjningsnämnden
och Tekniska nämnden att
inrätta ett gemensamt
jourtelefonnummer samt ta
fram en applikation till
smartphones för snabba
åtgärder enligt motionens
intentioner .

§ 164 2015/
KS0305 534 Svar
på motion av
Annette Carlson
(M), Ulf Sjösten (M)
och Urban
Svenkvist (M);
Jourtelefon/
applikation för
snabba åtgärder
gällande klotter,
ned-skräpning,
trasig belysning
och
trygghetsstörande
företeelser

2016
Genomfört

Motsvarande jourtelefon (app)
finns redan i Borås Stad, Tekniska
nämnden

Period 1
15/4
2017/
2018

Lokalförsörjningsnämnden
uppdras att vid planering av
förskolor överväga och belysa
möjliga och framtida
samlokaliseringar av förskolor
med bostäder för äldre.

2017
Genomfört

Åtgärden är införd i rutinen för
förstudie och behandlas i varje
projekt

Tertial 1
2018

Uppdra åt berörda
nämnder och styrelser att se
över möjligheten att investera
i solcellsbelysningar, förutsatt
att det är ekonomiskt hållbart,
och samtidigt inventera och
göra en översyn av var det är
lämpligt med sensorstyrd
belysning vid Borås
kommunala anläggningar.

§ 153 2014/
KS0528 317 Svar
på motion av
Monica
Hermansson
Friedman (M);
Solcellsbelys mera

2015
Genomfört

Investering i solcellsbelysning
måste kompletteras med batteri
vilket medför att det blir alldeles för
dyrt. Vi har genomför en
inventering ang sensorstyrd
belysning och byter succesivt ut.
Användandet av solceller utreds i
varje projekt.

Period 1
15/4
2017/
2018

För att göra
miljöanpassningar utifrån
intentionerna i
Kemikalieplanen avsätts 1
miljon kronor i
investeringsbudgeten.

2017
Genomfört

Tertial 1
2018

När staden
arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning liksom

2017
Genomfört

Åtgärden är införd i rutinen för
bokningar.

Tertial 1
2018

sida 1 av 2 (2018-03-09)



Uppdrag Ärende som
har genererat
uppdraget

År som
uppdraget
startar

Status,
Antal

Kommentar Rapportör Period

närproducerade livsmedel
efterfrågas och målnivå/
indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat
tillämpas.

Arbeta aktivt med
kompetensförsörjningsplanen
för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet
på kort och lång sikt.

§ 148 2016/
KS0266 020
Personalekonomisk
redovisning för
2015

2016
Genomfört

Marknadsläget gör att det främst
krävs insatser för att attrahera
personer med utbildning inom
bygg/fastighet. Till stor del handlar
det om att synliggöra
Lokalförsörjningsförvaltningen,dess
verksamhet och beskriva vilka
fördelar det finns med att arbeta i
en kommunalförvaltning.
Förvaltningen har ett samarbete
med Sveriges ingenjörer för att öka
synligheten. Det finns också en
ständig bevakning på vilka
andramöjligheter som ges.

Period 1
15/4
2017/
2018

En
upprustningsplan ska tas fram
för dusch- och
omklädningsrum i bland annat
skolor och anläggningar för
sport och fritid.

2017
Genomfört

Tertial 1
2018

Arbeta med
förvaltningens
kompetensförsörjningsplan för
att ta tillvara, utveckla och
styra organisationens och
medarbetarnas kompetens i
rätt riktning för att säkra
rekryterings och
kompetensutvecklingsbehovet
på kort och lång sikt.

§ 75 2017/KS0294
020
Personalekonomisk
redovisning för
2016

2017
Genomfört

Marknadsläget gör att det främst
krävs insatser för att attrahera
personer med utbildning inom
bygg/fastighet. Till stor del handlar
det om att synliggöra
Lokalförsörjningsförvaltningen,dess
verksamhet och beskriva vilka
fördelar det finns med att arbeta i
en kommunalförvaltning.
Förvaltningen har ett samarbete
med Sveriges ingenjörer för att öka
synligheten. Det finns också en
ständig bevakning på vilka
andramöjligheter som ges.

Period 1
15/4
2017/
2018

Utifrån de nya
bestämmelserna om aktiva
åtgärder i
diskrimineringslagen, verka
för attarbetsplatserna arbetar
främjande och förebyggande
för att motverka
diskriminering. Ettsärskilt
fokus under 2017 är HBTQIA-
perspektivet.

§ 75 2017/KS0294
020
Personalekonomisk
redovisning för
2016

2017
Genomfört

Förvaltningen har beslutat att alla
medarbetare ska genomgå
utbildningen och bli
normdiplomerade. Detta är inlagt i
introduktionen för nya
medarbetare.

Period 1
15/4
2017/
2018

Fördjupa kunskapen
om varför
personalomsättningen ökat
och vilka åtgärder som
krävsför att få en
personalomsättning på en bra
nivå.

§ 75 2017/KS0294
020
Personalekonomisk
redovisning för
2016

2017
Genomfört

Förvaltningen har ingen signifikant
ökad personalomsättning. Vi är
dock medvetna om marknadsläget
och arbetar aktivt med att behålla
medarbetare.

Period 1
15/4
2017/
2018
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    PROTOKOLLSUTDRAG 
  Sammanträdesdag 

   2018-02-22 
 

 
 
 
 
 
§ 23  Dnr 2017-00588 403 

Miljörapport Borås Stad tertial 2 - 2017 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 49, sid B 8) 
 
Miljö- och konsumentnämnden har summerat Miljörapport Borås Stad tertial 2 
2017 och översänt till Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-08, § 16 
Lägga ärendet till handlingarna.  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna.  
 
Vid protokollet 
 
 
Saier Yousef 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M) Leila Pekkala (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 













 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Waldau 
Handläggare 
033 35 77 56 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00003 2.9.2.25 
 

  

 

Förvaltningschefen informerar. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anders Waldau, förvaltningschef, informerar Lokalförsörjningsnämnden.               

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annika Karlsson 
Handläggare 
033 35 75 69 
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2018-03-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00004 1.2.4.25 
 

  

 

 

Budgetuppföljning, 10 dagars.  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Annika Karlsson, förvaltningsekonom Lokalförsörjningsförvaltningen 

informerar avseende budgetuppföljning efter februari 2018.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning februari 2018 

 

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

10-dagars, februari 2018  

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Ledning och administration 279 3 986 664 1 889 -1 225  

Drift- och förvaltningsavdelning 472 -46 -8 2 738 -2 746  

Byggavdelning -1 195 -412 -69 273 -342  

Lokalresursavdelning 52 -104 -17 993 -1 010  

Internhyresfastigheter schablontyp 1 1 175 -5 863 -977 3 386 -4 363  

Internhyresfastigheter schablontyp 2  0     

Externa uthyrningar  -681 -114  -114  

Räddningstjänstfastigheter -53 0  -96 96  

LSS-fastigheter 1 762 9 410 1 568 1 798 -230  

Äldreomsorgsfastigheter -20 -2 292 -382 -301 -81  

Övriga fastigheter social omsorg 80 678 113 103 10  

Övriga fastigheter -1 540 -1 167 -194 -58 -136  

Mark- och fastighetsreserv 130 2 815 469 417 52  

Serveringar 444 2 745 457 447 10  

Lokalbank 2 024 3 000 500 332 168  

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara       

Evakuering 1 374 15 000 2 500 1 870 630  

Sanering 18 3 000 500  500  

Rivning 0 1 500 250 100 150  

Förstudier 143 774 129 164 -35  

Femårslån 0 -868 -145  -145  

Mindre verksamheter 84 -25 -4 -34 30  

Verksamhetens nettokostnader 5 229 31 450 5 240 14 021 -8 781  

Kommunbidrag  31 450 5 240 5 240   

Resultat jfr med kommunbidrag -5 229 0 0 -8 781   

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2017 Budget 2018 Utfall Jan 2018 Utfall Feb 2018 

Kostnad för planerat underhåll (tkr) 0 0   

Kostnad för felavhjälpt underhåll (tkr) 4 816 33 128  5 182 

Konsumtionsavgifter (tkr) 16 639 81 093  17 252 

Kommentarer 

Prognos för helåret 

 

Resultatet för perioden är ett underskott om 14 021 tkr medan det budgeterade resultet är ett underskott om 5 240 tkr, 
således en försämring om 8 781 tkr. 

 

Förvaltningens egen administration, verksamheterna Ledning och administration, Drift och förvaltningsavdelning, 
Byggavdelning och Lokalresursavdelning visar tillsammans ett underskott om 5 284 tkr. Det beror på att stabens kostnader 
belastar förvaltningens andra verksamheter, främst internhyresfastigheterna. Kostnader har bokförts i verksamheterna men 



 

10-dagars, februari 2018  

Lokalförsörjningsnämnden 

 
av misstag har inte intäkter om 5 094  tkr bokförts för staben. Därutöver har byggherrekostnader om 771 tkr för februari 
månad ej bokförts. De ej redovisade intäkterna uppgår sammanlagt till 5 865 tkr. 

 

Internhyresfastigheterna visar ett underskott om 3 386 tkr, vilket är en negativ avvikelse om 4 477 tkr jämfört med det 
budgeterade överskottet om 1 091 tkr. Konsumtionsavgifterna är 4 065 tkr högre för perioden än vad budget visar. 
Kapitalkostnader är 1 098 tkr lägre för perioden än vad budget visar. Kapitalkostnaderna har budgeterats enligt en 
uppskattad procentsats som visar sig vara något för hög. 

 

Sammantaget har den negativa resultatavvikelsen om 8 781 tkr främst föranletts av ej bokförda intäkter om 5 865 tkr, högre 
konsumtionsavgifter om 4 065 tkr samt lägre kapitalkostnader om 1 098 tkr (-8 781 tkr + 5 865 tkr +4 065 tkr - 1 091 tkr = 
58 tkr). När hänsyn tas till dessa poster uppgår avvikelsen till 58 tkr (överskott). 

 

Några ändringar av prognosen har ännu inte gjorts då ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen önskas inom 
förvaltningen. 
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Kompletterande information gällande hyrestak. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har sedan tidigare beslutat att införa hyrestak för LSS-boende och 

äldreomsorgsboende. 2018 fattades beslutet att även införa hyrestak för 

psykiatriboende. Nedanstående tabell visar den hyresförlust Borås Stad gör 

genom dessa tak. 

 
LSS-

boende 
Psykiatri-

boende 
Äldreboende Totalt 

Antal lägenheter 329 88 800 1 217 

Antal lgh med hyrestak 223 11 127 361 

Full intäkt 22 970 679 6 994 161 55 304 482 85 269 322 

Faktisk intäkt 20 613 696 6 988 757 53 611 743 81 214 196 

Avdrag för maxhyra -2 356 983 -54 042 -1 692 739 -4 103 764 

            

                            

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Internhyra - förslag till ett nytt system 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på att det finns riktlinjer som stöd för 

hur befintliga lokaler ska klassas.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss Kommunstyrelsen: Tillämpningsföreskrift internhyresregler- 

placering av lokaler i hyresnivåer 

2. Remissunderlag KS: Placering av lokaler i hyresnivåer                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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boras.se 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00796 
206 
 

  

 
 

Remiss: Tillämpningsföreskrift internhyresregler – 
Placering av lokaler i hyresnivåer 
 

Remissinstanser 
1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-04-01. 

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

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

Ange diarienummer KS 2015-00796 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Oliwer Åstrand 
Handläggare 
033 357184

mailto:ks.diarium@boras.se


Placering av lokaler i hyresnivåer 

Bakgrund 
Som principiell grund gäller att internhyressystemet ska vara designat så att Stadens lokalkostnader 

över tid täcks med intäkter från de verksamheter som nyttjar beståndet. Det innebär att samtliga 

investeringsutgifter över tid bärs av verksamheterna i form av kapitalkostnader och majoriteten av 

övriga driftskostnader likaså. 

Utöver principen om självkostnad över tid gäller dessutom att fastighetsbeståndet delas in i 

lokalgrupper utefter verksamhetstyp och att varje lokalgrupp tilldelas minst en schablonhyra utifrån 

hyresnivåer som fastställs inom varje lokalgrupp baserat på objektens individuella ålder. 

Principen om hyresnivåer är central i att skapa mer direkta incitament inom internhyressystemet för 

att hushålla med investeringsmedel, utöver det som redan föreligger i att verksamheterna över tid 

alltid ska bära lokalbeståndets totala kostnader. 

När en lokal är nyproducerad är regelverket tydligt i att den då ska klassas som ”Ny” inom sin 

lokalgrupp, och därför tilldelas den högsta schablonhyran för den gruppen. Däremot framgår inte när 

en befintlig lokal ska klassas om till antingen ”Ny” eller ”Gammal”, varför nedanstående skrivelse 

föreslås fastställas som tillämpningsföreskrift i dokumentet ”Regler för internhyra”. 

Följande tillämpningsföreskrift är framtagen i nära samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Utifrån föreskriften kommer förvaltningen också att ta fram kalkylunderlag i samband med varje om- 

och tillbyggnadsprojekt där bedömningen kring hyresnivå ska framgå. Dessa underlag bifogas 

respektive investeringsärende. 

Princip – Placering av lokaler i hyresnivåer 
Följande skrivelse är att se som riktlinjer för Lokalförsörjningsnämnden att tillämpa i sin uppgift att 

klassa lokalers hyresnivåer. I de eventuella fall där betydande avsteg görs från dessa riktlinjer ska det 

kommenteras i nämndens handlingar. 

Begreppsförklaring 

Med objekt menas hädanefter byggnad och/eller lokal i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens 

objektsindelning. 

Med kontrakt menas hädanefter varje verksamhetsnämnds olika separata internhyreskontrakt, inom 

samtliga objekt, med Lokalförsörjningsnämnden. 

Med bruksarea (BRA) menas bruksarean enligt definition i SS 021054:2009, hädanefter kallad 

”bruksarea(n)”. 

Med tillgångens nettovärde menas objektets bokförda värde. I de fall olika kontrakt finns inom ett 

objekt är varje enskilt kontrakts nettovärde lika med produkten av bokfört värde och 

kontraktsandelen av objektet. 



Värdering 

Med stöd av Lokalförsörjningsnämndens reglemente 1§ första punkten, bemyndigas nämnden att 

med den grundläggande principen om självkostnadstäckning över tid som utgångspunkt, klassa 

respektive objekt och kontrakt i hyresnivåerna ”Ny” eller ”Gammal”. 

Underlag för värdering 

Vid om- och/eller tillbyggnation bör följande parametrar beaktas och värderas. Konsekvensen för 

lokalgruppens totala ekonomiska ställning bör särskilt beaktas när beslut om nivåindelning sker. 

1. Objektets och/eller kontraktets nya kvadratmeterpris per kvadratmeter mätt i BRA 

Efter avslutat projekt bör berört objekt och/eller kontrakt uppgraderas från ”Gammal” till ”Ny” i de 

fall objektets/kontraktets faktiska kvadratmeterpris, baserat på bruksarean, nämnvärt avviker från 

berörd lokalgrupps schabloniserade kvadratmeterhyra för ”Gammal”. 

2. Objektets nya bokförda värde 

Efter avslutat projekt kan berört objekt och/eller kontrakt uppgraderas från ”Gammal” till ”Ny” i de 

fall objektets/kontraktets bokförda värde ökar i stor omfattning efter slutredovisad investering. 

3. Objektets om- och/eller tillbyggda area 

Ett objekt och/eller kontrakt kan uppgraderas från ”Gammal” till ”Ny” i de fall projektet berör en stor 

del av objektets/kontraktets totala bruksarea. 

Från ”Ny” till ”Gammal” 

Ett objekt och/eller kontrakt bör nedgraderas när det har klassats som ”Ny” över tre 

justeringsperioder.  

Nedgradering bör inte ske av berört objekt/kontrakt i de fall ett eller flera projekt genomförts däri 

som, tillsammans under de senaste tre justeringsperioderna, uppfyller första punkten och/eller andra 

och tredje punkten i styckena ovan. 

I praktiken innebär ovanstående att ett objekt/kontrakt vari ingen investering skett, är klassat som 

”Ny” i längst nio år och kortast sju år, beroende på när, under en justeringsperiod, 

objektet/kontraktet klassades till ”Ny”.  
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Remiss: Uppföljning av ett Integrerat samhälle 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna svar på uppföljningen samt 

översända densamma till Arbetslivsförvaltningen.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

På vilket sätt han ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 

Fram till dags dato har förvaltningen inte utvecklat sitt arbetssätt för att anordna 

praktikplatser. Däremot har vi sett över möjligheten att ta emot praktikanter inom det 

arbetssätt som i dagsläget råder på förvaltningen. 

Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter? 

Under perioden har vi inte tagit emot någon praktikant. 

På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk 

bakgrund? 

I rekryteringssammanhang där kompetens bedöms likvärdig mellan sökanden sker en positiv 

särbehandling av underrepresenterad grupp vilket gäller såväl kön, etnisk bakgrund eller 

annan. För att underlätta för mindre förvaltningar bör det samordnas praktikplatser mellan 

förvaltningar. Praktikplatser med interkulturell inriktning skulle kunna beaktas vid 

upphandling.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss Arbetslivsnämnden: Uppföljning program för ett integrerat samhälle. 

                              

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsförvaltningen 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Remiss: Uppföljning Program för ett Integrerat 

samhälle 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. AB Bostäder 

17. Borås Borås TME 

18. Borås Djurpark AB 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät AB 

21. Borås kommuns parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 
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24. Viskaforshem AB 

25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-31. 

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

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer ALN 2018-00010 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av svar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

mailto:ALN.diarium@boras.se
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Hans Johansson 
Handläggare 
033 35 84 69 
 

Samtliga nämnder och bolag 

 

Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 

som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 

Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 

och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av 

programmets sju programområden: arbete och boende. Därför skickar vi ut ett 

antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och 

Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2018- 03-31. 

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp 

motsvarar ca 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-12-

31), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer. 

Målområden 

Vid senaste uppföljningen 2016 konstaterades att målområde arbete och 

boende är två viktiga utvecklingsområden. Frågor inom dessa områden, samt 

område utbildning (med fokus på vuxenutbildning), ställs i detta PM. 

Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå. 

Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos för 2017-2018 var behoven finns 

av arbetskraft. Jobbtillväxten väntas öka inom de flesta yrkesområdena och 

bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. 

Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett 

stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en högre strukturarbetslöshet 

behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen 

nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser 

snabbare komma in på arbetsmarknaden.  
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Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa. 

Vuxenutbildning är här den enskilt viktigaste insatsen för denna grupp att 

komma i arbete. 

En möjlighet i detta arbete är att samverka med Arbetslivsförvaltningens enhet 

Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har möjlighet att 

genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer1. 

Vid de två senaste uppföljningarna av Program för ett integrerat samhälle 

framgår det att vissa nämnder och bolag inte ser mottagandet av praktikanter 

från målgruppen som ett verktyg för bra integration. Snarare beskriver en del 

svar en begränsad syn på vad praktik kan vara, nämligen en förberedelse inför 

en tänkt anställning. Det är viktigt att bredda synen på praktik. För målgruppen 

är praktik det första mötet med arbetsmarknaden och oerhört viktigt för vilket 

val man kommer att göra. Det finns flera former av praktik som kan beskrivas 

enligt nedan. 

1. Språkpraktik 

Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med 

åstad komma en bättre språkutveckling än vad som annars skulle ske. 

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik 

Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för 

personer som är arbetssökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde. 

3. Praktik till arbete 

Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina 

kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen 

till anställning. 

Länk till Jobb Borås och Feriearbeten 

http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/14388398362

26/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf 

Utbildning. 

I rapporten ”Var finns jobben” konstaterar Arbetsförmedlingen att 

arbetsgivarna i större utsträckning kräver att sökande har minst gymnasial 

utbildning även om det med den starka jobbtillväxten blir lite lättare för dem 

med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden. 

  

                                                      
1 
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenu
tbildning/vuxenutbildning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html 

http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
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Länk till Vuxenutbildningen 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforval

tningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.ht

ml 

Av statistik 2016-12-31 framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot 

totalt 600 vuxna (från 21 år) flyktingar under 2016. Av dessa har 113 personer 

(19%) 10-12 års utbildning, och 176 personer (29 %) har utbildning längre än 

12 år. Det innebär att 289 personer (48 %) har en högre utbildningsnivå2.  Det 

innebär jämfört med förra året en högre totalsumma för personer med högre 

utbildning men en minskad andel av totala antalet. 

Boende och Bostadsbristen 

Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 

2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 

2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att 

byggproduktionen har understigit byggbehoven. Samtidigt har befolkningen 

ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen för 

återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya 

prognosen 426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs 

utbyggnad av annan infra-struktur för att bostäderna ska fylla sin funktion3. 

Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 

2011-12-31 och 2016-12-31 har stadens befolkning ökat med 6586 personer. 

Målgruppen utrikesfödda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands ökade med 4213 under samma period. 

Till detta kommer de som, enligt Lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning, anvisats till Borås Stad. 

Nybyggnation  

I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram står att läsa följande: 

2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader  

Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga 

boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av 

lägenheter med låg hyra.   

Riktlinje:  

Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader 

byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning4. 

                                                      
2 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter 
3 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/ 
4 Borås Stads bostadsbyggnadsprogram reviderad i okt. 2016 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 

bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 

bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. Hur många av dessa som 

kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är 

osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i 

prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med 

planen5. 

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, 

bostadsrätter, hyresrätter och övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte 

anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom kostnaderna är för höga6. 

                                                      
5 Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 
6 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
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Arbete 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 

försörjning, genom an-ställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra 

myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så 

snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 

Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig 

service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är 

utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 

Fråga 2 

- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?  

Fördela dem mellan dessa tre grupper. Språkpraktik 

    Prova på praktik 

   Praktik till arbete 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med 

annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och 

boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

Gäller Arbetslivsnämnden 

Fråga 1 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer 

med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands 

och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?  

Fråga 2 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 

2017 för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är 

födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är 

födda utomlands? 

Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja 

kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet? 



Borås Stad 
Datum 

2018-02-05 
 Sida 

6(7) 

 

 

Boende 

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska 

verka för att ett vari-erat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat 

boende. 

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske 

med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska 

stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar 

stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala 

bostadsbolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering 

och segregation på bostadsmarknaden? 

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av 

bostäder? 

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer 

för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.  
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Utbildning 

Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 

(SFI). SFI ska er-bjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja 

inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar 

ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning 

Gäller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna 

till SFI? 

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i 

kombination med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med 

teoretisk utbildning? 

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa 

utbudet av yrkes och lärlingsutbildningar? 

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 mars 2018. 
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Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.        

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 

för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 

identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 

nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 

integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 

fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 

bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 

invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle.         

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 

för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 

identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 

nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 

integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 

fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 

bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 

invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle. 

                          

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Program för ett 
integrerat samhälle 
 
 
 
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att 
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska 
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom 
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad 
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.  
 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet.  
 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser 
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och 
vissa uppföljningar framgår där. 
 



Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning 
och värdefull arbetslivserfarenhet.  
 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i 
samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt 
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till 
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 
 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska 
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder 
för våra nyanlända Boråsare. 

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de 
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med 
interkulturella frågor. 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk 
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.  
 
 
Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad.  



 

Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna 
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens, 
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.  
 

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning 
för att inkludera alla ungdomar.  
 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad 
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås 
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom 
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt 
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den 
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med 
föreningslivet. 
 

Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer 
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även 
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför 
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 
 

Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få 
hjälp på modersmål. 
 

 

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman 
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra 
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.  
 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.   
 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att 
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för 
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram. 
 

Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för 
jämlika förutsättningar att utöva dessa.  
 
 
 



Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget 
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna 
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad 
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns 
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i 
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.  
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen 
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt 
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget.  
 
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt 
ta del av nationell och internationell kunskap. 
 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, 
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2018-02-06 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00009 1.2.3.0 

  

 

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. AB Bostäder 

16. Borås Borås TME 

17. Borås Djurpark AB 

18. Borås Energi och Miljö AB 

19. Borås Elnät AB 

20. Borås kommuns parkerings AB 

21. Industribyggnader i Borås AB 

22. Fristadbostäder AB 

23. Viskaforshem AB 

24. AB Toarpshus 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

25. AB Sandhultsbostäder 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 

reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetets fram på 

Arbetslivsförvaltningen utsänds på remiss till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-29. 

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

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer ALN 2018-00009 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

mailto:ALN.diarium@boras.se


 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jim Arvidsson 
Handläggare 
033 357568 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00007 2.6.1.0 
 

  

 

 

Rapport om byggprojekt 2018. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträden               

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Under byggnation 

 
Fristad högstadiet ombyggnation 
Energieffektivisering av skolan samt förbättring av arbetsmiljön för elever och personal och till-
skapande av mer flexibla lokaler. Beslut har fattats om ökad omfattning VVS-arbeten då värme-
systemet var i sämre skick än planerat. Byggstart januari 2017 med färdigställande december 
2017. Godkänd slutbesiktning 4 januari 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 40 383 tkr  35 428 tkr 
Mottagit statsbidrag  

2 946 tkr 

36 213 tkr 
 

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

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 40 380 tkr 28 397 tkr 40 380 tkr 

 
Stadsparksbadet (Etapp 1)  
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Byggstart 19 juni 2017 med färdigställande augusti 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

93 300 tkr 34 984 tkr 93 300 tkr 

 
Gånghesterskolan  
Om – och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad i samverkan.  Byggstart juni med 
färdigställande december 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 105 000 tkr  33 121 tkr 105 000 tkr 

 
Daltorpskolan fritidsgård & skolbibliotek  
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt skolbibliotek & fritidsgård med café-
verksamhet. Detta för att kunna förflytta fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan.  
Byggstart november 2017 med färdigställande april 2018. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

13 400 tkr  3 248 tkr 13 400 tkr 

 
Silverpoppelns förskola, Göta 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart december 2017 med färdigställande februari 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 39 240 tkr  2 324 tkr 39 240 tkr 
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Marklandsgatans förskola, Hässleholmen 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart februari 2018 med färdigställande april 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 39 700 tkr  1 463 tkr 39 700 tkr 

 
Scenteknik Stadsteatern  
Ombyggnad för att avhjälpa nuvarande arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker med dagens 
hantering av scentekniken. Byggstart januari 2018 med färdigställande september 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

72 000 tkr 19 099 tkr 72 000 tkr 

 
Viskastrandsgymnasiet ombyggnad  
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya formerna för lärande så planeras ett antal 
ombyggnationer på olika delar av skolan.  
Byggstart februari 2018 med färdigställande januari 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

28 810 tkr 3 421 tkr 28 810  tkr 

 
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad 
Ombyggnad av skolan för att tillskapa fler grupprum, studieplatser och lärosalar samt skapa en ny 
tydlig, öppen och tillgänglighetsanpassad entré. Vid den nya entrén kommer såväl expedition och 
skolledning som kafé inrymmas. Fler sittplatser i matsalen, utbyte av skolans låssystem.  
Byggstart februari 2018 med färdigställande augusti 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

36 530 tkr 2 125 tkr 36 530 tkr 

 
Restaurering Vattentornet  
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets byggnadstekniska livslängd. Projektet 
planeras att genomföras tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social upphandling. 
Restaurering/byggnation påbörjas i mars 2018 med färdigställande oktober 2018. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

9 000 tkr 849 129 tkr 9 000 tkr 

 
Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Färdigställande februari 2019 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

18 000 tkr 1 653 tkr 18 000 tkr 
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Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Projekteringen Färdigställande april 2019 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

17 000 tkr 1 653 tkr 17 000 tkr 

 
Under projektering 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

Alideberg förskola, Vildmarken 
Förskolan ska ersätta paviljong Solgårdens förskola.  
Projektering pågår.  

 
 

251 tkr 

 
 

40 150 tkr 

 Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 
Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. 
Totalentreprenad i samverkan. Projektering pågår. 

 
 

1 066 tkr 

 
 

114 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 
Gånghester förskola 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Projektering pågår  

 
 

998 tkr 

 
 

37 950 tkr 

 Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 
Skatehallen tillbyggnad 
Utbyggnad och anpassning av den befintliga skatehallen. 
Projektering pågår.   

 
 

951 tkr 

 
 

4 234 tkr 

 Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 
Norrbyskolan ombyggnad 
Återställning till skolverksamhet.    
Projektering pågår.   
 

 
 

507 tkr 

 
 

43 430 tkr 
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Under förstudie 
 
Äspered förskola 
Förstudien är klar.  

Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Omtag pga. planändring.  

Strandvägens förskola, Sandared 
Förstudien startas i februari. 

Linneagården ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt kvartal två 2019. 

Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par 
Förstudien pågår. 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Förstudien är klar. Projektering påbörjas preliminärt kvartal ett 2020.  

Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 

Byttorpskolan BELOK 
Förstudien är klar och kommer att integreras i det pågående förstudiearbetet gällande 
Byttorpskolan.  

Byttorpskolan och Byttorp förskola ny- och ombyggnad 
Förstudien pågår.  

Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Inväntar skolstrukturutredningen. Inväntar grundskolenämndens beslut. 
Föranalys/förstudie startas prelimärt andra kvartalet 2018. 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in-
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt kvartal fyra 2018. 

Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt 2020. 

Ny skola Gässlösa 
Förstudien startas preliminärt kvartal fyra 2018.  

Servicebostad Skogsfrugatan 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2018. 

 

 

 Nedlagda 
kostnader 28/2-18 

Slutprognos 

 
Sven Eriksonvallen 
Ersätta modulbyggnaderna, kiosken och den fristående 
befintliga byggnaden med en ny större byggnad med nya 
omklädningsrum. 
Projektering påbörjas i februari. 
 

 
 

198 tkr 

 
 

 13 500 tkr 
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Gruppbostad med särskild service enl. LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2018. 

Gruppbostad med särskild service enl. LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2018. 

Boende 10-12 platser SOL 
Förstudien startas preliminärt kvartal fyra 2019. 

Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 

Konstmuséet entré 
Förstudien pågår. 

Skyttecentrum 
Inledande möte har hållits för att klargöra uppdragsgivare för projektet. Fråga är ställd till polis och 
hemvärn för samordning av eventuell användning. Intern beställare är FoF. Ett anläggningsråd har 
hållits. Förstudien klar. Inväntar lokaliseringsförslag från mark och exploateringsavdelningen. 
Kommunalrådsberedning hölls februari 2018.  

Racketcenter 
Förstudien är klar. 

Dalsjöfors simhall 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019.  

Sjöbovallen 
Förstudien startad februari 2018.  

Bodavallen 
Förstudien pågår.  

Svaneholms IP 
Förstudien startas preliminärt kvartal tre 2018.  

Ny idrottshall Boda 
Föranalys startas preliminärt kvartal två 2018.  

Ny hall Fristad  
Förstudien startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Kvarteret Nornan 
Föranalys startas preliminärt kvartal fyra 2018.  

Pantängen, utbyggnad för samlokalisering Dataservice 
Föranalys startas preliminärt kvartal ett 2019.  

Under garanti 
 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången      april 2017 
Orangeriet   maj 2017 
Kadriljgatan LSS  juli 2017 
 
Garantibesiktning 2018                    
Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Kransmossen idrottsområde maj 2018 
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Bodaskolan etapp 2  juni 2018 
Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 
Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 
Badhusgatan SOL-boende oktober 2018 
Dammsvedjans SOL-boende november 2018 
Norrby fritidsgård och mötesplats december 2018 
 
Garantibesiktning 2019                    
Bäckängsgymnasiet etapp 1 mars 2019 
Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 
Sagavallen förskola  juni 2019 
Bodaskolan etapp 3, plan 4 augusti 2019 
Kransmossen förskola  augusti 2019 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 
Särlaskolan åtgärder yttre delar september 2019 
Kärrabackens förskola  oktober 2019 
Hulta Ängar gångväg  november 2019 
 
Garantibesiktning 2020                    
Fristad 1, Tallbackens fsk  feb 2020 
 

Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2018                    
Kronängs IP     januari 2018 
Lundbyhallen  februari 2018  
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. mars 2018 
Frufällegården  juli 2018 
Kelvingatan   juli 2018 
Hestra förskola  december 2018 
Bergdalskolan  december 2018 
 
Garantibesiktning 2019 
Kypegården upprustning  januari 2019 
Barnens kulturrum  februari 2019    
Logatan LSS (Älggatan)  mars 2019 
Teknikgatan SOL-boende   maj 2019 
 
Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk  januari 2020 
Trandaredgårdens fsk  februari 2020 
Frufällegården mottagningskök mars 2020 
Kristinebergskolan  juni 2020 
Boråshallen stolar/jumbotron september 2020 
Sandaredsbadet  december 2020 
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2018-03-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2015-00209  

 

Jim Arvidsson 
Handläggare 
033 35 31 71 
 

 

 

Komplettering av anslagsframställan för Fristadskolan 

7-9  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna komplettering av 

anslagsframställan för Fristadskolan 7-9, samt att kostnaderna skall belasta 

projektet Fristadskolan 7-9.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplanen uttryckt ett behov av att 

komplettera utemiljön vid Fristadskolan 7-9. Ett investeringsprojekt för skolan 

har genomförts och ambitionen är att komplettera uppdraget i anslaget för 

projektet.  

         

Projektets handläggning 

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie i samråd med 

representanter för skolan och tagit fram en bedömd budget om 1 600 000 kr.  

Tidplan 

Tidplanen är ett preliminärt färdigställande av skolgården under september 

2018. 

Ekonomi 

Prognosen för projektet Fristadskolan 7-9 visar att det finns utrymme i anslagna 

medel för kompletterande åtgärder för skolgården.  
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Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2019 Förklaringar 

Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 81 333 kr Fristadskolan skolgård 

   
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning.  

Investeringen föreslås avskrivas på 30 år. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Komponentavskrivning Fristadskolan skolgård 

 
 
 
 
Mathias Duell 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Fristadskolan 

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 61751  /

Färdigställt 2018-03-01

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 1 500 000 93,75% 1 500 000 93,75%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 

färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

0,00% 0,00%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 0,00% 0,00%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

0,00% 0,00%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 0,00% 0,00%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 0,00% 0,00%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 0,00% 0,00%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 0,00% 0,00% Delsumma

1 500 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 50 000 3,13% 50 000 3,13%

Bygg- och projektledning 50 000 3,13% 50 000 3,13%

Kreditivräntor 0,00% 0,00%

Myndighetskostnader 0,00% 0,00%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 0,00% 0,00%

Övrigt 0,00% 0,00% Delsumma

0,00% 0,00% 100 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0,00% 0,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 1 600 000 1,00 0 0 1 600 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 1 600 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -1 600 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 

2015-12-31 

För 

Komponents-

avskrivning

DEL 1 2018-03-20

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Fristadskolan 

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 61751  / 0

Färdigställt 2018-03-01

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2018-03-20

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 1 500 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
100 000 1 600 000 30 53 333

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

0

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Anslutningsavgifter
0

Övrigt post - fördelning
0 0 80 0

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

0

Övrigt post - fördelning
0 0 30 0

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

0

Övrigt post - fördelning
0 0 30 0

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

0

Övrigt post - fördelning
0 0 20 0

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning
0

Övrigt post - fördelning
0 0 25 0

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

9 Tekniska installationer 

- 15 år

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

teleanläggning 0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 1 600 000 Avskrivn/ år = 53 333 kr

Ränta = 1,75% Ränta = 28 000

Hyresförändring år 1, exkl driftkost. = 81 333

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7911 4710

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter
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Datum 

2018-03-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2016-00049 287 

 

Jim Arvidsson 
Handläggare 
033 35 31 71 
 

 

 

Anslagsframställan för tillbyggnation av Skatehallen, 

Armbågavägen 12, Ålgården 6. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende 

tillbyggnation av Skatehallen, Armbågavägen 12, Ålgården 6. 

         

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2017-01-23 till 

Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie för tillbyggnad av Skatehallen.  

Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort 

behov av anpassade lokalytor. Utbyggnaden innebär att Borås klätterklubb får 

en plats i hallen, dessutom kan fler personer beredas plats samtidigt och 

föreningarna kan växa. Säkerhetsaspekten är en annan viktig faktor vid 

utbyggnaden, en större yta per aktiv medlem ger minskade risker för kollision 

och andra tillbud.               

 

Projektets handläggning 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2017-01-23 till Lokalförsörjnings-nämnden 

att starta en förstudie för tillbyggnad av Skatehallen. Lokal-försörjningsnämnden 

öppnade förstudiekonto 2017-03-21.  

Projektet finns inte upptaget i Borås Stads investeringsbudget 2018. 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Skatehallen har idag en bruttoarea på 1035 m². Verksamheten ser ett behov att öka 

ytan till 1313 m². Bygglov är beviljat för en tillbyggnad på 278 m² (BTA). 

Mål 

Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort behov av 

anpassade lokalytor. Utbyggnaden innebär att Borås klätterklubb får en plats i hallen, 
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dessutom kan fler personer beredas plats samtidigt och föreningarna kan växa. 

Säkerhetsaspekten är en annan viktig faktor vid utbyggnaden, en större yta per aktiv 

medlem ger minskade risker för kollision och andra tillbud. Hallen kommer att för-

längas med 12 meter mot Viskan, nordväst ut. Tillbyggnaden kommer att skapa 

utrymme för en klättervägg samt ge större yta för befintlig skatehall. Total tillbyggd del 

är 273 m² BRA (278 m² BTA). 

 

Konsekvensanalys lokaler 

Möjligheten för verksamheten att utvecklas är begränsad i dagens lokaler. En större 

lokal behövs för att öka säkerheten hos brukarna. Klätterföreningen har idag ingen 

inomhushall i Borås utan åker till bl.a. Jönköping och Göteborg för att kunna klättra 

inomhus. 

 

Tidplan 

Projektering hösten 2017. Byggstart våren 2018. Inflyttning hösten 2018. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på anbud till 4 420 000 kronor.   

 

Utgiftsberäkningen är baserad på anbud.  

 

 

Projektet ska finansieras med medel från Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 2 000 000 

kr överförs till Lokalförsörjningsförvaltningen under år 2017. Resterande medel 

(kalkylerat till 2 420 000 kr) överförs år 2018.  

 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 15 899 kronor för tillbyggnationen.  

 

 

 

 

 

Byggentreprenad 3 090 000 kr 
Markentreprenad   kr 
Projektering  690 000 kr 
Kontroll och besiktning 50 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter 70 000 kr 
Oförutsett  200 000 kr 
Projektledning 290 000 kr 
Ränta under byggtid  30 000 kr 

Summa total för projektet exkl. moms 4 420 000 kr 
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Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2018 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  484 529 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  521 051 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 194 696 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 143 555 kr Som konsekvens av investering 

Total kostnad 1 343 831 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning.  

Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /Fritid- och 

folkhälsoförvaltningens hyra 

 År 2018 Förklaring 

Hyra 1 005 580 kr Befintlig hyra 

Hyrestillägg av investeringen 338 251 kr Tillkommande vid tillbyggn 

Tillkommande hyra för utökat BRA 0 kr  

Total hyra 1 343 831 kr  

Hyresförändring för Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

               År 2018  

Ny hyra 1 343 831 kr  

Befintlig hyra - 1 005 580kr  

Avgående hyra för lokaler som lämnas 0 kr  

Netto hyresförändring 338 251 kr  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Bygglov Ålgården 6 

Bilaga 2: Tidplan för Skatehallen 

Bilaga 3: Komponentavskrivning för Skatehallen 

Bilaga 4: Budgetsammanställning för Skatehallen        

 

 

 
 
Mathias Duell 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



Upprättat datum:

Upprättad av:

Sandra Ståhl

Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

1

2

3 Beviljat bygglov

4

5 Projekteringsframställan i LFN

6 Upphandling

7

8

9

10 Produktion

2018 2019 2020

Anslagsframställan i Fritid- och folkhälsonämnden 

2018-03-06

Anslagsframställan i LFN

2017

Projektering 

Anslagsframställan i Kommunstyrelsen 

Aktivitet
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Projekt Skatehallen

Upphandlingsform

Objekts-/projektnr  /

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 325 000 7,35% 325 000 7,35%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 

färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

1 437 433 32,52% 1 437 433 32,52%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 498 837 11,29% 498 837 11,29%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
55 777 1,26% 55 777 1,26%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 382 953 8,66% 382 953 8,66%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 390 000 8,82% 390 000 8,82%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 0,00% 0,00%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 0,00% 0,00% Delsumma

3 090 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 690 000 15,61% 690 000 15,61%

Bygg- och projektledning 320 000 7,24% 320 000 7,24%

Kreditivräntor 0 0,00% 0 0,00%

Myndighetskostnader 70 000 1,58% 70 000 1,58%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 50 000 1,13% 50 000 1,13%

Övrigt 200 000 4,52% 200 000 4,52% Delsumma

0,00% 0,00% 1 330 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0,00% 0,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 4 420 000 1,00 0 0 4 420 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 4 420 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -4 420 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 

2017-12-31 

För 

Komponents-

avskrivning

DEL 1 2017-09-19

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Skatehallen

Upphandlingsform 0

Objekts-/projektnr 0  / 0

Färdigställt 0

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2017-09-19

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 325 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
139 887 464 887 30 15 496

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

1 437 433

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Anslutningsavgifter
0

Övrigt post - fördelning
618 701 2 056 134 80 25 702

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

498 837

Övrigt post - fördelning
214 710 713 547 30 23 785

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
55 777

Övrigt post - fördelning
24 008 79 785 30 2 659

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

382 953

Övrigt post - fördelning
164 831 547 784 20 27 389

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning
390 000

Övrigt post - fördelning
167 864 557 864 25 22 315

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

9 Tekniska installationer 

- 15 år

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

teleanläggning 0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 4 420 000 Avskrivn/ år = 117 346 kr

Ränta = 1,75% Ränta = 77 350

Kapitalkostnad år 1= 194 696

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx

Projekt nr: xxxxx   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2017-05-30 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2017-05-30 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 1 657 2 050 Myndighetskostnader 0 100 70 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 100 70

9641 8232, 8235   Markarbeten 1 075 650 9645 8045   Anslutningsavgifter

9641 8242, 8245   Målningsarbeten 72 Konsultkostnader 0 170 690 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 130 100 9651 8611,8615   Arkitekter 30 70

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 20

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 50 300

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 100

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 30 50

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 210 90 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 30 60

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 140 20 9651 8671,8675   Elkonsult 30 70

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult

9641 8412, 8415   Elinstallation 250 180 9651 8731,8735   Akustikkonsult

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 20

Summa entreprenadutgift 0 3 534 3 090 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult

Summa byggherrekostnad 0 500 1 130 0 Kostnader för kontroll 0 50 50 0

Summa utgifter projektet 0 4 034 4 220 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 10 10

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 10 10

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 10 10

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 10 10

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 10 10

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 200 200 9652 8885   Kontroll Övrigt

9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 150 290

9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 30 30 0

Summa total för projektet 0 4 234 4 420 0 9852 8125   Ränta under byggtid 30 30

Yta m² BTA 278 278 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA ########## 15 230 15 899 ########## Summa byggherrekostnad 0 500 1 130 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA ########## 12 712 11 115 ##########

Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 1 799 4 065 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hozan Sharef 
Handläggare 
033 35 73 83 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2016-00049 287 
 

  

 

 
 
Antagande av entreprenör avseende upphandling 
gällande tillbyggnad av Skatehallen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upp-
handling gällande tillbyggnad av Skatehallen anta XXXXXXXX med 
XXXXXX kr.      

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklad upp-
handling, genom annons i tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit 
in anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande till-
byggnad av Skatehallen. 
Anbudsöppningen för ovan nämnda har ägt rum enligt protokoll den 2 mars, 
2018. Anbudet har granskats enligt gransknings - PM den 7 mars, 2018.             
 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 

http://www.visma.com/


 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jim Arvidsson 
Handläggare 
033 35 75 68 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-02 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00043 3.1.2.7 
 

  

 

 

Beslut om inriktning för evakuering av skolor 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att anta Expandia Moduler AB med lägsta 
anbud på 41 520 000 kr. 
 
Ordförandebeslut togs med anledning av brådskande beslut för att få tillgång 
till snabb etablering av moduler 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna vidtagen åtgärd.      
    

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklad upp-
handling, genom annons i visma.com samt Borås Stads upphandling tagit in 
anbud avseende upphandling moduler för evakuering av skolor. 
Anbudsöppningen för ovan nämnda, har ägt rum enligt protokoll den 1 mars, 
2018. Anbudet har granskats enligt gransknings - PM den 2 mars, 2018. 
   
 

Mathias Duell 

Ordförande 

    Anders Waldau 
    Förvaltningschef 

http://www.visma.com/




JJ

BoRÅs STAD Anbudsöppningsprotokoll

Upphandling
Upphandling: Referensnr:

Inhyrning av tlflfIflga moduler till skola, Gässiösavgen 60 2018/1N0007

Organisation: Start annonserIng:

Borås kommun 2018-02-07

Avdelning: Slut annonserIng:

AAUpphandling 2018-02-28

Handlaggare, telefon: Sista anbudsdag:

Rasmus lundqvlst, 033-35 74 05 2018-02-28

Anbudsöppning

Anbudsöppningsdatum: Anbudsappningspiats: Antal lnkomaa anbud:

2018-03-01 Borås Stad, Koncerninköp 3

Anbudsappnare: faktiskt anbudseppnlngsdatum: Antal elektroniskt nkomna anbud:

Rasmus Lundqvist 2018-03-01 3
Nansoor Azfaii
3lm Arvldsson
Mathias Duell

Anbudslämnare
Organisation: Kontaktperson: Kommentar:

Cramo Mapteo AB Linda Andersson Datum: 2018-02-28 17:02

556053288a 031-7180066

Försäljning linda .andersson@ccamoadapteocom

Expandia Moduter AB Anna Karlsson Datum: 2018-02-28 16:41

5563457687 031-7792860

Försäljning anna.karlsson@expandia.se

Indus Sverige AB Per Bertilsson Datum: 2018-02-28 18:46

5561077370 0303-390405

Marknad per.bertlisson@indus.se

: 4
Utakrivet: 2018-03-01 7:3 / - Sida fl) av (1) Referensnr: 2018/1N0007//fr/



 
GRANSKNINGS-PM                                               1 (1) 

2018-03-02 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Byggavdelningen 
  

 

 

 

 

Projekt   Beslut om inriktning för evakuering av skolor  

 

Anbudsinfordran Inbjudan i annons på visma.com samt Borås Stads upphandling.  

  

Anbudstidens utgång 2018-03-01  

 

Antal inkomna anbud  3 st 

 

  

1. Expandia Moduler AB 41 520 000 kr  

2. Carmo Adepteo AB                             44 832 000 kr 

3. Indus Sverige AB                                53 040 000 kr 

 

 

Granskning Granskning har skett enligt bifogad granskningstablå. 

 

 

 

Beslut  Lokalförsörjningsförvaltningen föreslår att Expandia Moduler AB 

med lägsta anbud på 41 520 000 kr antas. 

 

 

 

 

 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Jim Arvidsson 
 

 

 

 

   Mansoor Afzali 
 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Henrysson 
Handläggare 
033 35 75 65 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00045 1.2.2.0 
 

  

 

Remissvar: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp 
anläggningar i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är 
lämpligt utan att det blir för detaljerat. 
En plan för laddinfrastruktur för el-fordon kan underlätta att laddplatser skapas 
för både kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov. 
 
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik 
och el. Fordon av olika slag som bussar, bilar, cyklar och mopeder kan ibland 
samnyttja utbudet. Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv 
ansvarar för att genomföra prioriteras. 
Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag 
och nämnder, som bör titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser 
vid planering av elförsörjning, ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller 
relevant infrastruktur. Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala 
klimatutsläppen och kan därmed bidra till minskade klimatutsläpp och vara en 
förebild. 
               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Plan för laddinfra-
struktur för elfordon



2 Borås Stad  |   Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det 
som är bäst för en hållbar utveckling. 

Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin 
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”

Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun. 
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed 
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna. 

Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen.  Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i 
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen, 
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.
 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar 
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för 
detaljerat.

En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både 
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.

Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger 
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel, 
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar,  i bilpooler 
och cykelgarage. 

En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och 
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut 
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex  s k normalladdare 
eller snabbladdare. 
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el. 
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet. 
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.

 Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:

• Vid bostäder

• Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar 
och bilpooler

• Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor 

• Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås 
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder, 
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning, 
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.

Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att 
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och 
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig 
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av 
en elledning. 
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Uppdrag

Vad Vem När

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

förvaltningen nyttjar

Alla nämnder Rapportera till 

Lokalförsörjningsnämnden 

senast 2019

Sammanställa nämndernas 

behov och ta fram en plan 

för lämplig utbyggnadstakt 

för ägda och inhyrda 

fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden 2020

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

verksamheten nyttjar, samt 

bygga ut där det bedöms 

lämpligt.

Alla bolag Rapporteras till 

Kommunstyrelsen i samband 

med årsredovisningar årligen till 

och med 2021

I kommande översyn av 

”Riktlinjer för parkering” 

integrera krav som stödjer 

etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen Senast 2021

I kommande översyn 

av ”Borås Stads 

parkeringsregler” integrera 

åtgärder som stimulerar till 

etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden Senast 2021
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Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

 

Remissinstanser 

1. Alla kommunala bolag och nämnder 

 

Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag 

till Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag 

till både inriktning och uppdrag. Förslaget skickas på remiss till kommunens 

nämnder och bolag.   

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 24 april 2018. 

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

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

Ange diarienummer KS 2018-00144 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 

 

Strategisk samhällsplanering, Stadsledningskansliet 
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