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Tid och plats 2017-09-19 
 

13.15 – 18:15 Lokalförsörjningsnämndens sessionssal 
14.03 – 14.13 Ajournering  
15:15 – 15:30 Ajournering  
16:30 – 16:35 Ajournering 
17:30 – 17:55 Ajournering för gruppmöten samt partiöverläggningar   
 
Omfattning 
 

§ 134 - 154 
 
 
Beslutande  
Mathias Duell (S) ordförande 
Paul Andre Safko (M)  förste vice ordförande. 
Leif Andersson (S)  ers. Raija Leppänen (S), andre vice ordförande § 136, 154 
Raija Leppänen (S),   andre vice ordförande  
Micael Emilsson (S  ers. Minna Niemelä (S)   
Maria Frankert (S)  ers. Ulf Hillermyr (V)  
Mikael Wickberg (M)  ers. Pirita Isegran (M)    
Peter Wilhelmsson (M)  ers. Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD)  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  
  
  
Ersättare  
Leif Andersson (S) 
Jacob Landegren (C) 
Valter Kotsalainen (SD)  
  
  
Övriga närvarande  
Anders Waldau, förvaltningschef, Lokalförsörjningsförvaltningen 
Lena Zetterberg, enhetschef, informations/admin § 136, 138 - 141 
Jim Arvidsson, avdelningschef, Byggavdelningen 
David Alm, avdelningschef, Lokalresursavdelningen 
Mikael Henrysson, avdelningschef, Drift- och förvaltningsavdelningen 
Annika Karlsson, förvaltningsekonom § 136 – 139 
Kristoffer Gråhns, byggprojektledare, Byggavdelningen § 145 - 147  
Richard Svanberg, teknik och projektansvarig, Byggavdelningen § 148 
Peder Englund, CKS, Centrum för kunskap och säkerhet § 136 
Pelle Pellby, organisationsutredare Stadsledningskansliet § 137 
Helén Glasér, nämndsekreterare 
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Protokollet justeras omedelbart. 
 
§ 134 
Justering 
 
Att jämte ordföranden Mathias Duell, (S) justera dagens protokoll utses Åke Ekvad (KD) med Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) som ersättare. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anders Waldau 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Mathias Duell (S)     
ordförande    
      Åke Ekvad (KD) 
 
 
 
 
 
Justeringen är tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 20 september, 2017. 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Helén Glasér 
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§ 135 
Anmälningsärenden 
 
• Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 147, Delårsrapport januari – april 2017 (2017/LN0158  

042). 
 
• Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 149, Program mot hemlöshet (2016/LN0154  759). 

 

• Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016 
(2017/LN0156  007). 

 

• Lagakraftbevis för detaljplan för del av Sandared, Sandhult-Rydet 1:22 m.fl. (Strandvägen), 
Borås Stad (2016/LN0159  214). 

 

• Lagakraftbevis för detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2 m.fl. Borås Stad (2016/LN0208  
214).  

 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 136    (2017/LN0054  105) 
Information av CKS -Centrum för kunskap och Säkerhet. 
 
Borås Stad har 2016 antagit en plan mot våldsbejakande extremism och där CKS, Centrum för 
kunskap och säkerhet, är ansvarig för genomförandet av planen. I kommunstyrelsens beslut 
framgår att CKS ska samverka och samarbeta med berörda nämnder i genomförandet. 
Syftet är att dels presentera hur CKS arbetar mot våldsbejakande extremism, dels vilka delar i 
Planen som nämnden kan arbeta med i samarbete med CKS.  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
_____
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§ 137    (2017/LN0054  105) 
Information angående Projekt Polishögskolan.  
 
Per Pellby från Stadsledningskansliet informerar oss gällande Projekt Polishögskolan. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 138    (2017/LN0009  105)                               
Förvaltningschefen informerar. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningens förvaltningschef Anders Waldau informerar gällande  
 

o Kristinegården 
 

o Bockabyn 
 

o Orangeriet 
 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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§ 139     (2017/LN0121  041) 
Lokalförsörjningsnämnden Tertial 2, 2017. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har upprättat budgetprognos t.o.m. augusti, 2017 som redovisar en 
total negativ årsavvikelse mot budget med – 18 978 tkr. 
 
Årsprognos för investeringsprojekt beräknas till 363 908 477 kr. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att                godkänna budgetprognos augusti 2017 samt att översända budgetprognosen till 

Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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§ 140         (2017/LN0162  289) 
Studiebesök för Lokalförsörjningsnämnden den 24 oktober 2017. 
 
Den 24 oktober innan Lokalförsörjningsnämndens sammanträde startar, är på förslag att göra ett 
studiebesök på Stadsparksbadet samt Samariten. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att göra ett studiebesök på Stadsparksbadet samt Samariten den 24 oktober 2017. 
 
_____ 
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§ 141     (2017/LN0145  100) 
Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-
stad. 
  
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Lokalförsörjningsnämnden instämmer till fullo i att mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i 
vårt dagliga arbete. Sverige har tagit på sig att arbeta för mänskliga rättigheter i samhället och det 
är därför inte något vi kan välja bort utan en skyldighet som åligger hela den offentliga sektorn. 
Rättigheter innebär att någon annan har skyldigheter, i detta fall Borås Stad. Vi arbetar dagligen 
med områden som är starkt rättighetsanknutna och har därför en nyckelroll i och ett stort ansvar för 
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.  
 
Ett systematiskt MR-arbete utförs på många sätt redan idag genom kommunens kvalitetsarbete 
och antagna styrdokument, policy, riktlinjer, regler, strategier, program och planer. Nämnder och 
styrelser har fått omfattande uppdrag inom rättighetsrelaterade områden som till exempel 
jämställdhet, energi- och klimat, kultur, integration, hälsa och tillgänglighet. Det är därför mycket 
viktigt att understryka att mänskliga rättigheter inte bör ses som ett ytterligare perspektiv utan 
istället som en ram som rymmer dessa områden inom sig.  
 
Ett lyckat MR-arbete kräver ett politiskt fokus på mänskliga rättigheter i processer för planering, 
budget och uppföljning. För att få en tydlighet i detta arbete bör styrdokument och 
kommunövergripande mål därför innehålla ett tydligt MR-perspektiv inom relevanta områden. 
Lokalförsörjningsnämnden anser att en inventering bör göras över de dokument och processer 
som finns idag. Vilka områden ska ha koppling till MR? Vilka områden har en tillfredsställande 
koppling redan idag? Vilka områden saknar koppling till MR?  
 
När dessa frågor är besvarade har vi en mer heltäckande bild över vilka åtgärder som krävs för att 
vi på ett konsekvent sätt ska använda människorättsperspektivet till att genomsyra samtliga 
politikområden och därmed fatta ett eventuellt beslut om att formellt göra ett åtagande om att bli en 
MR-kommun. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden instämmer till fullo i att mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i 
vår dagliga verksamhet. Sverige har tagit på sig att arbeta för mänskliga rättigheter i samhället och 
det är därför inte något vi kan välja bort utan en skyldighet som åligger hela den offentliga sektorn. 
Rättigheter innebär att någon annan har skyldigheter, i detta fall Borås Stad. Vi arbetar dagligen 
med områden som är starkt rättighetsanknutna och har därför en nyckelroll i och ett stort ansvar för 
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.  
 
Ett systematiskt MR-arbete utförs på många sätt redan idag genom kommunens kvalitetsarbete 
och antagna styrdokument, policy, riktlinjer, regler, strategier, program och planer. Nämnder och 
styrelser har fått omfattande uppdrag inom rättighetsrelaterade områden som till exempel 
jämställdhet, energi- och klimat, kultur, integration, hälsa och tillgänglighet. Det är därför mycket 
viktigt att understryka att mänskliga rättig-heter inte bör ses som ett ytterligare perspektiv utan 
istället som en ram som rymmer dessa områden inom sig.  
 
Ett lyckat MR-arbete kräver ett politiskt fokus på mänskliga rättigheter i processer för planering, 
budget och uppföljning. För att få en tydlighet i detta arbete bör styrdokument och 
kommunövergripande mål därför innehålla ett tydligt MR-perspektiv inom relevanta områden.   
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Lokalförsörjningsnämnden anser att en inventering bör göras över de dokument och processer 
som finns idag. Vilka områden ska ha koppling till MR? Vilka områden har en tillfredsställande 
koppling redan idag? Vilka områden saknar koppling till MR?  
 
När dessa frågor är besvarade har vi en mer heltäckande bild över vilka åtgärder som krävs för att 
vi på ett konsekvent sätt ska använda människorättsperspektivet till att genomsyra samtliga 
politikområden och därmed fatta ett eventuellt beslut om att formellt göra ett åtagande om att bli en 
MR-kommun. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka motionen. 
 
_____ 
 
 
Protokollsanteckning;  
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) anser att motionen är överkurs då det redan idag finns ett pågående 
arbete i Borås Stad. 
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§ 142     (2017/LN0007  040) 
Uppläggning av förstudiekonton. 
  
Öppnande av förstudiekonto gällande Konstmuséets entré.   
Öppnande av förstudiekonto gällande Bodavallen. 
Öppnande av förstudiekonto gällande Sjöbovallen.    
 
Byggavdelningen föreslår att tre förstudier påbörjas.  
 
1. Kulturnämnden har i Lokalresursplanen 2017-2019 angivit ett behov av att bygga om/anpassa 

Konstmuséets entré. 
 

2. Skrivelse översänd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen med önskemål att inleda en 
förstudie gällande Bodavallen.  
 

3. Skrivelse översänd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen med önskemål att inleda en 
förstudie gällande Sjöbovallen. 
 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att               godkänna öppnande av förstudiekonto för Konstmuséets entré,  
 
att               godkänna öppnande av förstudiekonto för ny-/ombyggnation av omklädningsbyggnad   

Bodavallen, samt 
 

att               godkänna öppnande av förstudiekonto för Sjöbovallen.  
 
att kostnaderna skall belasta respektive uppdragsgivare om ärendena inte övergår i 

investeringsprojekt. 
 
_____ 
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§ 143     (2017/LN0003  289) 
Rapport om byggprojekt. 
 
Redovisas det aktuella läget för pågående byggprojekt. 
 
Under byggnation 
 
Särlaskolan åtgärder yttre delar 
Reinvestering av tak, fönster och del av fasad. Etapp 1-3. Etapp 1-2 är klara. Etapp 3 har byggstart 
juni 2017 med färdigställande augusti 2017. Slutbesiktning 12 september.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

 16 000 tkr  12 932 tkr 14 656 tkr 

 
Kärrabackens förskola 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart juni 2016 med färdigställande oktober 2017. 
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

35 485 tkr   24 977 tkr 35 485 tkr 

 
Fristad högstadie 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. 
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

 40 383 tkr  22 079 tkr 
Mottagit statsbidrag  

2 946 tkr 

39 928 tkr 
 

 
Fristad 1, Tallbackens förskola  
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart januari 2017 med färdigställande februari 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

 35 000 tkr  21 170 tkr 35 000 tkr 
 
 
KreaNova förskola (Norrby) 
Nybyggnad av förskola, 6 avd.  Byggstart maj med färdigställande juni 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

 40 380 tkr 9 577 tkr 40 380 tkr 
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Stadsparksbadet (Etapp 1)  
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Byggstart 19 juni 2017 med färdigställande 3 augusti 
2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

93 300 tkr 4756 tkr 93 300 tkr 
 
Hulta Ängar gångväg  
Ombyggnad av plan 4 till lektionssalar. Byggstart juni med färdigställande september 2017.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

 450 tkr  0 tkr 450 tkr 
 
Gånghesterskolan  
Om – och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad i samverkan.  Byggstart juni med 
färdigställande december 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 4/9-17 
Slutprognos 

 105 000 tkr  2 018 tkr 105 000 tkr 
 
 
Under projektering 
 

 
 

 
 

 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Stadsparksbadet (Etapp 2)  
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet.  

 
 

1 394 tkr 
 

 
 

33 700 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Silverpoppelns förskola, Göta 
Nybyggnation av förskola med 6 avdelningar.  
Inväntar beslut ang. anslagsframställan från KS.  

 
 

1 286 tkr 

 
 

34 500 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen 
Nybyggnation av förskola med 6 avdelningar.  
Inväntar beslut ang. anslagsframställan från KS. 

 
 

918 tkr 

 
 

34 500 tkr 
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 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Restaurering Vattentornet  
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets 
byggnadstekniska livslängd. Planeras att genomföras 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social 
upphandling. Projekteringen påbörjades i april. 
Anbudsräkning planeras till oktober 2017. 

 
 

255 tkr 

 
 

9 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Viskastrandsgymnasiet ombyggnad 
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya 
formerna för lärande så planeras ett antal om-
byggnationer på olika delar av skolan.  
Projekteringen pågår. Anbudsräkning pågår. 

 
 

3 228 tkr 

 
 

24 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
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 sittplaster i matsalen, utbyte av skolans 
låssystem och utökning av stödverksamheten Torget 
kommer också att innefattas i projektet.  
Projekteringen pågår. Anbudsräkning pågår. 

 
 

1 869 tkr 

 
 

36 530 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Daltorpskolan fritidsgård & skolbibliotek 
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt 
skolbibliotek & fritidsgård med caféverksamhet. Detta för 
att kunna förflytta fritidsgården i Götaområdet till Daltorp-
skolan. Projekteringen pågår. Inväntar beslut angående 
anslagsframställan från KS.  

 
 

775 tkr 

 
 

13 400 tkr 
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 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Scenteknik Stadsteatern 
Ombyggnad för att avhjälpa nuvarande arbetsmiljö-
problem och säkerhetsrisker med dagens hantering av 
scentekniken. Projekteringen pågår. Partnering- 
entreprenör för byggdelen är antagen. Anbudsutvärdering 
scentekniken pågår. 

 
 

4 314 tkr 

 
 

72 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.  
Projekteringen startas i april/maj 2017. Anbudsräkning 
planeras till november 2017. 

 
 

290 tkr 

 
 

18 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

 
Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.  
Projekteringen startas i april/maj 2017. Anbudsräkning 
planeras till november 2017. 

 
 

289 tkr 

 
 

17 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 4/9-17 

Slutprognos 

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

 
 

377 tkr 

 
 

103 900 tkr 
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Under förstudie 
 
Äspered förskola 
Förstudien är klar.  
Bergsäter förskola 
Förstudien nedlagd då tomten har erbjudits en privat aktör.  
Kristinegården förskola 
Förstudien pågår. 
Gånghester förskola 
Förstudien pågår. 
Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par 
Förstudien pågår. 
Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Förstudien är klar. 
Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 
Byttorpskolan BELOK 
Förstudien är klar. 
Byttorpskolan och Byttorp förskola ny- och ombyggnad 
Förstudien pågår.  
Svedjeskolan 
För att starta förstudie har LFN utlyst uppdrag från beställare för framtida inriktning av verksam-
heten, men ej erhållit något uppdrag mer än att säkerställa funktion i befintliga lokaler ytterligare 
minst fem år. Det uppdraget ligger i den pågående förvaltningen och eventuella investeringsbehov 
kommer att redovisas till uppdragsgivaren. 
Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Inväntar skolstrukturutredningen. Inväntar grundskolenämndens beslut. 
Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in-
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt under hösten. 
Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt under hösten. 
F-6 skola regementsområdet 
Inväntar tomtanvisning. 
Norrbyskolan ombyggnad 
Förstudien är klar. 
Kulturskolans lokaler 
Förstudie ej startad eftersom lokalprövning pågår. 
Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 
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Konstmuséet entré 
Förstudien startas preliminärt under hösten.  
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 pågår.   
Sjömarken Idrottshall 
FoF har i november översänt skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden om att starta förstudie. Ett 
arbete med att finna tomtmark har inletts av Lokalresursavdelningen. Därefter kan förstudie 
startas.  
Racketcenter 
Förstudien är klar. 
Skatehallen tillbyggnad 
Förstudien är klar.  
Dalsjöfors simhall 
Förstudien startas preliminärt under hösten.  
Sven Eriksonvallen 
Förstudien pågår.  
Borås Sommarteater 
Fastigheten lokalprövas för framtida användning. Förstudie ej startad. 
Almenäs ombyggnad 
Förstudie är klar och redovisad till Lokalresursavdelningen.  
 
Under garanti 
 
 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången      april 2017 
Orangeriet   maj 2017 
Kristinebergskolan  juni 2017 
Kadriljgatan LSS  juli 2017 
Boråshallen stolar/ jumbotron september 2017 
Sandaredsbadet  december 2017 
 
Garantibesiktning 2018                    
Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Kransmossen idrottsområde maj 2018 
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 
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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 
 

Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2017                     
Trollgatan LSS  april 2017 
Daltorpskolan  juni 2017 
Ljungagården  juni 2017 
Stadsdel Väster omfl/Norrbyskolan juli 2017 
Viskastrandsgymnasiet ombygg augusti 2017 
Mariedals klubbstuga  november 2017 
Sven Eriksongymn. nytt bibliotek november 2017 
Sven Eriksongymn. BoråsBorås november 2017 
Mariedals klubbstuga  november 2017 
Östermalmsgården  juni 2017 

 
Garantibesiktning 2018                    
Kronängs IP     januari 2018 
Brygghuset    februari 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 

 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
_____ 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-09-19 

   

19 (35) 

§ 144    (2016/LN0029  290) 
Projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghester förskola, del av Hulta 4:2.  

Projektets handläggning  
Förskolenämnden har 2017-03-30 (Dnr 2017/FN0002 214) hemställt Lokalförsörjningsnämnden att 
utföra en förstudie för nybyggnad av Gånghester förskola. Förstudiekonto öppnades 2017-04-25.  
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2017 med en budget om 34.500 tkr  

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört förstudien tillsammans med representanter från 
Förskoleförvaltningen. Gånghetser förskola kommer att uppföras i princip identisk som Sagans 
förskola på Norrmalm. Förskolan kommer dock att anpassas enligt bestämmelser i detaljplanen, 
vilket innebär att byggnaden ska ha träfasad och förses med vegetationsbeklätt tak, exempelvis 
sedum. Vidare kommer kompensationsåtgärder i form av picknikbord och lekredskap av naturlig 
karaktär att genomföras i området i samband med nybyggnation av förskolan. 
   
På grund av tomtens förutsättningar har en suterrängbyggnad bedömts som mest lämplig för ett så 
effektivt utnyttjande som möjligt av tomten. På plan 2 uppförs fyra avdelningar runt en gemen-
samhetsyta vilket underlättar samarbetet och skapar möten mellan avdelningarna. På suterräng-
planet har gemensamhetsytan fördelats på avdelningarna, då dessa är mer inriktade för småbarn. 
Teknikrum förläggs på plan 1. Utformningen av lokalerna följer Borås Stads lokalprogram för för-
skolor och byggnaden är på totalt 1264 m² BRA. Förskolan får tillagningskök, tillgänglighets-
anpassade lokaler enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer och en P-märkt inomhusmiljö. 
Byggnadens placering och väderstreck medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. 
Effektivitet av solcellspaneler utreds närmare under projekteringen. 
 
Gånghester förskola kommer att utföras i en massivträstomme. Projektet ska ses som ett pilot-
projekt där analys av miljöpåverkan och andra lärdomar om träbyggnad kommer att studeras. För 
att kunna bedöma en byggnads miljöpåverkan används Livscykelanalys (LCA) som ett system-
analysverktyg. Verktygets potential grundas i just jämförelsen med fokus i funktionalitet. 
Jämförbarheten mellan olika LCA-studier är svår på grund av byggnadens komplexitet. En 
byggnads funktion ska ses som ett system för att hantera alla krav på energieffektivitet, kvalitet, 
ljud, vibration, brandsäkerhet osv. Det gör att varje byggnad är unikt från det perspektivet. 
Dessutom är byggnadens miljöpåverkan per funktion mycket känslig för ändringar i designen, och 
hur designen klarar alla dessa krav. De flesta av dessa krav hanteras genom åtgärder som 
bestäms under projekteringsfasen. Detaljeringsgraden av dessa åtgärder är mer eller mindre 
bestämda i projektets olika faser. Därför är byggnader som ligger i olika faser inte jämförbara med 
varandra. Kanske levererar de samma funktion, men skillnaden mellan hur preliminär design och 
slutprodukten klarar den funktion kan vara stort. Därmed blir också jämförelsen mellan 
byggandens miljöpåverkan svår att med exakthet definiera i ett tidigt skede. 
 
Tomten delas upp i tydliga zoner för lek, transport och parkering. Lekgårdens storlek följer lokal-
programmet och kan om så önskas delas upp i småbarn- och syskoninriktad utformning. Parkering 
för föräldraangöring och personal anordnas i östra delen av tomten och utmed Stenhuggargatan.  

Konsekvensanalys lokaler 
I lokalplanen för tidigare Stadsdelsförvaltning Öster står det att ett behov finns av en ny förskola  
med 120 platser, 6 avdelningar i Gånghester. Denna förskola ska ersätta en mindre paviljong på 
20 platser på Skogsgläntan men även utöka totala antalet förskoleplatser i området med 100 
platser. Behovet av förskoleplatser i området Gånghester, Målsryd, Aplared är stort och den geo-
grafiska placeringen av denna förskola möjliggör ett bredare geografiskt upphämtningsområde än 
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endast Gånghester vid eventuellt behov. Behovet av fler förskoleplatser omnämns även i lokal-
resursplanen för 2017-19. 

Tidplan 
Projektering beräknas pågå under höst/vinter med en beräknad anslagsframställan i mars 2018. 
Bedömd produktionsstart är satt till augusti 2018 med inflyttning oktober 2019. 

Ekonomi 
Projektets budget bedömds till 34 500 000 kronor.  
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 25 000 kronor.  
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  0 kr 

 Befintlig driftskostnad  0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 1 714 833 kr 

 Ny driftskostnad (uppskattad) 543 520 kr  
Total kostnad 2 258 353 kr  
 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  
Befintlig schablonhyra  2 297 952 kr  
Hyrestillägg av investeringen 0 kr 

 Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  
Total hyra 2 297 952 kr  
 
Avgående hyran för nuvarande lokaler paviljong Skogsgläntan som ersätts av Gånghetser 
förskola, är  
30 360 kronor. 
 
Hyresförändring för Borås Stad 

              År 2018  
Totalhyra för projektet 2 297 952 kr  
Avgående hyra för lokaler som lämnas - 30 360 kr Ägd paviljong 
Netto hyresförändring 2 267 592 kr  
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Förskolenämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad 

av Gånghester förskola, del av Hulta 4:2. 
 
_____ 
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§ 145                       (2015/LN0157  287) 
Anslagsframställan för ombyggnation av Scenteknik på Borås Stadsteater,  
Bäckängen 2, Sturegatan 39-41. 

Projektets handläggning  
Kulturnämnden hemställde 2015-08-04  till Lokalförsörjningsnämnden om att en förstudie för en 
utredning av scenteknikbehovet på Borås Stadsteater skulle genomföras. 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar 2015-08-25 om att genomföra en förstudie. 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2016-12-13 att en projektering skulle utföras. Projektet finns 
upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med en budget om 72 000 000 kronor. 

Projektbeskrivning och mål 
Det är konstaterat att Borås Stadsteaters scenteknik från 1975 måste bytas ut av arbetsmiljö- och 
säkerhetsskäl. I övriga EU är till exempel handdrivna lingångar förbjudna. Borås Stadsteater är den 
enda stadsteater i Sverige med fast ensemble som idag fortfarande arbetar med manuella mot-
viktade råsystem. Dagens teknik är ålderdomlig och har brister både när det gäller fungerande 
arbetsmiljö samt säkerhet. 
Hantering av motvikter skapar en betydande risk för förslitningsskador och uppfyller inte dagens 
arbetsmiljökrav för att erbjuda en säker arbetsmiljö. Vidare innebär hantering av vikter på 
balkongerna att det finns risk för att tappa en vikt när den skall läggas in i motviktskassen, hållaren 
för motvikter, som balanserar rået med lasten. Denna vikt riskerar att falla ner på scengolvet. Detta 
arbetsmoment upphör i och med att motoriserade rår installeras. Nuvarande el-tekniska system för 
reglering av scenbelysning uppfyller inte dagens säkerhetskrav. Elsäkerhetsverket har bedömt att 
personsäkerheten inte är tillförlitlig varför befintliga dimrar behöver bytas ut. När åtgärderna är 
genomförda får man en väl fungerande scen som är fullt jämförbar med Sveriges övriga stads-
teatrar. 
 
Under förstudien gjordes studiebesök i Helsingborg och Göteborg för att välja vilket system som 
passar Borås Stadsteaters förutsättningar bäst. Under projekteringsfasen har även studiebesök i 
Halmstad utförts. Projektering har genomförts av konsulter med stor nationell och internationell 
erfarenhet av scenteknisk utrustning för att ta fram det teknikbyte som passar Borås Stadsteaters 
förutsättningar bäst. Installationskonsulter har projekterat fram hur byggnadens installationssystem 
skall anpassas till den nya scentekniken. Även representanter från Borås Stadsteater har deltagit 
aktivt. För att klara lyfthöjderna i scenhuset med den nya motoriserade tekniken så kommer taket 
över stora scenen behöva höjas ca 1,5 m. En befintlig hiss byts ut för att anpassas till scenhusets 
nya höjd. Scenhusets installationer när det gäller el, sprinkler, rör och ventilation får anpassas till 
scenhusets nya balkonger. Alla ingrepp utförs så dagens väl fungerande akustik fortsätter vara lika 
god som idag. Produktionen är uppdelad i två upphandlingar där den scentekniska sidan är en 
totalentreprenad och bygg- och installationsarbetena är en samverkansentreprenad. 

Konsekvensanalys lokaler 
Under ombyggnationen på sju månader kommer stora scenen behöva vara stängd.  
 
Tidplan 
Byggstart februari 2018 med inflyttning september 2018. 
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Ekonomi 
Utgiftsberäkningen är baserad på anbud och framtaget riktpris efter projektering.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektets budget är kalkylerad till 72 000 000 kronor.   
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  7 093 679 kr  
Befintlig driftskostnad  6 391 220 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 6 720 420 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 0 kr  
Avgående lokalkostnad för LFF 0 kr  
Total kostnad 20 205 319 kr  
 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20,15  år respektive 5 år. 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  
Befintlig hyra  13 336 565 kr  
Hyrestillägg av investeringen 6 720 420 kr Avser anpassning 
Total hyra 20 056 985 kr  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget 
 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende ombyggnation 

av Scenteknik på Borås Stadsteater, Bäckängen 2, Sturegatan 39-41. 
 
_____ 
 
 
 

Byggentreprenad inkl. entreprenörarvode 
Scentekniskt anbud 

35 699 360 kr 
30 266 640 kr 

Projektering   3 814 000 kr 
Kontroll och besiktning   570 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter  100 000 kr 
Oförutsett   500 000 kr 
Byggherrekostnad  700 000 kr 
Ränta under byggtid   350 000 kr 
Summa total för projektet exkl. moms  72 000 000 kr 
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§ 146                         (2015/LN0157  287) 
Antagande av entreprenör för ombyggnation av Scenteknik på Borås Stadsteater, 
Bäckängen 2, Sturegatan 39-41. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklad upphandling, genom annons i 
tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör av-
seende ombyggnad av scenteknik på Borås Stadsteater.  
Anbudsöppningen för ovan nämnda, har ägt rum enligt protokoll den 17 augusti, 2017. Anbudet 
har granskats enligt gransknings - PM den 17 augusti, 2017. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
  
att som totalentreprenör avseende ombyggnation av scenteknik på Borås Stadsteater 

anta anbudet från STE Trekwerk B.V. 
   
_____ 
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§ 147    (2016/LN0037  287) 
Antagande av partneringentreprenör för Fas 1 Sjömarkenskolan. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklad upphandling, genom annons i 
tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör av-
seende att utföra Sjömarkenskolan om, till- och nybyggnad i partnering 
Anbudsöppningen för ovan nämnda, har ägt rum enligt protokoll den 7 september, 2017. Anbudet 
har granskats enligt gransknings - PM den 11 september. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
  
att som totalentreprenör för att utföra Sjömarkenskolan om, till- och nybyggnad i partnering 
 anta Skanska Sverige AB. 
 
_____ 
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     (2017/LN0046  287) 
§ 148     (2017/LN0052  290) 
Inriktningsbeslut för ombyggnad Byttorpskolan och Byttorps förskola, kv Kräftan 2. 
Projektets handläggning  
Stadsdelförvaltningen Väster angav i Lokalresursplan 2015-2017 ett behov av en förskola på 
Byttorp. SDF Väster angav i påföljande Lokalresursplan även ett behov av ombyggnad av 
Byttorpskolan.  
 
Grundskolenämnden har 2017-02-28 (2017/GRN0030 610) hemställt Lokalförsörjningsnämnden 
att utföra en förstudie för ombyggnad av Byttorpskolan till en 3-parallellig F-6.  
 
Förskolenämnden har 2017-03-02 ( 2017/FN0033 714) hemställt Lokalförsörjningsnämnden att 
utföra en förstudie om att placera en förskola för 120 barn på Byttorpskolans tomt.  
 
Ambitionen från båda nämnderna är att ombyggnationen av Byttorpskolan och nybyggnaden av 
Byttorps förskola ska hitta synergier och gemensamt nyttjande av vissa lokaler. 
 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2017-03-21.  
 
Förskoleprojektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2017 med en budget om 34 500 tkr 
och ett utförande åren 2018-2019. Byttorpskolan finns med i investeringsbudgeten som ett 
utrednings- och förstudieuppdrag.  

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat förstudien med Byttorpskolan och Byttorps förskola. 
Inledande har frågor som ytdisposition av lokalerna, trafiksituation, parkering och lekyta studerats. 
En överslagsmässig mätning av de ytor som finns tillgängliga efter att huskroppar för tillbyggnad av 
skolan och ny förskola placerats på tomten visar att det blir brist på lekyta.  
 
Borås Stad har i lokalprogram för förskola angivit att en lekgård dimensioneras med 25 m²/barn. 
För skolor finns inget vedertaget ytkrav inom Borås Stad. Normgivande för många kommuner i 
landet är 20-30 m²/elev för skola F-6. Under förstudiearbetet har befintliga skolor studerats som 
referensobjekt och dessa ligger inom spannet 20-30 m²/elev (Kristinebergskolan 23 m²; 
Sandaredskolan 26 m²; Myråsskolan 37 m²; Bergdalskolan 30 m²). Enligt Boverket (BFS 2015:1 
FRI 1) ska en friyta finnas i direkt anslutning till en skola som är lämplig i storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och i förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Boverket 
anger dock inte något krav ställt i m²/elev.  
Förstudien har tagit fram tre alternativ:  
 
Alternativ A 
Skolan byggs ut till 3-parallell F-6 
Skolan dimensioneras för totalt 525 elever och får ca 25 m²/elev. 
Konsekvens:  
Ny förskoletomt måste lokaliseras med troligen detaljplaneändring som följd. Tidsförskjutning 0-6 
mån. Eventuellt behov av paviljonger.  
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Alternativ B 
Ny förskola byggs 120 barn (ingen utökning av skolan) 
Skolan dimensioneras för totalt 350 elever och får ca 27 m²/elev. Förskolan får 25 m²/barn.  
Konsekvens:  
Brist på elevplatser.  
 
Alternativ C 
Skolan byggs ut till 3-parallell F-6, samt ny förskola byggs.  
Skolan dimensioneras för totalt 525 elever och får ca 17 m²/elev. Förskolan får 25 m²/barn. 
Konsekvens: 
Lekytorna blir bristfälliga.  
 
Noteras ska att de ytor för parkering som är markerade på skisserna inte är tillräckliga för att nå 
upp till de krav som ställs i Borås Stads parkeringsregler.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att projekt Byttorpskolan och Byttorp förskola utförs som alternativ A. 
 
_____ 
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§ 149     (2016/LN0005  040) 
Återrapportering av Skyttecentrum.   
 
1. Bakgrund och projektbeskrivning  

1.1 Bakgrund 
I investeringsbudgeten för år 2015 fick Lokalförsörjningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
förstudie för ett samlat skyttecentrum. Deltagit inom Borås Stad har Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Strategisk samhällsplanering, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Miljöförvaltningen. 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2016-10-25.  
 
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Tanken har varit att samla 
olika skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av staden för att samla miljö-
störande bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Kommunfullmäktige fattade beslut 2002-
01-20 om att området närmast gamla I15 inte skulle omfatta någon skytteverksamhet. Området 
skulle få en inriktning av naturområde. Inom området är idag flera skytteverksamheter lokaliserade. 
Även Miljönämnden har fattat beslut om att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad 
nära bostadsområden, ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. Miljöförvaltningen har idag sju 
skyttebanor i sitt anläggningsregister.  

1.2 Lokalisering   
De platser som anses kunna vara lämpliga för ett samlat Skyttecentrum och har diskuterats under 
senare år är främst Töllesjöhöjden, Bockabyn, Ängen samt Älmås.  

Den plats som idag förordas är Älmås (sydost om Borås, norr om Rv27). Under åren har flera 
platser varit med i utredningen om en lämplig lokalisering, men av olika anledningar gallrats bort. 
Runt år 2007 utkristalliserades två platser som mest lämpade för ett samlat skyttecentrum. Det var 
området söder om Bockabyn och Töllesjöhöjden. Vid den tiden uppkom samtidigt ambitionen med 
en ny reningsanläggning vid Sobacken, vilket medförde att båda områdena miste sin aktualitet. 
Därefter plockades nya områden fram, vilket Älmås var det mest intressanta. Området fanns 
lämpligt ur översiktplaneringsskäl, bullerspridning och ur verksamhetssynpunkt för Skyttealliansen. 
Arbete vidtogs för att översiktligt planera platsen och för att genomföra en bullerutredning.  

1.3 Intressenter och behov 
Intressenter som identifierats tidigt i processen under 2015 var skyttealliansen, polisen och 
fortifikationsverket.  
 
De ombads att skriftligen uttrycka sina behov i ett framtida skyttecentrum och beskriva sina möjlig-
heter till finansiering. De behovsbeskrivningar som lämnats in under 2016 gäller fortfarande. 
 
När fortifikationsverket kontaktades under förstudien 2017 meddelade de dock att dem i dagsläget 
inte har något behov av att hyra in sig på några banor i ett eventuellt nytt Skyttecentrum. Under 
förra året gjordes investeringar i Bråtområdet som täcker det behov fortifikationsverket har idag 
en 200- metersbana med 30 platser. Resten av de banor som finns på området har ej de tillstånd 
som krävs för att kunna användas. Den bana som är i bruk har endast tillstånd som täcker den 
verksamhet som bedrivs där idag. Ett behov av att hyra in sig på ett samlat Skyttecentrum kan 
dock fortfarande uppkomma på sikt, då man arbetar utifrån huvudinriktningen att Bråtområdet ska 
avvecklas. Den huvudinriktningen har varit aktuell under de senaste 6-7 åren. I början av proc-
essen av nytt skyttecentrum var Borås Stads intresse för att köpa tomten stort, ett intresse som 
fortifikationsverket upplever har svalnat på senare tid. 
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1.4 Avgränsningar 
Under förstudien har skissen Älmås daterad 2016-06-30 (bilaga 1) använts som utgångspunkt för 
att fastställa det totala behovet. Skissen har även i kalkylarbetet använts som plats för det tilltänkta 
Skyttecentret. Eftersom lokaliseringen av ett nytt skyttecentrum ej är beslutad i uppdraget så har 
en djupare undersökningar av markförhållandena inte utförts. En övergripande bulleranalys är ut-
förd på Älmås. Vid en eventuell projektering måste en slutgiltig bullermätning utföras. 
 
I kalkylen har sanering av befintliga skjutbanor, som kan komma att avvecklas i samband med ett 
nytt skyttecentrum, ej beaktats. Det bör noteras att flera av dess ligger på av kommunen ägd mark. 
Någon undersökning av saneringsbehovet av befintliga banor har ej utförts.  
 
Inhyrning på fortifikationsverkets banor på Bråt har ej undersökts närmre. De tillstånd som finns på 
de banor som används där idag täcker endast Fortifikationsverkets behov. Eventuellt går det att 
utöka tillståndet för en utökad verksamhet för skyttealliansen där.  
 
Bredareds skytteförening ingår ej i skyttealliansen så deras verksamhet kommer att vara kvar i 
Bredared. Som det ser ut idag kan ingen utökad verksamhet bedrivas här i form av inhyrning från 
andra klubbar.  

1.5 Projektdeltagare i förstudien 
Tommy Jingfors Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
Anders Andersson Skyttealliansen 
Tomas Ånhed Skyttealliansen 
Sture Larsson Jones Skyttealliansen 
Lars Hullegård Polisen 
Dennis Jonsson Fortifikationsverket, övnings- och skjutfältsledare  
 
Bengt Himmelmann Stadsledningskansliet, chef för strategisk samhällsplanering  
Peter Engström Miljöförvaltningen, miljöinspektör  
Patrik Andersson Högskolan i Borås, fastighetsutvecklare  
Per Pellby  Stadsledningskansliet, organisationsutredare 
 
Bengt Blomberg Örebro Skyttecentrum 
Janne Kjellsson Miljöjakt, miljö- och jaktkonsult 
Per Wikström  ÅF, akustik 
Camilla Wenke  Ramböll, landskapsarkitekt  
Liina-Maija Raittila  Ramböll, landskapsarkitekt 
Andreas Gustavsson  Borås elnät, projekteringsingenjör  
Stefan Willard Kalkylhjälp 
Lennart Rosander Lokalförsörjningsförvaltningen, Förvaltningsavdelningen 

2. Ekonomi 
Under förstudien har ekonomin för ett samlat skyttecentrum kalkylerats. Den totala kostnaden för 
projektet är 97 430 000 kronor. Inga hyror eller intäkter är tagna i beaktande. 
 
I den kalkylerade kostnaden ingår en inomhusbana (25 m för pistol) med en FX-avdelning för 
10 000 000 kronor. Bygganden är avsedd för att täcka det behov som Polisen har för sin ordinarie 
verksamhet. Byggnaden kan delvis utnyttjas av skyttealliansen på kvälltid, samt vid eventuella 
framtida skyttetävlingar. Dock är byggnaden inte något primärt behov för skyttealliansen.  
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Under förstudiearbetet har skyttealliansen inkommit med en uppskattning på insatser som de kan 
utföra i egen regi. Denna summa uppgår till 33 200 000 kronor. Siffran är osäker och kommer i 
högsta grad påverka tidplanen för projektet.  

3. Sammanfattning  
För att Skyttealliansen ska kunna bedriva den verksamhet de önskar som tillgodoser alla 
föreningars behov i ett samlat Skyttecentrum, så bör anläggningen utföras enligt bifogad skiss.  
 
Fördelen med ett samlat Skyttecentrum är att miljöstörande verksamhet i form av buller lokaliseras 
till ett ställe. Det skapar förutsättningar för samordningseffekter för de skytteföreningar som idag 
ligger utspridda i Borås. Samtidigt finns det möjlighet för flera intressenter att utnyttja anläggnigen. 
En stark anläggning kanske även medger att mästerskap kan förläggas här i Borås.  
 
Vissa skytteanläggningar ligger idag på strategiskt mark som kan lösgöras till annan verksamhet, 
ex naturreservat och bostäder. Anläggningar ligger även på mark som privata aktörer äger och 
avser att bebygga. Det kan finnas ett framtida behov av att flytta viss skytteverksamhet. De banor 
som ligger vid gamla I15 arrenderar skytteföreningen till maj 2018. Årsvis avtal har skrivits mellan 
parterna under ett antal år. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att översända återrapporteringen avseende Skyttecentrum till Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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§ 150     (2013/LN0279  403) 
Miljörapport Tertial 2, 2017. 
 
Bakgrund 
 
Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för uppföljningsarbetet med Miljömål för Borås Stad 
2013 - 2017. För att sammanställa en redovisning till Kommunstyrelsen använder de för 
nämndernas del Stratsys. 
 
Redovisning 
 
Nämndens rapport över miljömålsarbetet ska behandlas i Lokalförsörjningsnämnden och redovisa 
till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Bilaga 
Miljörapport Tertial 2, 2017. 
 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar  
 
att godkänna Miljörapport Tertial 2, 2017 samt översända bifogad Miljörapport till Miljö- 

och konsumentnämnden. 
 
_____ 
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§ 151     (2017/LN0144  700) 
Motion- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
  
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
I enlighet med uppdrag i reglementet, är nämnden medveten om att nästa steg är att jobba med 
dolda funktionsnedsättningar och program för ett tillgängligt samhälle som antogs i dec 2016. 
Borås Stad tar just sikte på de områden motionären beskriver, det finns en handlingsplan kopplat 
till programmet där får ansvariga nämnder för skola, arbetsmarknad mm. ett tydligt uppdrag att 
utföra åtgärder inom nämnda områden. 
Program och handlingsplan är framtagna tillsammans med kommunala funktionshinderrådet. 
Sociala omsorgsförvaltningen har uppdraget att följa upp och revidera handlingsplanen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden anser att det nya programmet och handlingsplanen uppfyller inten-
tionerna i motionen, och ställer sig positiv att en handbok tas fram. Handboken bör ha bäring i de 
uppdrag och resultat som är kopplat till handlingsplanen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen och i enlighet med Sociala omsorgs-
förvaltningens samarbetsuppdrag i reglementet anser nämnden att Sociala omsorgsförvaltingen 
ska arbeta fram handboken. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
 
I enlighet med uppdrag i reglementet, är nämnden medveten om att nästa steg är att jobba med 
dolda funktionsnedsättningar och program för ett tillgängligt samhälle som antogs i dec 2016. 
Borås Stad tar just sikte på de områden motionären beskriver, det finns en handlingsplan kopplat 
till programmet där får ansvariga nämnder för skola, arbetsmarknad mm. ett tydligt uppdrag att 
utföra åtgärder inom nämnda områden. 
Program och handlingsplan är framtagna tillsammans med kommunala funktionshinderrådet. 
Sociala omsorgsförvaltningen har uppdraget att följa upp och revidera handlingsplanen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden anser att det nya programmet och handlingsplanen uppfyller inten-
tionerna i motionen, och ställer sig positiv att en handbok tas fram. Handboken bör ha bäring i de 
uppdrag och resultat som är kopplat till handlingsplanen. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att  tillstyrka motionen och i enlighet med Sociala omsorgsförvaltningens samarbets-

uppdrag i reglementet anser nämnden att Sociala omsorgsförvaltingen ska arbeta 
fram handboken. 

 
_____ 
 
 
Ordförande Mathias Duell (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att  tillstyrka motionen och i enlighet med Sociala omsorgsförvaltningens samarbets-

uppdrag i reglementet anser nämnden att Sociala omsorgsförvaltingen ska arbeta 
fram handboken. 

 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-09-19 

   

32 (35) 

_____ 
 
 
Paul Andre Safko (M) yrkar på  
att               avslå motionen. 
 
Ordförande Mathias Duell (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels Paul Andre Safko (M) 
förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits. Paul Andre Safko (M) begär votering. 
Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Mathias Duells (S) förslag röstar ja, den 
som bifaller Paul Andre Safko (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Paul Andre Safko (M) förslag 
bifallits.        
Vid voteringen röstas enligt följande:    
   Ja    Nej 
Leif Andersson (S)  X 
Micael Emilsson (S)  X 
Maria Frankert (S) X 
Paul Andre Safko (M)   X 
Peter Wilhemsson (M)    X 
Mikael Wickberg (M)   X     
Åke Ekvad (KD)   X 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) X     
Mathias Duell (S) X 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra 
 
att  tillstyrka motionen och i enlighet med Sociala omsorgsförvaltningens samarbets-

uppdrag i reglementet anser nämnden att Sociala omsorgsförvaltingen ska arbeta 
fram handboken. 

  
Protokollsanteckning;  
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) anser att motionen är överkurs då det redan idag finns ett pågående 
arbete i Borås Stad. 
 
_____ 
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§ 152     (2017/LN0163  282) 
Fastigheten Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet - förhyrning av lokaler för 
evakuering av skolor. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har i sitt förslag till investeringsplan och lokalresursplan en stor mängd 
skolor som skall renoveras- och eller byggas om. Det har under en längre tid varit en stor utmaning 
att hitta evakueringslokaler för denna verksamhet och har ofta slutat med att verksamheten har fått 
splittrats upp eller dyra modullösningar.  
Då vi nu står inför ett evakueringsbehov under en längre tid (10-15 år) så har Lokalförsörjnings-
förvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen tittat på en långsiktig lösning. 
Skolan har utformats enligt Borås Stads lokalprogram, plats för cirka 500 elever, samtliga special-
salar finns, idrottshall finns, utemiljön anpassas och matsal/kök kommer att finnas. Evakueringarna 
planeras då så att dom avlöser varandra. Möjligheten finns även att förlänga avtalet och göra en 
permanent skola efter att evakueringsbehovet är klart. Idrottshallen kan även hyras ut till andra 
förvaltningar eller idrottsföreningar för att bättra på nyttjadetiden. 
 
 
Fastighet: Kyllared 1:101 
 
Adress: Vävlagaregatan/Kyllaredsmotet 
 
Hyresvärd: Stadsporten Future 5 KB  
 
Yta: 6 485m2  (idrottshall 1 300 m²) 
 
Hyra: 11 413 600kr/år (1760 kr/m2)   
 
Index:  60% KPI 
 
Avtalstid:  2018-06-15 – 2033-12-31, 9 mån uppsägningstid, 3 års förlängning. 
 
Underhåll: Hyresgästen 
 
VA: Inkl. 
 
Värme- och ventkostnader: Inkl. 
  
Moms: exkl. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att  godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor, samt översända för 

beslut till Kommunstyrelsen.  
 
_____        
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§ 153     (2014/LN0246  290) 
Fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen), förhyrning av lokal för 
kommunal verksamhet. 
 
Trycket på förskoleplatser i området är stort och området är expansivt så behovet kommer att öka 
ytterligare.  
Lokalförsörjningsnämnden tog beslut om att öppna förstudiekonto för en byggnation av förskola på 
denna tomt men då tomten är väl tilltagen (ca 12 000m²) har man gjort ett omtag för att hitta en 
kombination av bostäder och förskola för att på så sätt få ett bättre nyttjade av marken.  
En exploatör kommer nu att köpa marken och uppföra ca 80 lägenheter kombinerat med en 
förskola i bottenplan. Förskolan utformas enligt Borås Stads lokalprogram och följer även 
tillgänglighetskrav. Förskoleförvaltningen har varit delaktig i utformningen. Följande förslag är nu 
färdigförhandlat med exploatören. 
 
Fastighet: Bergsäter 1:1, Backadalen 
 
Adress: Backadalsstigen 
 
Hyresvärd: Västbostad  
 
Yta: 1 390 m2   

 
Hyra: 2 571 500 kr/år (1850 kr/m2)   
 
Index:  80% KPI 
 
Avtalstid: Prel. 2019-01-01– 2034-12-31, 12 mån uppsägningstid, 3 års 

förlängning. 
 
Underhåll: Hyresgästen 
 
VA: inkl. 
 
Värme- och ventkostnader: inkl. 
 
Moms: exkl. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att  godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor, samt översända för 

beslut till Kommunstyrelsen.  
 
_____         
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§ 154   (2017/LN0151  290) 
Lokalisering av ny förskola Norrby 2, Garvaren 15, begäran om detaljplaneändring.
  
I nära samarbete med Stadskansliet har Lokalförsörjningsförvaltningen arbetat fram potentiella 
tomter för byggnation av förskolor. På Norrby är behovet stort av ytterligare en förskola och har 
studerats ytterligare.  
 
Tillbyggnad av Fastigheten Garvaren 15 har framkommit som den bästa lösningen, fastigheten 
innehåller idag förskola och fritidsgård. Förstudien får visa på möjligheter men målet är att 
tillskansa ytterligare 4 avdelningar. 
Projektet skall även ta hänsyn och utveckla parkytor och ytor för idrott och skall ske i nära 
samarbeta med Tekniska Förvaltningen. Fastigheten ägs av Borås Stad. 
 
En förutsättning för att gå vidare med fördjupad undersökning samt eventuell ändring av detaljplan 
är att aktuell nämnd är positiv till placeringen. Förskolenämnden beslutade XX-XX-XX att meddela 
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny förskola enligt förslaget. 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
 
att  upprätta en ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för att 

komplettera med ytterligare förskoleavdelningar. 
 
_____ 
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