Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-08-27
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-06-20 § 112 samt bilaga avseende
Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten (2015-00205 051).
2. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2018-06-04 avseende Organisation för arbetet med
Dataskyddsförordningen och utnämning av Dataskyddsombud (2018-00115 2.1.0.3).
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2018-06-18 avseende Frisk organisation (201800135 2.3.5.25).
4. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Lokalresursplan 2019-2021 (2017-00207 280).
5. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Tilldelningsbeslut avseende städning på
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-06-20

§ 112
Dnr KS 2015-00504 105
Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 74, sid B 1473)
Borås Stad har sedan 2008 riktlinjer för köp av marknadsföring genom
samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller kulturevenemang.
Kommunstyrelsen har berett ett förslag till nya riktlinjer som remitterats till
nämnder och bolagsstyrelser.
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-07, § 251
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa riktlinjerna för marknadsföringssamarbete att gälla för nämnder, styrelser,
förvaltningar och bolag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa riktlinjerna för marknadsföringssamarbete att gälla för nämnder, styrelser,
förvaltningar och bolag.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 juni 2018
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer

för marknadsföringssamarbete

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 juni 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag.
Dokumentet gäller till och med: 2022
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Riktlinjer för
marknadsföringssamarbete
Dessa riktlinjer gäller när Borås Stad köper marknadsföring genom samarbete med
annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna innehåller
under avsnittet ”Avtalsform” även ett antal ska-krav.
Riktlinjerna tar sikte på situationer där Kommunstyrelsen agerar i namn av Borås Stad,
men gäller i alla tillämpliga avseenden för alla nämnder och styrelser, förvaltningar och
bolag.
Riktlinjerna innehåller under avsnittet ”Avtalsform” även ett antal ska-krav.

Syfte
Den marknadsföring som Borås Stad köper och vill synas som aktör ska bidra till att
kommunen uppfyller sin vision. Syftet är ökat renommé för såväl orten Borås som
organisationen Borås Stad.

Affärsmässiga avtal
Borås Stads samarbete för marknadsföring sker på affärsmässiga grunder till ömsesidig
nytta för kommunen och samarbetspartnern. Partnerskapet bygger på att kommunen
stödjer den andra parten med pengar och/eller tjänster i utbyte mot reklamutrymme och/
eller att den andra parten ställer upp för kommunen i något sammanhang.
Marknadsföringsavtal får inte vara ett ensidigt bidragsgivande eller sponsring för
att främja en verksamhet. Inget idrottslag eller någon annan verksamhet har rätt till
marknadsföringspengar från Borås Stad genom att ha nått en viss nivå i sitt utövande. Alla
avtal ska vara följden av en bedömning i det enskilda fallet av vilket marknadsföringsvärde
Borås Stad kan köpa och av en förhand¬ling, och träffas inom ramen för en given budget.
Kommunen är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ansvar mot invånarna
för hur skattemedlen används. Invånarna ska kunna ha förtroende för att verksamheterna
bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Självklart ska marknadsföringsavtalen
mot denna bakgrund tåla granskning från media och allmänhet.

Partner
Marknadsföringssamarbete kan ske tillsammans med idrottsföreningar, kulturföreningar
samt andra ideella organisationer, och evenemang. I de fall avtalspartnern är en idrottsklubb
bör denna vara på minst nivån nationell elit, för bästa marknadsföringseffekt. Det innebär
inte att kommunen ska söka träffa avtal med alla som nått den nivån – varje möjlig
partner bedöms för sig. Vid särskilda skäl kan även klubbar i divisioner nedanför högsta
elit bli aktuella.
Borås Stad träffar inte marknadföringsavtal med enskilda personer. Om en förmånlig och
exceptionell situation ger anledning till undantag på denna punkt gäller dessa riktlinjer
i övrigt till fullo.
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Kriterier
Kommunens intresse och insats bestäms utifrån
- hur stor målgrupp marknadsföringen når
- uppmärksamhetsvärde
- publikmängd
- profilvärde för Borås
- förväntad massmedial bevakning.

Kostnader
Avtalen koncentreras till ett fåtal verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt.
Antalet avtal kan begränsas såväl av den ekonomiska ramen som av att Borås Stad bedömer
sig för tillfället ha tillräckligt marknadsutrymme.

Avtalsform
Avtal ska löpa under högst 12 månader i taget, antingen ett kalenderår eller – där det är
lämpligare – ett spelår.
Avtal ska vara skriftliga och upprättade före avtalsperiodens början, så att parterna på
bästa sätt kan disponera det som avtalet innehåller.
Allt som kommunen åtar sig i avtalet ska om möjligt värderas i kronor, så det tydligt
framgår vad avtalet är värt.
Avtal ska ha en klausul om att kommunen har rätt att omedelbart bryta det ifall partnern
brister i att ta avstånd från droger och dopning, t ex att en deltagare i ett idrottslag visar
sig vara dopad. Avtal ska ge kommunen tolkningsföreträde i sådant fall, och stipulera
en återbetal¬ningsskyldig¬het för partnern.
Alla avtal som gäller samarbete med en klubb över en hel säsong, samt övriga avtal överstigande
50 000 kr, ska beslutas av Kommunstyrelsen. Avtal som gäller enstaka evenemang och
omfattar högst 50 000 kr kan inom budget¬ramen beslutas av Stadsledningskansliet.
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Datum

Instans

2018-06-04

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00288 1.1.4.0

Organisation för arbetet med Dataskyddsförordningen
och utnämning av Dataskyddsombud
Kommunstyrelsens beslut
Organisationen för arbetet med den nya dataskyddsförordningen gäller från och
med den 25 maj 2018.
Kommunstyrelsen rekommenderar att respektive nämnd och beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens beslut.
Under förutsättning att samtliga nämnder och samtycker, ger kommunstyrelsen
uppdrag till informationssäkerhetsansvarig placerad på Stadsledningskansliet att
fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av organisationen i syfte att
anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj
2018.
Kommunstyrelsen föreslår respektive nämnd, tillika personuppgiftsansvarig,
utse Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.
Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som
personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018.
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med följande tillägg:
Kommunstyrelsen uppdrar till Svante Stomberg, Kommunchef att fatta beslut
med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För
att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ska enligt
dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.

Kommunstyrelsen
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Ärendet i sin helhet
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den
gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar
hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de
personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt
sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarig (PuA) missköter
sina uppgifter. För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens krav
på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna.
I Borås Stad är respektive nämnd, kommunstyrelse och kommunägda bolag
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Behandling
omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av
personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för:
- Att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med
dataskyddsförordningen.
- Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur
behandlingen ska utföras.
- Föra register över behandlingar av personuppgifter.
- Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de
registrerades rättigheter.
- Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om
dataskyddsförordningen och lämna instruktioner hur behandlingar ska
ske.
- Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med
dataskyddsförordningen.
- Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden.
- Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av
personuppgifter inom den egna verksamheten.
- Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till
Dataskyddsinspektionen.
Det bör noteras att dataskyddsförordningen i artikel 35 ställer krav på att en
konsekvensbedömning genomförs av PuA innan känsliga behandlingar av
personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en behandling, särskilt med
användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning,
sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter. I detta arbete måste dataskyddsombudet rådfrågas.
Handläggare för behandling av personuppgifter
Respektive PuA delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med
behandling av personuppgifter till förvaltningschef. Respektive förvaltningschef
vidaredelegerar det operativa arbetet till minst en handläggare inom
förvaltningen. Handläggaren har en operativ roll. För detta uppdrag krävs
relevant resurser. Handläggaren ska samråda med samt får råd och stöd av
kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren
nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet.
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Den handläggare som respektive Personuppgiftsansvarig utser samordnas av
Informationssäkerhetsansvarig vid Stadsledningskansliet. Tillsammans med
Dataskyddsombud utgör de den organisation som ska säkerställa att Borås Stad
följer Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombud (DSO)
Respektive personuppgiftsansvarig (PuA) ska fatta beslut om att utse
dataskyddsombud. Utsedda ombud ska anmälas till Datainspektionen.
Dataskyddsombudets roll och ansvar:
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för
personuppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar.
Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA och till
den nuvarande rollen Personuppgiftsombud (enligt personuppgiftslagen).
Rollen Personuppgiftsombud ersätts av Dataskyddsombud enl.
Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera
direkt till respektive förvaltningschef. Självklart är ombudet bundet till
sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska
offentliggöras så att ombudet är tillgängligt för kommunens invånare.
Dataskyddsombudet får ha andra arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda
till en intressekonflikt för ombudet.
Beslutsunderlag
1. Mall - Organisation för arbetet med Dataskyddsförordningen och utnämning
av Dataskyddsombud (Nämnder)
Beslutet expedieras till
1. Samtliga nämnder i Borås Stad
2. Nämndens dataskyddsombud

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Datum

Instans

2018-06-18

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00379 2.3.5.25

Linnea Nilsson
Handläggare
033 353414

Frisk organisation
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen beviljar projektet ”Frisk
organisation” och att projektet tar i anspråk öronmärkta medel för
hälsofrämjande insatser i bokslutet 2017, totalt 30 mnkr att fördela och
disponera över tre år.
Sammanfattning
Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och
stabil nivå för sjukfrånvaro.
Satsningen är 10 mnkr/år under tre år. En sänkning av sjukfrånvaron från 7,3
% till 5,0 %, vid projektets slut, innebär en arbetskraftsreserv på 245 årsarbetare
och en kostnadsminskning för korttidsjukfrånvaron på 40 mnkr årligen.
Projektet i korthet:
Varför
 Personal och kompetensförsörjning
 Hållbara arbetsplatser med hög kvalitet och stabilitet
Hur




Kapa inflödet till sjukskrivning
Färre rehabiliteringsärenden
Fokus på arbetsplatser med hög riskfrånvaro

Mål





Stabil nivå på sjukfrånvaron till 5%
Hållbara arbetsplatser med friska medarbetare
Minskade kostnader i rehabilitering
Minskade kvalitets- och verksamhetsstörningar

Stöd och förutsättningar
 Ett chefsstöd som fångar upp och hanterar ”färsk sjukfrånvaro”
 Beslutstöd (IT-stöd)
Resultat

Kommunstyrelsen
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Behålla medarbetare och lättare att rekrytera nya medarbetare till
fungerande verksamheter
Beräknad kostnadsbesparing på korttidssjukfrånvaron med ca 40 mnkr

Ärendet i sin helhet

Borås Stads projekt för en frisk organisation
Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och
stabil nivå för sjukfrånvaro. Det handlar om att med nya arbetssätt komma till
rätta med den ”sjuka” sjukskrivningen som kan härledas till organisatoriska
faktorer. Alltså den ohälsan som kan sägas skapas av organisationen.
Ekonomiska medel för projektet
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2018-05-17 om att öronmärka
30 mnkr till hälsofrämjande arbete. Dessa 30 mnkr tar projektet i anspråk för
att disponera och fördela under projekttiden på tre år.
Minskad sjukfrånvaro är kompetensförsörjning
Konkurrensen om arbetskraften har ökat de senaste åren och under de
kommande tio åren kommer den att öka ytterligare. Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, beskriver situationen i en nyligen publicerad
rekryteringsprognos1. Idag arbetar omkring 1,2 miljoner människor i Sveriges
kommuner, landsting och regioner. Under de kommande tio åren kommer
antalet barn och äldre i befolkningen att öka kraftigt samtidigt som den
arbetsföra delen ökar i betydligt mindre omfattning. På grund av dessa
demografiska förändringar kommer det att behöva rekryteras 200 000 personer
fram till 2026. Under samma period förväntas runt 300 000 personer gå i
pension. Om inga förändringar sker behövs det rekryteras 40 % av det totala
antalet anställda i välfärden den kommande åtta, nio åren. Mest ökar behovet av
nyrekryteringar inom äldreomsorgen och gymnasieskolan.
SKL har antagit nio strategier för att möta den stora rekryteringsutmaningen.
Bland annat handlar det om att fler ska arbeta mer och längre. Detta ska
åstadkommas genom att öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden samtidigt
som fler ska kunna börja jobba tidigare och stanna kvar i arbete längre upp i
åldern. Ytterligare en strategi som lyfts fram handlar om att utnyttja tekniken.
Genom årliga effektiviseringar på 0,5 % skulle rekryteringsbehovet minska med
71 000 personer fram till år 2026. De övriga strategierna handlar till stora delar
om att öka attraktionskraften när det gäller yrkena inom välfärden.
För Borås innebär prognosen för befolkningsutvecklingen fram till och med år
2026 att personer i arbetsför ålder (20-67 år) endast ökar med 9,54 procent.
Gruppen barn och unga (0-19 år) ökar med drygt 20 procent och gruppen äldre
över 80 år ökar med drygt 27 procent. (Källa: Monica Lindqvist, strategisk
samhällsplanerare, Stadsledningskansliet). Den här utvecklingen visar tydligt att
Borås Stad behöver ha god beredskap för att klara kompetensförsörjningen av
1

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018. Publicerad 2018-02-02.
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välfärdstjänsterna de närmaste 8-10 åren. Det krävs nytänkande: att våga
utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande
förändringar.
Uppdrag 2018/2019 från Personalekonomiskt redovisning
Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en
beredskap för att möta omfattande förändringar så lyfter den
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 20182019. Det handlar om hur nämnderna:
 motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.
 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.
 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron.
 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid.
 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för
kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk
inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina
mål.
Arbeta främjande med sjukfrånvaro handlar om att organisera arbetet för
att behålla medarbetare vid god hälsa
Uppdrag nummer tre från personalekonomisk redovisning handlar om hur
Borås Stad organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. För att
arbeta proaktivt med sjukfrånvaron och för uppdraget angående stadens
strategiska arbete skulle det här projektet bli en viktig nyckel för måluppfyllelse.
Det handlar om att med nya arbetssätt komma till rätta med den ”sjuka”
sjukskrivningen som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså den
ohälsan som kan sägas skapas av organisationen. Där målet indirekt är att kapa
inflödet till sjukskrivning och minska antal rehabiliteringsärenden.
Analys av nuläget
SKL-projektet ”Socialt utfallskontrakt” som Borås Stad deltog i under hösten
2017 visade att:
• 20% av medarbetarna står för 62% av sjukfrånvaron
•

Det är samma grupp som återkommer år efter år

•

Största riskfaktorn: Tidigare sjuk

•

Riskgrupper finns fördelade över samtliga förvaltningarna, det är större
spridning inom förvaltningarna än mellan dem.

•

20 % av arbetsplatserna har identifierats som riskarbetsplatser med hög
och ökande sjukfrånvaro
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•

Sammanfattningsvis visar analysen att det finns stor kraft i att fånga upp
riskindivider och riskgrupper i ett tidigare skede än idag och att arbeta
med riktade insatser till dessa.

I SKL:s analys användes begreppen riskindivid och riskgrupp för att hitta rätt
inriktning av målgrupp och rätt inriktning på insats. Projektet Frisk organisation
kommer att utgå ifrån begreppen individ med hög riskfrånvaro och arbetsplats
med många individer som har hög riskfrånvaro.
Definition på individ med högriskfrånvaro: Tidigare sjukhistorik, sjuk 3 ggr eller
mer under ett år.
Ekonomi – satsningar och vinster
Den totala sjukfrånvaron för Borås Stad är 7,3 % varav korttidssjukfrånvaron
(1-14 dagar) utgör en tredje del. Nivån 5,0 % är fullmäktiges mål för 2025 och
detta är också regeringens uttalade mål för samtliga offentliga arbetsgivare
redan till 2020.
Idag kostar korttidsfrånvaro 123,52 miljoner kr. En sänkning till 5,0 % skulle ge
en kostnad för korttidssjukfrånvaron på 84,2 miljoner. Vilket innebär en
besparing på 39,3 miljoner kr.
Omräknat enligt medianlönen på 27 600 kr motsvarar sjuklönekostnaderna
(enbart kostnad för faktiskt utbetalt sjuklön 2017) 284 årslöner. Beräkningarna
bygger på siffrorna för 2017, både för sjukfrånvaroläge, planerad tid (timmar),
löneläge samt att samma fördelning mellan kort och långtidssjukskrivning
består över tid.

Projektidé
Avsikten är att bygga ett Chefsstöd (en avdelning) med uppdrag att fånga och
hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på gruppnivå/stöd till chef.
För att kunna fånga inflödet i sjukfrånvaro på ett tidigt stadie och agera
proaktivt behövs ett bra beslutsstöd för riskscreening av arbetsplatser och
återrapportering av nyckelindikatorer avseende sjukfrånvaro. Detta kan
upphandlas i sin helhet av extern leverantör alternativt upphandlas en
leverantör som bygger ett IT-stöd som svarar upp mot kraven och som Borås
stad sedan blir ägare av.
Chefsstödet ska enbart arbeta med den färska sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå
och ska inte gå in i rehabiliteringsarbete. Det innebär att det inte tar över HRfunktionens stödjande roll i rehabiliteringsarbetet eller det framgångsrika arbete
som idag sker via medarbetarcentrum. Individärenden ska fortsätta att hanteras
via företagshälsovården och enhetschef har kvar ansvar för rehabilitering.
Beräkningarna utgår ifrån A Johréns modell. Där ingår: lön, semester, sociala avgifter, OHkostnader, produktionsstörning. Beräkningen utgår från Borås Stads faktiska kostnader. .
2

Sida

Borås Stad

5(6)

Organisation
Det här är ett strategiskt arbete för att öka organisationshälsan i Borås Stad.
Förslaget är att teamet för chefsstöd blir en egen avdelning under
Stadsledningskansliet, Personal och förhandling.
Chefsstöd
Ett chefsstöd (en avdelning) med uppdrag att fånga och hantera ”färsk
sjukfrånvaro” med insatser på arbetsplatsen/stöd till chef. Tidigare erfarenhet
med en screeningmodell för arbetsplatser med hög sjukfrånvaro har visat att
detta är ett effektivt arbetssätt. Projektet skulle möjliggöra att denna
arbetsmetod kunde sättas in på arbetsplatser med ”färsk” sjukfrånvaro. Ett
exempel på verktyg för chefsstödet är GDQ, en väl beprövad metod både
nationellt och internationellt för att få dysfunktionella arbetsgrupper att bli
välfungerande grupper.
Förslag på grundbemanning i chefsstödsteamet är 6 heltidstjänster, beräknat
utifrån att möta behovet tvärs alla arbetsplatser och förvaltningar i kommunen.
Analysen bygger på en resursberäkning om i snitt 40h extra HR-stöd per chef
och år på identifierade riskarbetsplatser (20% av stadens arbetsplatser med hög
och ökande sjukfrånvaro), samt 20h i snitt på övrigt chefsstöd, utbildning och
samverkan med externa samarbetspartners som företagshälsovården,
försäkringskassan intern HR-funktioner m.fl. Beräkning bygger på snittlön om
42 000 kr/månad och anställd i chefsstödsteamet.
Utöver personalkostnader tillkommer kostnader för lokalhyra, kontorsmaterial,
datorer, testverktyg och utbildningsmaterial för de insatser som kommer ges
inom projektet.
Beslutsstöd / IT-stöd
IT-stödet ska fungera som en väg in för sjukanmälan, rakt över hela
organisationen. Samtliga medarbetares sjukanmälan fångas upp i en databas där
medarbetaren gör en skattning (grov indelning) av sjukfrånvaroorsak. IT-stödet
används som beslutsstöd för chefsteamet och möjliggör uppsökande
grupp/verksamhetsstöd till de arbetsplatser som har många individer med
risksjukfrånvaro i ett tidigt skede. Detta är avgörande för att kunna gå in och
arbeta proaktivt.
Men det kan även bli ett bra beslutsstöd till första linjens chef som får en enkel
vy över sin arbetsgrupps sjukfrånvaro i realtid. Detta för att tidigt fånga upp
individer med riskfrånvaro och få ett stöd för sitt rehabiliteringsarbete,
pedagogiskt och lätthanterligt.
IT-systemet kan antingen upphandlas som ett färdigt IT-stöd med beräknad
årlig kostnad 2,5 mnkr. Alternativt upphandlas en extern leverantör som bygger
ett stöd som Borås Stad sedan blir ägare av. Det kan bli mer ekonomiskt
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övertid men kräver troligtvis mer arbete inledningsvis.
Utvärdering och kontinuerlig uppföljning
Projektet behöver utvärderas för att möjliggöra en särskiljning på resultat från
insatser inom projektet och en eventuell nationell nedgång i sjukskrivning.
Detta kan göras av intern eller extern part.
Utöver utvärdering krävs en regelbunden uppföljning. Den skall innehålla
redovisning av förändringar i sjuktalen, redovisning av genomförda aktiviteter
samt kostnadsuppföljning. Uppföljning skall ske 2 gånger årligen.
Kostnad
Beräknad kostnad för projektet är 10 mnkr per år under en treårsperiod.

Samverkan
Projektet var uppe på centralsamverkansgrupp (CSG) den 2018-05-17.
Beslutet expedieras till
1. Samtliga nämnder
Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Avdelningschef
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Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2019 - 2021
Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och
ge bättre förutsättningar för en strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger
sedan till grund för det årliga investeringsarbetet och leder fram till Kommunfullmäktiges
investeringsbeslut.
Årets Lokalresursplan omfattar planperioden 2019 – 2021 men innehåller också en utblick
mot 2022 och framåt.

Inventering av
lokalbehov

Lokalresursplan

Investeringsplan

Syfte
Syftet med den kommunövergripande lokalresursplanen är att skapa en samlad och
överblickbar plan över kommunens lokalbehov. Planen ska ge förutsättning för samplanering
av förvaltningarnas lokalbehov med kommunnyttan i fokus.

Planeringsprocess
I december redovisar respektive nämnd sitt lokalbehov under planperioden med en utblick
över åren därefter. Lokalförsörjningsförvaltningen sammanställer dessa och gör en
bedömning av utförbarheten under perioden. Avstämningar gör med respektive förvaltning
för att få en gemensam bild av vad som ska ingå i planen. De avstämda behoven
sammanställs och ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag på investeringsplan.

Beredning
Det finns flera parametrar som påverkar projekten i Lokalresursplanen. Förutom ekonomi
och tidplan är vissa behov framställda i ett så tidigt skede att flera alternativa lösningar
behöver studeras. Det kan i sig innebära att i planen ingående projekt ska samköras eller
utföras i en viss följd för att nå en så optimal lösning som möjligt.
Exempel på parametrar som påverkar eventuellt genomförande är behovsspecifikationen,
behovens inverkan på varandra, kommunens tillgång till mark och fastigheter, behov av
förändrade detaljplaner samt kommunens ekonomi och prioriteringar.

Omfattning
Lokalresursplanens omfattning är begränsad till de behov som nämnderna beslutar om och
som innebär en betydande investering utöver normal fastighetsförvaltning. Det innebär att
följande exempel på behov inte är medtagna:
•
•
•
•

Hyresgästanpassningar
Reinvesteringar
Energioptimeringar
Investeringar till följd av myndighetskrav

Dessa behov sammanställs dock också för att få en helhetsbild av det totala
investeringsbehovet.
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Lokalbestånd
Borås Stad hade 2018 totalt 616 552 kvm för stadens verksamheter. Den totala årshyran
uppgick till 509 884 840 och hyreskostnad per kvadratmeter till 827 kr.

Kr

Kvm

ALN

12 977 004

11 747

FN

83 172 084

72 042

FOFN

64 841 104

GRN

141 878 811

89 596
187 987

GVUN

69 875 456

99 825

IFON

14 920 692

11 628

KUN

32 422 558

44 171

MKN

1 975 661

3 131

SBN

2 517 059

SN

2 167 231

3 989
3 449

SON

18 775 494

18 569

Stadsk

13 904 481

15 984

Tekn

3 383 944

5 900

VÄF

47 073 261

48 534

509 884 840

616 552

Totalt

Tabell med kvadratmeter och årshyra per förvaltning.
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Befolkningsutveckling i Borås
Fem kommundelar förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren: Centrum, Norrby, Sjöbo,
Göta och Trandared. Dessa förväntas få en ökning mellan 1 100 och 2 300 invånare. De
övriga 5 kommundelarna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad, Brämhult och Sandhult förväntas
minska i antal. Nedan redovisas den prognostiserade befolkningsutvecklingen för
kommundelarna.

Prognostiserad befolkningsutveckling från 2017 till 2030
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Trandared Dalsjöfors

Fristad

Sandhult Viskafors

Lokalresursplan
I bilaga 1 framgår de behov förvaltningarna redovisat med Lokalförsörjningsförvaltningens
bedömning om utförbarhet.

Nämndernas lokalplaner
På följande sidor redovisas en sammanfattning av respektive nämnds lokalplan.
Lokalplanerna i sin helhet framgår av bilagorna 2 – 14.
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Förskolenämnden
Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra månader efter
förälder anmält önskemål om förskola. Den politiska ambitionen i Borås Stad är ställd högre
än så. Målet är att plats ska kunna erbjudas inom 14 dagar från önskat placeringsdatum.
Befolkningsprognosen visar på ett ökat behov av platser men även efterfrågandegrad och
vistelsetider har ökat. Behovet gäller både i kapacitet i form av fler förskolor men även
tillgång till större och mer verk-samhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Ett byte av
verksamhetslokaler ger kortsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser men ger pedagogiska
vinster.
Lokalernas beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. Till stora
delar uppfylls kraven, men det finns enheter som behöver åtgärdas för att verksamheten ska
uppfylla de krav som ställs på kommunen som huvudman. Förvaltningen ser att vi inte ligger
i fas med planering och utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal. Åtgärder måste
vidtas omgående. Inom förskolan finns ett antal tillfälliga lokaler. Flera av dessa lokaler är
bra och ändamålsenliga, medan andra inte är det. För ett antal av paviljongerna upphör
bygglov de närmaste åren och i takt med planerad nybyggnation kommer paviljongerna att
avetableras. Utemiljön ska vara ändamålsenlig, säker och möjliggöra en pedagogisk
verksamhet. Det kommer att behövas åtgärder, bland annat skydd mot sol och säkrare
stängsel på vissa förskolor. Vissa ytor är mer anpassade för skolbarn, såsom en asfalterad
skolgård.
Förvaltningen behöver involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i
ett tidigt skede kunna fånga upp eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i
kommunen som påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering
och strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma lösningar.
För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att
förskolorna utformas så att de lockar till lärande. En större personalgrupp ger utrymme för
olika kompetensområden och inriktningar samt mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro
och lokalerna ger möjlighet till att arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika
aktiviteter. Fördelarna med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska.
Ett samarbete med grundskolan vid framtagning av lokalplan är av stor vikt, då beslut som
sker inom skolans lokaler även kan påverka förskolans lokalplan och tvärtom.
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Prognostiserad befolkningsutveckling 0 – 5 år

2018

2019

202

2021

Brämhult

1 277

1 210

1 146

1 095

-182

1 210

-67

Centrum

849

944

978

1 029

180

1 188

339

Göta

923

937

996

1 029

106

1 011

88

1 113

1 121

1 247

1 368

255

1 593

480

Sjöbo

463

512

538

565

102

679

216

Trandared

768

819

817

837

69

944

176

Dalsjöfors

866

855

825

807

-59

698

-168

Fristad

804

786

758

733

-71

582

-222

Sandhult

810

788

779

774

-36

727

-83

Viskafors

490

496

494

472

-18

423

-67

8 363

8 468

8 578

8 709

346

9 055

692

Norrby

Totalt
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Framtida bedömda lokalbehov
I årets Lokalresursplan har nämnden identifierat tre nya behov. Dessa gäller
Druveforsvägen, Hestra och Tokarpsberg. Behovet på Druveforsvägen ingår i planperioden
medan de två övriga ligger längre fram i tiden. Då söktrycket är högt kvarstår behovet av
centrumnära förskoleplatser.
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Grundskolenämnden
Grundskolenämndens Lokalplan är en konsekvensbeskrivning av vilka lokalförändringar som
behöver göras, samt hur dessa bör utformas, för att över tid ha en skolkapacitet som ger alla
elever en grundskoleplats. Elevutvecklingen i lokalplanen följer strikt Stadskansliets årliga
befolkningsprognos.
Inom förvaltningens grundskolor finns idag en relativt stor segregation, såväl gällande
elevers ursprung som socioekonomiska förhållanden. Skolan ska sträva efter att förbereda
eleverna för att leva och arbeta i det nya mångkulturella Sverige. Den allra bästa
förutsättningen för det är att våra skolor är så välintegrerade som möjligt. Därigenom gynnas
elevernas sociala utveckling,
respekt och acceptans för olikhet, och ömsesidiga förståelse. Vid framtida beslut om
förändring av strukturer inom skolan ska därför ökad integration utgöra ett viktigt motiv, detta
är även uppdrag från Kommunstyrelsen som utmynnats ur skolstrukturutredningen 2016.
(uppdrag).
Det som har störst påverkan på utvecklingen inom skolan är volymförändringar som i första
hand beror på invandring, nybyggnation samt volymutvecklingen för de fristående skolorna.
Utvecklingen avseende elevantal och etableringar av ytterligare skolor i Borås är mycket
viktig att följa för att kunna anpassa skollokaler till behov, vilket görs kontinuerligt. Detta är ett
område där Borås Stad måste ses som en helhet och skapa möjligheter att samnyttja lokaler
för olika pedagogiska verksamheter eller andra verksamheter som t.ex. Förskola, Fritid och
Kultur. Grundskolenämndens lokalplan är ett bidrag till denna planering.
Befolkningsprognosen visar på en ökning av elevantalet på Borås Stads grundskolor som
ständigt ligger över 300 nya elever varje år, se kap. 4.

Elevökningen inom staden beror till stor del på att antalet elever i de yngre/äldre åren
ökar men även mottagandet av nyanlända elever har påverkat elevökningen, framför
allt i de senare års-kurserna. Elevökningen på sikt beror även på att det just nu är
nya planerade bostadsområden på många delar av staden. Just volymutvecklingen
är den mest utmanande faktorn både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för GRN.
Befolkningsutveckling
Stadskansliets befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs. de som är folkbokförda vilket
exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de
folkbokförda som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till
Grundskolenämnden. Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av
Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag.
Stadskansliet arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2017 och 31 dec 2018
som grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2018.
Den förväntade elevökningen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn varje år. Bara
från kommande hösttermin 2017 till höstterminen fyra år senare dvs. HT2021 förväntas
elevantalet ökat med cirka 1 400 elever. Det innebär i sig ett behov av en kontinuerlig
kapacitetsutbyggnad med drygt 300 elevplatser varje år.
Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot
senast kända utfall 31 december 2018. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och
2030.
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Utvecklingen för de olika åldersgrupperna 2018 – 2021 samt trend 2025 – 2030

Klass

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

1 428

1 428

1 437

1 430

1 537

1 583

1-3

4 144

4 300

4 352

4 415

4 598

4 861

4-6

4 068

4 133

4 257

4 335

4 617

4 946

7-9

3 808

3 926

4 085

4 260

4 517

4 924
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Framtida bedömda lokalbehov
Grundskolenämnden har till årets lokalresursplan identifierat fyra nya behov. Inom
planperioden ligger utökningen av Daltorpskolan medan behovet av de övriga tre ligger 2022
eller senare.
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Sociala omsorgsnämnden
LSS, boende: Under 2016 eller 2017 har inga nya LSS-boenden tagits i bruk. Två nya
gruppbostäder är planerade att tas i bruk i december 2018. Boenden har hög nyttjandegrad.
Kö finns för personer som beviljats beslut om LSS-Bostad.
I dagsläget söker nästan uteslutande yngre personer ett LSS-boende, men flertalet av de
som bor på de enheter där det idag finns lediga lägenheter är äldre personer. Detta gör det
problematiskt att ge skäliga erbjudanden till dessa yngre personer.
Korttidsenheterna LSS har idag en låg beläggningsprocent men ändå svårigheter att
verkställa beslutade insatser, relaterat till ett förändrat behov hos brukarna. Fler brukare har
behov av att vistas enskilt på korttidsenheten, vilket innebär att lokalerna inte nyttjas till fullo.
LSS-lagen håller på att ses över, vilket kan innebära förändrade förutsättningar.
Servicebostäder: Gällande servicebostäder har det blivit svårare att få lägenheter uthyrda
som inte är belägna nära baslägenheten, då de flesta av de personer som numera får ett
beviljat beslut om bostad inte klarar att bo på avstånd från en baslägenhet.
Daglig verksamhet/sysselsättning: Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) har
tillkommit under nämndens ansvar från och med 2017. Daglig verksamhet (LSS) är en insats
för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen
omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt
personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Från och med 201701-01 har även målgruppen personer med psykisk ohälsa rätt att ansöka och beviljas
sysselsättning enligt SoL.
Socialpsykiatri: Socialpsykiatrin har sex boenden varav ett i form av serviceboende med
personal endast på dagtid. Sedan ett par år tillbaka har äldre otidsenliga lokaler bytts ut emot
nya men antalet lägenheter har totalt endast utökats med två stycken sedan 2007.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skärper kraven för kommunerna på så sätt att man
utdömer vite, om personer med ett beviljat beslut om LSS-boende, inte har erbjudits en
fullvärdig lägenhet inom sex månader. (Tidigare hade man ett år som praxis.) Exempel:
Vitesbeloppet för boende på gruppbostad är ca 72000 kronor per månad för varje person
som inte fått något erbjudande om gruppbostadsboende enligt LSS.
Försäkringskassans bedömning för att bevilja personlig assistans kan medföra att behovet
av flera LSS-boenden ytterligare ökar, samt att behov av boenden för personkrets 3 kommer
att behövas, vilket saknas idag.
I samband med att den nya lagen – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård
träder i kraft fr o m 2019-01-01 kan det innebära ett ökat behov av korttidsplatser i väntan på
beslut om permanent plats på något av stadens egna boenden. En utökning av antalet
korttidsplatser bör också innebära att vi minskar risken av att köpa externa platser.
Framtida bedömda lokalbehov
Sociala omsorgsnämnden har i årets plan identifierat tio nya behov där samtliga ligger i
planperioden. Behovet av LSS-bostäder har ökat då inga har tagits i bruk under 2016 och
2017. Nämnden bedömer att behovet är 2 LSS-bostäder per år fram till 2021.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Nämndens nya verksamhet, stödboende ger en utökning av insatsmöjligheter för Borås stad
och möjlighet att dels förkorta behandlingstider och dels ökade förutsättningar för personer
att ta steget från behandlingshem till ett eget boende och bibehålla drogfrihet med färre
återfall. Eftersom uppdraget är nytt saknas lokaler till verksamheten.
Framtida bedömda lokalbehov
Förutom behovet av kontorslokaler har nämnden identifierat två nya behov av lokaler. Det
största utmaningen här gäller ca 40 lägenheter till ensamkommande som behöver lämna
stödboende.

Vård- och äldrenämnden
I delrapporten ”Tillgängliga bostäder för äldreomsorgens- och sociala omsorgens målgrupper
i Borås Stad”, som Stadsdelsnämnden Öster tog fram 2016 som en del i arbetet med ”Ett
gott liv var dag”, finns en kartläggning och långsiktig åtgärdsplan för äldreomsorgen, vilken
Vård- och äldrenämnden fortfarande arbetar utifrån. Denna plan byggde på kartläggning av
bostäder för äldre, nationell forskning kring behov och efterfrågan, medborgardialog och
prognos av demografisk utveckling.
Antal äldre med behov av plats på vård- och omsorgsboende ökar framöver. Mellan 20152035 dvs. på 20 år ökar antalet, enligt prognos, till 1 050 personer. I dagsläget finns 874
platser. Forskningen visar att demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Vi 90 års ålder
räknar man med att varannan person har symtom på demens. Fram till 2040 prognostiserar
man med att antalet från åldern 95 år och uppåt ökar med 279 personer i Borås Stad.
Drabbas hälften av dessa av demenssjukdom och är i behov av vård- och omsorgsboende
beräknas det behövas en ökning med cirka 140 demensplatser. Att ha symtom på
demenssjukdom innebär inte med självklarhet likhetstecken med behov av plats på vård- och
omsorgsboende Den medicinska och tekniska utvecklingen samt stöd och hjälp av hemtjänst
kan också möjliggöra att personen kan bo kvar i det ordinära boendet längre tid. Men med
beaktande av dem demografiska prognosen behöver Borås Stad planera för att utöka
beståndet av bostäder avsedda för personer med demenssjukdom framöver.
Även andra grupper med behov ökar i omfattning t ex mycket svårt sjuka äldre med stort
behov av omvårdnad och medicinska insatser och personer med psykiskt ohälsa. Behov
finns av att planera för enheter/avdelningar med olika specialiseringar och inriktningar
framöver.
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Befolkningsprognos
Prognosen för kommande år visar att fram till 2021 beräknas antalet äldre över 65 år i Borås
öka med drygt 1000 personer. Denna volymökning måste nämnden ha med i sin beräkning
vid planering av verksamheten. Det är främst åldersgruppen 75-84 år som ökar och detta
brukar medföra ökningar främst gällande hemtjänst och hemsjukvård och inte i lika stor
utsträckning behov av vård- och omsorgsboende (11 % av åldersgruppen har någon form av
hemtjänst beviljad och 3,5 % har vård- och omsorgsboende beviljat). Majoriteten av de som
bor på ett vård- och omsorgsboende tillhör av förklarliga skäl de högre åldersgrupperna.
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Framtida bedömda lokalbehov
Nämnden har i planen redovisat två nya behov av vård- och omsorgsboende. Dels att inom
planperioden genomföra om/till/nybyggnad för att ersätta befintliga men också ett mer
långsiktigt behov för att möta den långsiktiga befolkningsprognosen.
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Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser. Miljöförvaltningens
nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvarteret medför bland
annat att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan mellan förvaltningens olika
myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet internt inom flera områden. Syftet
med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att öka
effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning gentemot
verksamhetsutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar när inte hela
förvaltningen sitter i samma lokal.
Under 2018 kommer med stor sannolikhet en ny lag antas som medför att även tobaksförsäljning endast får ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva
ytterligare 1,5-2 tjänster.
När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygg-lov samt
rådgivning och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka
80 platser, vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och inte utspritt som idag.
Framtida bedömda lokalbehov
Nämnden har i planperioden redovisat ett behov av ca 80 kontorsarbetsplatser med
tillhörande specialutrymmen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
GVUF ansvarar för Borås Stads gymnasieskolor omfattande Almåsgymnasiet,
Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Björkängsgymnasiet,
Viskastrandsgymnasiet samt Vuxenutbildningen. Alla skolor idag en har hög nyttjandegrad
och det saknas samlad kapacitet på främst Bäckängsgymnasiet. Sven Erikson och
Viskastrand ska enligt plan börja byggas om under nästa år vilket kommer att skapa bättre
förutsättningar på dessa skolor. Vi ser ändå att vi framgent kommer att ha svårt att möta den
ökade elevvolymen.
Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 16-åringar i Borås kommun är ca 1 250 år
2017. Antalet 16-åringar stiger sedan med ca 200 elever under den kommande
femårsperioden. Med nuvarande kapacitet kommer vi att få svårt att erbjuda alla plats inom
den kommunala skolan.
Framtida bedömda lokalbehov
I planperioden har nämnden identifierat två nya behov. Dessa är tillbyggnad av
Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet.
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Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har sammanställt nuläget och hur nämnden strategiskt ser på lokalfrågan
perioden 2019-2021.
Nuvarande lokaler nyttjas fullt ut idag. Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag i 2018 års
budget vilket kommer att påverka ökat behov av lokaler, främst kontorslokaler.
Framtida bedömda lokalbehov
Arbetslivsnämnden har i årets plan redovisat tre nya behov som samtliga ingår i
planperioden. Det största behovet gäller anläggningsboende för ca 100 personer.

Fritid- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden vill tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden göra ett nytt
försök med att upprätta en långsiktig plan över nya investeringar och reinvesteringar i idrottsoch fritidsanläggningar. Planen kommer att underlätta de båda nämndernas arbete samt
fungera som en tydlighet mot kommunens föreningar. Bevekelsegrunden är att
Lokalförsörjningsnämnden är ”ägare” till lokalerna och Fritids- och folkhälsonämnden är
hyresgäster i desamma.
Framtida bedömda lokalbehov
Nämnden har i årets plan redovisat nio nya behov. Bland annat en nybyggnad av idrottshall i
Viskafors.

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen. Lokalerna är väl utnyttjade, de flesta är
väl fungerande, vissa förbättringar är på gång. Till exempel ska de spatiösa entréerna i
Kulturhuset utnyttjas mer för verksamhet och receptionen byggas om.
Nya lokaler planeras för Kulturskolans verksamhet samt för Mötesplats Hässleholmen. Lokal
för repetitionsmöjligheter för teatern saknas liksom ändamålsenliga lokaler för arkivering av
konstföremål. Några närbibliotek är i stort behov av renovering. Friluftsmuseet i
Ramnaparken kräver kontinuerligt fastighetsunderhåll anpassat till byggnadernas
kulturhistoriska karaktär.
Framtida bedömda lokalbehov
Nämnden har redovisat behov av arkivlokaler till Borås Stads konstmuseum.

Samhällsbyggnadsnämnden
Framtida bedömda lokalbehov
Samhällsbyggnadsnämnden har inte redovisat några förändrade lokalbehov.
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Servicenämnden
Servicekontoret är idag uppdelat på flera lokaliteter. Främst på Pantängen och Nornan samt i
Stadshuset. För att samla verksamheterna planeras en flytt av Dataservice, som idag sitter i
Nornan, till Pantängen. Önskad inflyttning 2020.
Framtida bedömda lokalbehov
Nämnden har redovisat behov av kontorsplatser på Pantängen.

Tekniska nämnden
Framtida bedömda lokalbehov
Förvaltningen har redovisat behov av fler kontorsrum i hus 3, Stadshuskvarteret.

Överförmyndarnämnden
Framtida bedömda lokalbehov
Förvaltningen har redovisat behov utökat arkivutrymme.

Kommunstyrelsen
Av såväl säkerhetsskäl som för att erbjuda invånarna en mer modern och välkomnande entré
planeras stadshusets entré att byggas om. Önskat färdigställande 2019.
Framtida bedömda lokalbehov
Förutom ombyggnad av stadshusentrén har inga behov redovisats.

Lokalförsörjningsförvaltningen
Framtida bedömda lokalbehov
Förvaltningen har inte redovisat något förändrat lokalbehov.
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LOKALRESURSPLAN 2019 - 2021

x

Redovisat behov

Nämnd Ny
FN

KF
18

FN
FN

 Redovisat behov är utförbart  Frågor kvarstår  Redovisat behov är inte utförbart

X

FN

Behov

Netto 2018 2019

2020


Bergsäter, Backadalen

Förhyra

Aplared

Förhyra

Druvefors, Björnflokan

Förhyra

120

Centrum

Förhyra

120

x





FN

18

Tunnlandsgatan

Nybygg

60



FN

18

Kristinegården

Nybygg

0



FN

18

Gånghester

Nybygg



FN

18

Strandvägen,Sandared

Nybygg



FN

18

Byttorp

Nybygg

60

FN

18

Sjöbo, 6 avd

Nybygg

?

FN

18

Dalsjöfors, 6 avd

Nybygg

Alideberg,Vildmarkens förskola

Nybygg

84

Hulta/Svensgärde

Nybygg

120

Vinkelvägen, Sparsör

Nybygg

FN
FN

X

FN

18

2021 2022→








x



FN

X

Sjömarken, Badstrandsvägen

Nybygg

25

FN

X

Norrby 2

Nybygg

0

FN

X

Tokarpsberg

Nybygg

120

FN

X

Hestra

Nybygg

120










FN

Sjöbo

x

FN

Getängen

FN

Gässlösa

x

FN

Regementet

x

FN

Nedre Norrby

FN

Viared

FN

Hestra

120

x

FN

Tosseryd

120

x

120

x

120

x
x



GRN

18

Norrbyområdet, Norrbyskolan

Förhyra

160

GRN

18

Ny skola, Gässlösa

Nybygg

400

GRN

Boda/Hässleholmen/Trandared

Nybygg

GRN

Daltorpskolan utökning

Nybygg

150

GRN

Byttorpskolan

Om/tillbygg

260

GRN

Särlaskolan

Om/tillbygg



Erikslundskolan

Om/tillbygg



GRN

Engelbrektskolan

Om/tillbygg

GRN

Tummarpskolan

Om/tillbygg



Sandaredskolan

Ombygg




GRN

GRN

18

X




Sandgärdskolan

Renovering

GRN

18

Sjömarkenskolan

Tillbygg

200

GRN

18

Myråsskolan

Tillbygg

250

Trandaredskolan

Tillbygg





300

18

X




GRN

GRN
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x

Redovisat behov

Nämnd Ny
GVUN

 Redovisat behov är utförbart  Frågor kvarstår  Redovisat behov är inte utförbart

KF

X

Behov
Bäckängsgymnasiet

Tillbygg

Netto 2018 2019

18

Sven Eriksonsgymnasiet

Om/tillbygg



GVUN

18

Viskastrandsgymnasiet

Ombygg



Vuxenutbildningen

Förhyra



X

SE utökade lokaler i bef fastighet

GVUN

X

Almåsgymnasiet

Tillbygg

Arkivlokaler till Borås Konstmuseum

Förhyra

Borås Museum

Om/tillbygg

Entre konstmuseet

Ombygg



Väggar konstmuseet

Ombygg



Black Box , Borås Stadsteater

Utbygg

KUN

X

KUN
KUN

X

KUN

18




GVUN

KUN


x






FOFN

X

Kontorslokaler

Förhyra



FOFN

X

Isyta

Förstudie



Svaneholm IP

Förstudie



Idrottshall, Fristad

Nybygg




FOFN
FOFN

18

FOFN

X

Sjöbovallen

Nybygg

FOFN

X

Viskafors, idrottshall

Nybygg

FOFN

X

Ny idrottshall Boda

Nybygg

Boråshallen

Ombygg

FOFN

18






FOFN

X

Byttorps IF

Ombygg

FOFN

X

Dalsjöbadet

Förstudie



FOFN

X

Simarenan

Ombygg



FOFN

X

Stadsparksbadet 2

Tillbygg

FOFN

18




SE-vallen

SON

X

Träffpunkt/aktivitetshus, psykisk ohälsa

Förhyra



SON

X

Mötesplatser LSS lokaler

Förhyra




SON

18

Gruppbostad LSS, (Backhagsvägen)

Nybygg

SON

18

Gruppbostad LSS (Sörmarksliden)

Nybygg



SON

18

Gruppbostad LSS (Färgargatan)

Nybygg



SON
SON

18 B Gruppbostad LSS (Skogsfrugatan)
X

SON

18

Gruppbostad SOL (Skogsfrugatan)

18 B Gruppbostad LSS (Gyllingtorpsgatan)

SON

18

2021 2022→



GVUN

GVUN

2020

Nybygg




Nybygg
Nybygg



Gruppbostad LSS (?)

Nybygg



SON

X

Gruppbostad LSS (?)

Nybygg



SON

X

Gruppbostad LSS (?)

Nybygg



SON

X

Gruppbostad SOL (?)

Nybygg



SON

X

Gruppbostad SOL (?)

Nybygg



SON

X

Mellanboende LSS (?)

Nybygg



Nybygg



SON

18 U/F Korttidsboende SOL

SON

X

Gruppbostad LSS, (Barnhemsg 68-70)

Ombygg



SON

X

Korttidsboende LSS

Ombygg
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x

Redovisat behov

Nämnd Ny

 Redovisat behov är utförbart  Frågor kvarstår  Redovisat behov är inte utförbart

KF

Behov

Netto 2018 2019

X

Kontorslokaler

Förhyra

IFON

X

Kontorslokaler

Förhyra

0



IFON

X

Kontorslokaler

Förhyra

0



Stödboende

Förhyra

10

18




IFON

X

Lägenheter

Förhyra

3

IFON

X

Lägenheter

Förhyra

40

VÄN

Lokal, hemtjänst

Förhyra

VÄN

Lokal, hemsjukvård Fristad

Förhyra

Vårdboende

Nybygg

70

Vårdboende

Om/tillbygg/nyb

70

VÄN

Lägenheter

Tillbygg

OFN

Arkiv

Anpassn



VÄN

X

VÄN

X

17










ALN

X

Kontorsarbetsplatser

Förhyra



ALN

X

Verksamhetslokal

Förhyra



ALN

X

Anläggningsboende

Förhyra



MKN

Kontorarbetsplatser

Förhyra



TEN

Kontorarbetsplatser

Förhyra

SN

Kontorsarbetsplatser

Nybygg




LFN

X

Skjutbana polishögskolan

Nybygg



LFN

X

Stadshuset koppartak

Ombygg



LFN

X

Guttasjön övningsanläggning

Tillbygg

LFN

X

Passagesystem





LFN

X

Infrastruktur fiber, datanät





KS

X

Entré Stadshuset

Ombygg

2021 2022→



IFON

IFON

2020
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Inledning
Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra månader efter förälder
anmält önskemål om förskola. Den politiska ambitionen i Borås Stad är ställd högre än så. Målet
är att plats ska kunna erbjudas inom 14 dagar från önskat placeringsdatum. Befolkningsprognosen visar på ett ökat behov av platser men även efterfrågandegrad och vistelsetider har ökat. Behovet gäller både i kapacitet i form av fler förskolor men även tillgång till större och mer verksamhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Ett byte av verksamhetslokaler ger kortsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser men ger pedagogiska vinster.
Lokalernas beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. Till stora delar
uppfylls kraven, men det finns enheter som behöver åtgärdas för att verksamheten ska uppfylla
de krav som ställs på kommunen som huvudman. Förvaltningen ser att vi inte ligger i fas med
planering och utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal. Åtgärder måste vidtas omgående.
Inom förskolan finns ett antal tillfälliga lokaler. Flera av dessa lokaler är bra och ändamålsenliga,
medan andra inte är det. För ett antal av paviljongerna upphör bygglov de närmaste åren och i
takt med planerad nybyggnation kommer paviljongerna att avetableras. Utemiljön ska vara ändamålsenlig, säker och möjliggöra en pedagogisk verksamhet. Det kommer att behövas åtgärder,
bland annat skydd mot sol och säkrare stängsel på vissa förskolor. Vissa ytor är mer anpassade
för skolbarn, såsom en asfalterad skolgård.
Förvaltningen behöver involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och strategi
för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma lösningar. För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar till lärande. En större personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro och lokalerna ger möjlighet till att arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika aktiviteter. Fördelarna med
större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska.
Ett samarbete med grundskolan vid framtagning av lokalplan är av stor vikt, då beslut som sker
inom skolans lokaler även kan påverka förskolans lokalplan och tvärtom.
Förskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett funktionsprogram. En arbetsgrupp är tillsatt och arbetet är påbörjat.
Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga lokaler och med
en ekonomiskt hållbar plan. Lokalplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsplaner LFN förelägger Kommunstyrelsen inför kommande budgetarbete.
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Befolkningsprognos
Under hela 2000-talet har Borås haft en stabil årlig befolkningsökning. År 2016 blev ökningen
1 392 personer, vilket motsvarar 1,3 %. Detta är något lägre än riket som helhet, som ökade med
1,5 %. Av samtliga inflyttade personer till Borås kom 27 % från utlandet. För att kunna uppskatta
behovet av förskoleplatser över tid används befolkningsprognosen som grund. Asylsökande som
befinner sig i Borås ingår inte i varken befolkningsstatistiken eller befolkningsprognosen förrän
de eventuellt blir folkbokförda i Borås. De flesta barn antas gå på en närliggande förskola i förhållande till sitt boende så geografiska områden har en stor betydelse.

Behov av förskolor fram till 2030
Det vi kan utläsa av statistik och prognos är att Borås Stad kan vänta en ökning av förskolebarn
fram till 2030 med runt 800 barn. Det är av stor vikt att vi redan nu planerar för fler förskoleplatser inom de områden som vi ser har störst ökning.
Ett minskat behov, som också behöver planeras för, ser vi inom Dalsjöfors och Fristad. Av erfarenhet vet vi dock att det kommer att ske vissa förändringar i prognosen över tid och då oftast till
ett högre behov snarare än ett lägre.
Sedan måste vi även ta hänsyn till de olika exploateringar av bostadsområden som redan nu aviseras av kommunala aktörer såväl som privata.
- På Hestra planeras 800-1 000 bostäder att byggas. Preliminär byggstart är 2020 och området beräknas vara färdigbyggt år 2030. Beroende på utvecklingen av det nybyggnationsförslag som finns ser vi ett behov av flera nya förskolor.
- Ett planprogram finns för Bergdalen, Norrmalm, Tokarpsberg med bostäder, skola och
förskola på en yta som knyter samman Bergdalen men Liljeberget. Vi ser ett behov av en
förskola med 120 platser från år 2020.
- På Bergsäter finns ett planprogram för att möjliggöra byggnation av bostäder, skola och
förskola i kvarteret Åkermyntan. Idag används området för industrier. Totalt sett handlar
det om ca 530 bostäder.
- Vid Hulta Torg finns en detaljplan för en stor ombyggnation med ytterligare 100 bostäder.
- En detaljplan har tagits fram för Byttorp vilken innebär en förtätning och utökning med
ca 120 lägenheter i området.
- Regementsområdet är ett område där det planeras ytterligare bostäder. Behov av förskolor måste beaktas.
- På Nedre Norrby planeras ytterligare bostäder. Beslut kring Götalandsbanan inväntas för
att gå vidare i dessa ärenden.
- Det finns även ett planprogram för Sjöbo, Nordskogen. Här bedöms störande verksamheter i området behöva omlokaliseras innan arbetet kan gå vidare.
- I Viared byggs bostäder och behov av en förskola utreds i relation till byggnationen.
- Det finns ett planprogram för Tosseryd, Torpa.Sjöbo, där det planeras att bygga upp till
460 bostäder. Preliminär byggstart 2019. Planer finns för att bygga en förskola i området
som täcker upp för områdets behov av förskoleplatser.
- På Sjöbo finns planer för bostäder med 450-600 bostäder. Behov av förskolor måste finnas med plan.
- På längre sikt finns planer för bostäder på Gässlösaområdet. Här är det av stor vikt att
förskolor planeras innan byggnationen startar då Göta är ett område med stort behov av
platser.
- Det finns en plan för ca 1 000 bostäder när Haléns har lämnat verksamheten på Getängsvägen. Behov finns av en förskola i närområdet. Inom området Getängen/Knalleland
planeras på sikt bostäder. Behov av förskolor måste finnas med plan.
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Tabellen nedan visar prognos för antal barn per område i åldrarna 0-5 år.

Ålder 0-5 år
Brämhult
Centrum
Göta
Norrby
Sjöbo
Trandared
Dalsjöfors
Fristad
Sandhult
Viskafors
Totalt

2017
1 291
814
913
1 075
476
762
864
807
783
494
8 279

2018
1 277
849
923
1 113
463
768
866
804
810
490
8 363

2019
1 210
944
937
1 121
512
819
855
786
788
496
8 468

2020
1 146
978
996
1 247
538
817
825
758
779
494
8 578

2021
1 095
1 029
1 029
1 368
565
837
807
733
774
472
8 709

2030
1 210
1 188
1 011
1 593
679
944
698
582
727
423
9 055

Lokalsammanställning
Område Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde
Det pågår ett planprogramarbete för Brämhult i syfte att bygga 50-60 bostäder i området. En
detaljplan finns för ytterligare 60 bostäder på Våglängdsgatan, Hässleholmen Hässlehus 3 mfl.
Ett planprogram för Svensgärde och Bultastensparken pågår i syfte att bygga en förskola.
Brämhult, Hässleholmen, Boda och
Svensgärde
Bodagårdens förskola
Bäckaryds förskola
Dammens förskola
Holmens förskola
Hässlegårdens förskola
Kärrabackens förskola
Milstensgläntans förskola
Milstensgårdens förskola
Naturlekens förskola
Tunnlandsgårdens förskola
Våglängdsgårdens förskola
Ängsgårdens förskola
Tunnlandsgatan, 120 (januari 2019)
Svensgärde, 120

2017
vår
120
105
50
40
125
40
120
25
25
30
130

2018
höst
120
105
50
40
125
100
40
120
25
25
30
80

vår
120
105
50
40
125
120
40
120
25
25
30
80

2019
höst
120
105
50
40
125
120
40
120
25
25
30
80

2020

2021

2030

vår
120
105

höst
120
105

vår
120
105

höst
120
105

vår
120
105

höst
120
105

vår
120
105

höst
120
105

40
125
120

40
125
120

40
125
120

125
120

125
120

125
120

125
120

125
120

120
25
25
30
80

120
25
25

120
25
25

120
25
25

120
25
25

120
25
25

120
25
25

120
25
25

80

80

80

80

80

80

80

120

120

120

120

120

120

120
120

120
120

Från området placeras nu ca 120 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras runt 60
barn på område Brämhult från andra upptagningsområden i staden. Runt 60 barn från området
går i fristående verksamhet.
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Planerade byggnationer
Dammens förskola – Bygglovet för Dammens förskola behöver förlängas ytterligare ett år tills
Tunnlandsgatan öppnar.
Tunnlandsgatan – Ny förskola med 120 platser från januari 2019. Förstudie är påbörjad.
Svensgärde - Ny förskola med 120 platser.

Behov av byggnation
Renovering och upprustning
Ängsgårdens förskola – Förskolan är i behov av att rustas upp både in- och utvändigt.
Hässlegårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp. Tre av sex hemvister på förskolan är
kvar att renoveras. En hemvist per år är att föredra.
Naturlekens förskola – Förskolan har inte ändamålsenliga lokaler eller utemiljö och kan inte ta
emot barn under tre år. Staketet runt förskolan behöver ses över då barnen kan klättra över.

Avetableringar
Våglängdsgårdens förskola – Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns brister i utemiljön.
Förskolan planeras stänga under hösten 2019, efter att Tunnlandsgatans förskola öppnat, om det
inte finns ett fortsatt behov av platser i området.
Dammens förskola - Förskolan planeras stänga när Tunnlandsgatans förskola öppnar.
Holmens förskola - Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns stora brister i utemiljön. Förskolan planeras stänga under hösten 2020, om det inte finns ett fortsatt behov av platser i området.
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Område Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg,
Lugnet, Villastaden och Östermalm
Område Centrum är i ett stort behov av fler förskoleplatser. Området utvecklas och förtätas med
bostäder och en utbyggnad av förskolor i stadens centrala delar är av mycket stor vikt.
Ett planprogram finns för Bergdalen, Norrmalm, Tokarpsberg med bostäder, skola och förskola
på en yta som knyter samman Bergdalen med Liljeberget. En förskola med 120 platser från år
2020 finns med i plan.
Centrum, Norrmalm, Bergdalen,
Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och
Östermalm
Björkängens förskola
Kvarngårdens förskola
Liljebergets förskola
Mariagårdens förskola
Sagans förskola
Skogsängens förskola
Tokarpsbergs förskola
Östermalmsgårdens förskola

2017
vår
40
40
100
100
120
80
80

2018
höst
40
40
100
100
90
120
80
80

vår
40
40
100
100
110
160
80
80

2019
höst
40
60
100
100
115
160
80
80

vår
40
60
100
100
120
160
80
80

2020
höst
40
60
100
100
120
160
80
80

Tokarpsberg, 120
Centrum, 120
Centrum - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 85 %, hösten 85 %
Över-/underskott av platser

560
814
651
-91

650
814
692
-42

710
849
722
-12

735
849
722
13

740
944
802
-62

740
944
802
-62

2021

2030

vår
40
60
100
100
120
160
80
80

höst
40
60
100
100
120
160
80
80

vår
40
60
100
100
120
160
80
80

höst
40
60
100
100
120
160
80
80

vår
40
60
100
100
120
160
80
80

höst
40
60
100
100
120
160
80
80

120

120

120

120

120

120

860
978
831
29

860
978
831
29

860
1 029
875
-15

860
1 029
875
-15

860
1 188
1010
-150

860
1 188
1010
-150

*Från januari 2018 flyttar tidigare Kvarngården mini till lokalerna på Skogsängens förskola och byter namn till
Skogsängen mini.
Från området placeras närmare 40 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt
100 barn i område Centrum från andra upptagningsområden i staden. Runt 65 barn från området
går i fristående verksamhet. Prognosen visar att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i
området.

Planerade byggnationer
Skogsängens förskola – Utökar med 40 platser från januari 2018 samt med verksamhet för barn
med flerfunktionsnedsättningar.

Behov av byggnation
Tokarpsberg – Finns plan för en ny förskola med 120 platser från år 2020.
Centrum - Finns behov av ytterligare en central förskola med 120 platser.

Renovering och upprustning
Björkängens förskola – Förskolan är i behov av viss renovering invändigt i form av nya golv
och målning av väggar.

BILAGA 2 FÖRSKOLENÄMNDEN

Kvarngårdens förskola –Behov av renovering av båda våningsplanen, bland annat av kök, är
stort. Renovering påbörjas när Kvarngården minis verksamhet flyttar till Skogsängen.
Mariagårdens förskola –Invändigt behöver en del ytskikt och fönster ses över.
Liljebergets förskola – Gräsmattorna behöver ses över då de på sina ställen är helt bortslitna.
Tokarpsbergs förskola – Behov av omfattande invändig renovering.

Avetableringar

Område Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors,
Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet
Göta är ett område som växer och har ett mycket stort behov av fler platser.
På Regementsområdet finns planer för flertalet bostäder i området. I första etappen planeras 300
bostäder. Behov av förskolor måste finnas med plan.
På Gässlösa finns på längre sikt planer för bostäder. Här är det av stor vikt att förskolor planeras
innan byggnationen startar då Göta är ett område med stort behov av platser.
Göta, Kristineberg, Hedvigsborg,
Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och
Förskolan LärKan
Götagårdens förskola
Hedvigsborgsgårdens förskola
Kristinegårdens förskola
Linneagårdens förskola
Lorensbergsgårdens förskola
Moldeparkens förskola

2017
vår
130
40
60
120
80
60
80

2018
höst
130
40
60
120
80
60
80

vår
130
40
60
120
80
60
80

2019
höst
130
40
60
120
80
60
80

Silverpoppeln, 120 (januari 2019)
Druvefors, 120
Gässlösa
Regementsområdet, 300 bostäder i första etappen
Göta - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 70 %, hösten 68 %
Över-/underskott av platser

570
913
639
-69

570
913
621
-51

570
923
646
-76

570
923
628
-58

2020

2021

2030

vår
130

höst
130

vår
130

höst
130

vår
130

höst
130

vår
130

höst
130

60
120
80
60
60

60
120
80
60
60

60
120
80
60
60

60
120
80
60
60

60
120
80
60
60

60
120
80
60
60

60
120
80
60
60

60
120
80
60
60

120

120

120

120

120
120

120
120

120
120

120
120

630
937
656
-26

630
937
637
-7

630
996
697
-67

630
996
677
-47

750
1 029
720
30

750
1 029
700
50

750
1 011
708
42

750
1 011
687
63

Från området placeras närmare 80 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt
60 barn i område Göta från andra upptagningsområden i staden. Runt 70 barn från området går i
fristående verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i
området.

Planerade byggnationer
Silverpoppeln – Ny förskola med 120 platser från januari 2019. Förstudie är startad.
Druvefors (Björnflokan) – Förskola med 120 platser från 2021.
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Kristinegårdens förskola –Planerad nybyggnation 2019 som eventuellt kan kräva ersättningslokaler.

Behov av byggnation
Gässlösa - Kommer att finnas ett behov av förskolor i samband med att bostäder byggs.
Regementet – Kommer att finnas ett behov ytterligare förskolor i samband med att bostäder
byggs.

Renovering och upprustning
Avetableringar
Moldeparkens förskola – En paviljong på Moldeparken planeras stänga när Silverpoppeln öppnar.
Götagårdens förskola – Lokalen har liten verksamhetsyta och flera våningsplan. Förskolan planeras stänga när Silverpoppeln öppnar.
Linneagårdens förskola – Bör avvecklas utifrån nuvarande skick. Lokalerna är inte funktionella
och är svårarbetade arbetsmiljömässigt då de ligger på fyra nivåer. Fasad och entrédörrar behöver
ses över.
Lorensbergsgårdens förskola – Lokalen har liten verksamhetsyta och trånga kapprum. I dagsläget är inte byggnationen av nya förskolor tillräckligt stor för att täcka behovet av platser, vilket
gör att förskolan behöver vara kvar.
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Område Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och
Getängen
Det finns ett stort behov av att bygga ytterligare en förskola på Norrbyområdet.
Borås Stad har tagit fram en detaljplan för Byttorp vilken innebär en förtätning och utökning med
cirka 120 lägenheter i området. Lokalförsörjningsnämnden fattade i september 2017 beslut om att
Byttorpskolan byggs ut och att ingen förskola ska byggas på skolgården. Detta innebär att en ny
tomt för förskola måste lokaliseras och tidplanen förskjuts. Virvelvindens förskola är i nuläget lokaliserad på skolgården och det är en förutsättning att ersättningslokaler finns innan ombyggnation av skolan sker.
Hestra är ett område som växer kraftigt och behov finns av ytterligare en förskola i området till år
2020. I ”Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 med fler” möjliggörs en förtätning med cirka 8001 000 nya bostäder med preliminär byggstart 2020. Här ser förvaltningen ett behov av flera förskolor beroende på utvecklingen av det nybyggnationsförslag som finns. Området beräknas vara
färdigutbyggt år 2030.
Nedre Norrby är ett område där det planeras ytterligare bostäder. Beslut kring Götalandsbanan
inväntas.
Det finns en plan för ca 1 000 bostäder när Haléns har lämnat verksamheten på Getängsvägen.
Behov finns av en förskola i närområdet. Inom området Getängen/Knalleland planeras på sikt
bostäder. Behov av förskolor måste finnas med plan.
Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås
och Getängen
Byttorpsgårdens förskola
Gärdesgårdens förskola
Hällegårdens förskola
Kronängsgårdens förskola
Kärnhuset
Norrbygårdens förskola
Norrbyskolans förskola
Parkgårdens förskola
Positivgårdens förskola
Spinnaren
Tullagårdens förskola
Virvelvindens förskola

2017

2018

vår
40
25
80
60
140
40
180
40
24

höst
40
25
80
60
140
40
180
40
24

24
60

24
60

vår
40
25
80
60
140
40
180
40
24
20
24
60

KreaNova, 120 (augusti 2018)
Byttorp, 120
Norrby 2, 120
Getängen, 1000 bostäder i första etappen
Nedre Norrby
Triangeln/Tullen
Hestra planprogram 800-1000 bostäder
Norrby - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 70 %, hösten 65 %
Över-/underskott av platser

713
1 075
753
-40

713
1 075
699
14

733
1 113
779
-46

2019

2020

2021

höst
40
25
80
40
140
40
140
40
24
20

vår
40
25
80
60
140
40
140
40
24
20

höst
40
25
80
40
140
40
140
40
24
20

vår
40
25
80
120
140
40
140
40
24
20

höst
40
25
80
120
140
40
140
40
24
20

60

60

60

60

60

120

120

120

120

769
1 113
723
46

789
1 121
785
4

769
1 121
729
40

849
1 247
873
-24

2030

vår
40
25
80
120
140
40
140
40
24

höst
40
25
80
120
140
40
140
40
24

vår
40
25
80
120
140
40
140
40
24

höst
40
25
80
120
140
40
140
40
24

120

120
120

120
120

120
120

120
120

849
1 247
811
38

889
1 368
958
-69

889
1 368
889
0

889
1 593
1 115
-226

889
1 593
1 035
-146

Från området placeras runt 60 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt 50
barn i område Norrby från andra upptagningsområden i staden. Drygt 80 barn från området går i
fristående verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i
området.
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Planerade byggnationer
KreaNova – Ny förskola med 120 platser från augusti 2018.

Behov av byggnation
Byttorp – Ny förskola med 120 platser. Då ett beslut har tagits av Lokalförsörjningsnämnden i
september 2017 om att Byttorpskolan byggs ut och att ingen förskola ska byggas på skolgården
innebär det att en ny tomt för förskola måste lokaliseras och tidplanen förskjuts. Virvelvindens
förskola är i nuläget lokaliserad på skolgården och det är en förutsättning att ersättningslokaler
finns innan ombyggnation av skolan sker.
Norrby – Behov av en ny förskola med 120 platser.
Getängen - Behov av förskolor måste finnas med plan.
Nedre Norrby – När området Nedre Norrby byggs finns behov av 120 förskoleplatser.
Triangeln/Tullen – Finns behov av ytterligare en förskola med 120 platser beroende på hur
stor byggnationen i området blir.
Hestra (Planprogram Torpa-Hestra 4:1) – Utreds i relation till byggnation

Renovering och upprustning
Kärnhuset – Behov av en gångväg till busshållplats eller att vägen breddas.
Norrbygårdens förskola – Utemiljön måste ses över och rustas upp. Invändigt är lokalerna i behov av uppfräschning och ommålning. Det finns ett rum i källaren som står oanvänt där heltäckningsmatta behöver tas bort och viss renovering behöver ske för att verksamheten ska kunna
nyttja rummet.
Positivgårdens förskola – Renovering behöver ske av hela förskolan invändigt i form av målning och byte av golvmattor. Det behöver även sättas upp en vägg mellan barnens toaletter.

Avetableringar
Virvelvindens förskola – Paviljongerna stängs när Byttorps förskola öppnar.
Gärdesgårdens förskola – Förskolan är belägen i lägenheter och saknar helt utegård och bör avvecklas på sikt.
Tullagårdens förskola – Stängs till hösten 2018 då KreaNova öppnar.
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Område Sjöbo, Alideberg och Tosseryd
Ytterligare förskolor behöver etableras i takt med att bostäder byggs i Nordskogen, på Sjöbo och
i Tosseryd. Det finns ett planprogram för Sjöbo, Nordskogen. Här bedöms störande verksamheter i området behöva omlokaliseras innan arbetet kan gå vidare. På Sjöbo finns planer för upp
till 600 bostäder. För Tosseryd finns en förskola med i plan.
Sjöbo, Alideberg och Tosseryd
Savannens förskola
Sjöbogårdens förskola
Skattkistans förskola
Solgårdens förskola
Trollgårdens förskola

2017
vår
60
60
90
56
60

2018
höst
60
60
100
56
60

vår
60
60
100
56
60

2019
höst
60
60
100
56
60

vår
60
60
100
56
60

2020
höst
60
60
100
56
60

Alideberg, 120
Sjöbo, 120
Tosseryd
Sjöbo, upp till 600 bostäder

Sjöbo - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 76 %, hösten 76 %
Över-/underskott av platser

326
476
362
-36

336
476
362
-26

336
463
352
-16

336
463
352
-16

336
512
389
-53

336
512
389
-53

2021

2030

vår
80
60
100

höst
80
60
100

vår
80

höst
80

vår
80

höst
80

100

100

100

100

60

60

60

60

60

60

120

120

120
120

120
120

120
120

120
120

420
538
409
11

420
538
409
11

480
565
429
51

480
565
429
51

480
679
516
-36

480
679
516
-36

Från området placeras runt 20 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras ungefär
lika många barn på område Sjöbo från andra upptagningsområden i staden. Drygt 40 barn från
området går i fristående verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i området.

Planerade byggnationer
Sjöbo – Behov av en ny förskola med 120 platser år 2021.
Alideberg – Ny förskola med 120 platser och med möjlighet till dygnet runt-verksamhet från
2020.
Tosseryd – Förskola finns med i plan.

Behov av byggnation
Sjöbo – I samband med byggnationer inom flera områden måste förskolor finnas med i plan.

Renovering och upprustning
Avetableringar
Solgårdens förskola – Externt hyrda paviljonger som avvecklas när ny förskola byggs på Alideberg.
Sjöbogårdens förskola – Förskolan avvecklas när ny förskola byggs på Sjöbo. Lokalerna är
bristfälliga.

BILAGA 2 FÖRSKOLENÄMNDEN

Område Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och
Sörmarken
AB Bostäder planerar för ytterligare cirka 100 bostäder vid Hulta Torg. Det kommer att medföra
en ökad efterfrågan på förskoleplatser.
Det pågår detaljplanearbete för fler bostäder på Bergsäter, Åkermyntan 5 m fl, med ca 530
bostäder. En förskola finns med i plan.
Det finns en plan finns för en ny förskola på Bergsäter (Backadalen).
Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och
Sörmarken
Hulta Ängars förskola
Kransmossens förskola
Södergårdens förskola
Sörmarksgårdens förskola
Torgets förskola
Trandaredsgårdens förskola
Östergårdens förskola

2017
vår
120
120
60
100
100
60

2018
höst
120
80
120
60
100
100
60

vår
120
120
120
60
100
100
40

2019
höst
120
120
120
60
100
100
40

vår
120
120
120
60
100
100
40

2020
höst
120
120
120
60
100
100
40

Bergsäter, 120 (Backadalen)
Bergsäter, 120 (Åkermyntan)
Trandared - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 85 %, hösten 83 %
Över-/underskott av platser

560
762
648
-88

640
762
632
8

660
768
653
7

660
768
637
23

660
819
696
-36

660
819
680
-20

2021

2030

vår
120
120
120
60
100
100

höst
120
120
120
60
100
100

vår
120
120
120
60
100
100

höst
120
120
120
60
100
100

vår
120
120
120
60
100
100

höst
120
120
120
60
100
100

120

120

120

120

120

120

740
817
694
46

740
817
678
62

740
837
711
29

740
837
695
45

740
944
802
-62

740
944
784
-44

Från området placeras drygt 70 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras närmare
90 barn på område Trandared från andra upptagningsområden i staden. Runt 30 barn från området går i fristående verksamhet.

Planerade byggnationer
Bergsäter (Backadalen) – Ny förskola med 120 platser från 2020.
Bergsäter (Åkermyntan) – Plan för en ny förskola.

Behov av byggnation
Renovering och upprustning
Trandaredsgårdens förskola – De gamla hemvisterna är i stort behov av renovering. Väggar
behöver målas och golvmattor bytas ut.
Södergårdens förskola – Förskolans utemiljö behöver rustas upp. Invändigt är förskolan i stort
behov av renovering. Många ytor behöver målas om och golvmattor behöver bytas ut. För att
skilja skötrum och en del av toaletterna och målarrum åt behöver en vägg sättas upp. En del av
hemvister har gamla kök.
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Område Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester,
Målsryd, Rångedala och Äspered
Förskolans behov av ytterligare lokaler i Dalsjöfors behöver samplaneras med grundskolans
behov eftersom flera förskolor inryms i skollokaler.
Alprosgårdens paviljonger och Utsiktens förskola i badhuset avvecklas då lokalerna inte är
ändamålsenliga. För att kunna göra detta behöver 80 platser i en annan lokal skapas.
Arbetet med att bygga en ny förskola med 120 platser i Gånghester har påbörjats och en
förstudie är klar. Placeringen av den nya förskolan möjliggör ett bredare geografiskt
upptagningsområde och behöver täcka efterfrågan på förskoleplatser inom andra områden.
Dalsjöfors, Aplared, Dannike,
Gånghester, Målsryd, Rångedala och
Alprosgårdens förskola
Aplareds förskola
Aplared, klubbstuga
Dalsjögårdens förskola
Dannike förskola
Kerstinsgårdens förskola
Lövängens förskola
Rångedalagårdens förskola
Skogsgläntans förskola
Utsiktens förskola
Äsperedsgårdens förskola

2017
vår
40
20
20
120
40
80
60
60
135
40
60

2018
höst
40
20
20
120
40
80
60
60
120
40
50

vår
40
20
20
120
40
80
60
60
135
40
50

2019
höst
25
20
20
120
40
80
60
60
120
40
50

2020

675
864
691
-16

650
864
622
28

665
866
693
-28

635
866
624
11

2030

höst
25
40

vår

höst

vår

höst

vår

höst

40

40

40

40

40

40

120
40
80
60
60
120
40
50

120
40
80
60
60
120
40
50

120
40
80
60
60
120

120
40
80
60
60
80

120
40
80
60
60
80

120
40
80
60
60
80

120
40
80
60
60
80

120
40
80
60
60
80

50

50

50

50

50

50

80

80

120

120

120

120

650
825
660
-10

610
825
594
16

650
807
646
4

650
807
581
69

650
698
558
92

650
698
503
147

Gånghester, 120
Dalsjöfors - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 80 %, hösten 72 %
Över-/underskott av platser

2021

vår
40
40

650
855
684
-34

635
855
616
19

Från området placeras närmare 30 barn mot andra upptagningsområden, runt 10 barn från andra
upptagningsområden i staden placeras i område Dalsjöfors. Närmare 20 barn från området går i
fristående verksamhet.

Planerade byggnationer
Gånghester – Ny förskola med 120 platser från 2019.

Behov av byggnation
Aplared – Modul vid befintlig förskola med 20 platser från 2019.
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Renovering och upprustning
Kerstinsgårdens förskola – En av hemvisterna är i stort behov av renovering och ett par andra
hemvister i behov av viss upprustning. Om grundskolan går ur Kerstinsgårdens lokaler är fler
hemvister i behov av renovering.
Dannike förskola – Utemiljön behöver ses över.
Rångedalagårdens förskola – Utemiljön behöver ses över.
Skogsgläntan förskola – Förskolan behöver rustas upp invändigt. Målning behöver ske av ett
flertal ytor och toaletter behöver renoveras.

Avetableringar
Alprosgårdens förskola – När ersättningslokaler finns framtagna avetableras förskolan.
Utsiktens förskola – När ersättningslokaler finns framtagna avetableras förskolan.
Skogsgläntans förskola – När ny förskola i Gånghester öppnar kan anpassningar göras samt att
öppen förskola för Dalsjöforsområdet kan förläggas på Skogsgläntans förskola.
Aplared, klubbstugan – Bör avvecklas när Aplareds förskola utökas med 20 platser.

Område Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och
Borgstena
Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och
Borgstena
Asklandagårdens förskola
Blåklintens förskola
Frufällegårdens förskola
Lekåsens förskola
Lilla Safirens förskola
Ljungagårdens förskola
Sikgårdens förskola
Skogsstjärnans förskola
Torggårdens förskola
Trollevi förskola
Växthusets förskola

2017
vår
60
60
80
40
40
120
20
60
40
80
75

2018
höst
50
50
80
25
40
120
20
60
30
80
75

Tallbacken, 120 (februari 2018)
Vinkelvägen, Sparsör 120
Fristad - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 81 %, hösten 71 %
Över-/underskott av platser

675
807
654
21

630
807
573
57

2019

2020

2021

2030

vår
50
50
80

höst
40
40
60

vår
40
40
80

höst
40
40
80

vår
40
40
80

höst

vår

höst

vår

höst

40
80

40
80

40
80

40
80

40
80

40
120

40
120

40
120

120

120

120

120

120

120

120

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80
75

70
75

80
75

80
75

75

75

75

75

75

75

85

85

120

120

120
80

120
80

120
100

120
100

120
120

120
120

640
804
651
-11

590
804
571
19

655
786
637
18

615
786
558
57

615
758
614
1

575
758
538
37

595
733
594
1

595
733
520
75

615
582
471
144

615
582
413
202

Från området placeras runt 10 barn mot andra upptagningsområden och runt 20 barn från andra
upptagningsområden i staden placeras i område Fristad. Knappt 10 barn från området går i fristående verksamhet.
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Planerade byggnationer
Tallbacken – Ny förskola med 120 platser från februari 2018.
Vinkelvägen, Sparsör – Ny förskola med 120 platser från 2020.

Behov av byggnation
Renovering och upprustning
Avetableringar
Torggårdens förskola – Förskolan är lokaliserad i en förhyrd lokal och stänger när Tallbacken
byggs.
Sikgårdens förskola – Förskolan är lokaliserad i en förhyrd lokal och avvecklas när Tallbacken
öppnar.
Lekåsens förskola - Förskolan är lokaliserad i en förhyrd lokal och avvecklas när Tallbacken
öppnar, då behovet av platser i Fristad täcks av Tallbacken.
Lilla Safirens förskola – Förskolan är lokaliserad i paviljonger och avvecklas när ny förskola på
Vinkelvägen byggs.
Trollevi förskola – Förskolan är lokaliserad i paviljonger och avvecklas när ny förskola på Vinkelvägen byggs.
Asklandagården – Förskolan avvecklas när ny förskola på Vinkelvägen startat.

BILAGA 2 FÖRSKOLENÄMNDEN

Område Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och
Viared
Förskolorna i området är generellt sett i mycket gott skick.
Sandhult är ett område som växer på grund av planerad nybyggnation och det finns ett behov av
fler förskoleplatser inom området. Sjömarken och Sandared expanderar och i Viared bygger man
bostäder. I Sandared är en ny förskola planerad att byggas på Strandvägen. I Sjömarken finns en
plan för en ny förskola på Badstrandsvägen. I Viared finns det ännu inga planer på nybyggnation
av förskola.
Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared
och Viared
Björkgårdens förskola
Ekegårdens förskola
I Ur och Skur Kvarnen
Kullagårdens förskola
Melltorps förskola
Nordtorps förskola
Rullans förskola
Sjögårdens förskola
SOC-stugan

2017
vår
120
80
30
105
120
35
60
60

2018
höst
120
80
30
105
120
35
60
60

vår
120
80
30
105
120
50
60
60
20

2019
höst
120
80
30
105
120
35
60
60

vår
120
80
30
105
120
35
60
60

2020
höst
120
80
30
105
120
35
60
60

vår
120
80
30
105
120
35
60
60

Sandared , Strandvägen, 120
Sjömarken, Badstrandsvägen, 120
Viared
Sandhult - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 79 %, hösten 72 %
Över-/underskott av platser

610
783
619
-9

610
783
564
46

645
810
640
5

610
810
583
27

610
788
623
-13

610
788
567
43

610
779
615
-5

2021

2030

höst
120
80
30
105
120

vår
120
80
30
105
120

höst
120
80
30
105
120

vår
120
80
30
105
120

höst
120
80
30
105
120

60

60

60

60

60

80

100

120

120

120

595
779
561
34

615
774
611
4

635
774
557
78

635
727
574
61

635
727
523
112

Från området placeras drygt 30 barn mot andra upptagningsområden och närmare 40 barn från
andra upptagningsområden i staden placeras i område Sandhult. Runt 25 barn från området går i
fristående verksamhet.

Planerade byggnationer
Sandared, Strandvägen – Ny förskola med 120 platser från 2020.
Sjömarken, Badstrandsvägen – Ny förskola med 120 platser.

Behov av byggnation
Viared – Utreds i relation till byggnation.

Renovering och upprustning
Ekegårdens förskola – Tegelfasaden på förskolan har börjat ge med sig och det lossnar bitar.
Invändigt finns behov av att byta ut golvmattor i hallar och skötrum. Nya kök behövs på ett par
hemvister och personaltoaletten behöver ses över.

Avetableringar
Nordtorps förskola – Kan eventuellt avvecklas om ny förskola byggs i Sandared.
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Sjögårdens förskola – Kan eventuellt avvecklas om ny förskola byggs i Sandared.

Område Viskafors, Svaneholm, Rydboholm och
Kinnarumma
Svaneholm är ett område som behöver prioriteras. Det saknas förskoleplatser och lokalerna är
inte ändamålsenliga.
2017

2018

2019

2020

2021

2030

Viskafors, Svaneholm, Rydboholm och
Kinnarumma
Förskolan I Ur och Skur Kråkan
Falkungens förskola
Herrgårdslekens förskola
Pumpkällagårdens förskola
Svanungens förskola
Ängsjögårdens förskola

vår
30
40
60
60
60
100

höst
30
40
60
60
60
100

vår
30
40
60
60
60
100

höst
30
40
60
60
60
100

vår
30
40
60
60
60
100

höst
30
40
60
60
60
100

vår
30
40
60
60
60
100

höst
30
40
60
60
60
100

vår
30
40
60
60
60
100

höst
30
40
60
60
60
100

vår
30
40
60
60
60
100

höst
30
40
60
60
60
100

Viskafors - planerad produktion
Befolkningsprognos, 0-5
Förväntat behov: våren 76 %, hösten 67 %
Över-/underskott av platser

350
494
375
-25

350
494
331
19

350
490
372
-22

350
490
328
22

350
496
377
-27

350
496
332
18

350
494
375
-25

350
494
331
19

350
472
359
-9

350
472
316
34

350
423
321
29

350
423
283
67

Från området placeras runt 20 barn mot andra upptagningsområden och runt 20 barn från andra
upptagningsområden i staden placeras i område Viskafors. Ca 10 barn från området går i fristående verksamhet.

Planerade byggnationer
Behov av byggnation
Svaneholm – I dag bedrivs förskoleverksamhet delvis i källarplan och i personalrum. Behov
finns av ändamålsenliga lokaler med möjlighet att ta emot de förskolebarn som finns i området.
Byggnation av ny förskola i anslutning till skolan är önskvärt med 80-100 platser. Detta ger även
möjlighet till att inrymma verksamhet för öppen förskola.

Renovering och upprustning
Herrgårdslekens förskola – Det behövs en allmän upprustning av utemiljön.
Pumpkällagårdens förskola – Utemiljön behöver ses över. Uteförrådet behöver rustas upp, del
av nätstaket bytas ut och hela staketet ses över, lekmiljön rustas upp och översyn av träfasad och
ytterdörrar. Förskolan kan byggas ut om behov finns av fler platser.
Svanungens förskola – Utemiljön behöver ses över och fönster bytas ut. Förskolan behöver
lämna några rum som nyttjas i Svaneholmskolan inför hösten 2018, då grundskolan är i behov av
lokalerna.
Ängsjögårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp när det gäller den gamla delen av förskolan och anpassas till pedagogisk verksamhet.

Avetableringar
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Sammanfattning av planering och behov
Byggnation

Driftstart

Dammens förskola

Förlängt bygglov

Tallbacken

Februari 2018

KreaNova

Augusti 2018

Silverpoppeln

Februari 2019

Tunnlandsgatan

Februari 2019

Kristinegården

2019, planerad nybyggnation

Aplared

2019, modul 20 platser.

Gånghester

2020

Sandared, Strandvägen

2020

Bergsäter (Backadalen)

2020

Vinkelvägen Sparsör

2020

Tokarpsberg

2020

Alideberg

2020

Förskola Byttorp

2021

Sjöbo

2021

Druvefors (Björnflokan)

2021

Sjömarken, Badstrandsvägen

2021

Norrby 2

2021

Centrum

2021

Hestra

2022

Svensgärde

2022

Bergsäter (Åkermyntan)

2022

Tosseryd
Sjöbo
Getängen
Gässlösa
Regementet
Nedre Norrby
Viared

I samband med byggnation av bostäder.
I samband med byggnation av bostäder.
I samband med byggnation av bostäder.
I samband med byggnation av bostäder.
I samband med byggnation av bostäder.
När området byggs finns behov.
Utreds i relation till byggnation.
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Sammanfattning av renovering och upprustning
Ängsgårdens förskola – Förskolan är i behov av att rustas upp både in- och utvändigt.
Hässlegårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp. Tre av sex hemvister på förskolan är
kvar att renoveras. En hemvist per år är att föredra.
Naturlekens förskola – Förskolan har inte ändamålsenliga lokaler eller utemiljö och kan inte ta
emot barn under tre år. Staketet runt förskolan behöver ses över då barnen kan klättra över.
Björkängens förskola – Förskolan är i behov av viss renovering invändigt i form av nya golv
och målning av väggar.
Kvarngårdens förskola –Behov av renovering av båda våningsplanen, bland annat av kök, är
stort. Renovering påbörjas när Kvarngården minis verksamhet flyttar till Skogsängen.
Mariagårdens förskola –Invändigt behöver en del ytskikt och fönster ses över.
Liljebergets förskola – Gräsmattorna behöver ses över då de på sina ställen är helt bortslitna.
Tokarpsbergs förskola – Behov av omfattande invändig renovering
Kärnhuset – Behov av en gångväg till busshållplats eller att vägen breddas.
Norrbygårdens förskola – Utemiljön måste ses över och rustas upp. Invändigt är lokalerna i behov av uppfräschning och ommålning. Det finns ett rum i källaren som står oanvänt där heltäckningsmatta behöver tas bort och viss renovering behöver ske för att verksamheten ska kunna
nyttja rummet.
Positivgårdens förskola – Renovering behöver ske av hela förskolan invändigt i form av målning och byte av golvmattor. Det behöver även sättas upp en vägg mellan barnens toaletter.
Trandaredsgårdens förskola – De gamla hemvisterna är i stort behov av renovering. Väggar
behöver målas och golvmattor bytas ut.
Södergårdens förskola – Förskolans utemiljö behöver rustas upp. Invändigt är förskolan i stort
behov av renovering. Många ytor behöver målas om och golvmattor behöver bytas ut. För att
skilja skötrum och en del av toaletterna och målarrum åt behöver en vägg sättas upp. En del av
hemvister har gamla kök.
Kerstinsgårdens förskola – En av hemvisterna är i stort behov av renovering och ett par andra
hemvister i behov av viss upprustning. Om grundskolan går ur Kerstinsgårdens lokaler är fler
hemvister i behov av renovering.
Dannike förskola – Utemiljön behöver ses över.
Rångedalagårdens förskola – Utemiljön behöver ses över.
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Skogsgläntan förskola – Förskolan behöver rustas upp invändigt. Målning behöver ske av ett
flertal ytor och toaletter behöver renoveras.
Ekegårdens förskola – Tegelfasaden på förskolan har börjat ge med sig och det lossnar bitar.
Invändigt finns behov av att byta ut golvmattor i hallar och skötrum. Nya kök behövs på ett par
hemvister och personaltoaletten behöver ses över.
Herrgårdslekens förskola – Det behövs en allmän upprustning av utemiljön.
Pumpkällagårdens förskola – Utemiljön behöver ses över. Uteförrådet behöver rustas upp, del
av nätstaket bytas ut och hela staketet ses över, lekmiljön rustas upp och översyn av träfasad och
ytterdörrar. Förskolan kan byggas ut om behov finns av fler platser.
Svanungens förskola – Utemiljön behöver ses över och fönster bytas ut. Förskolan behöver
lämna några rum som nyttjas i Svaneholmskolan inför hösten 2018, då grundskolan är i behov av
lokalerna.
Ängsjögårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp när det gäller den gamla delen av förskolan och anpassas till pedagogisk verksamhet.
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Passeranläggningar
Förskoleförvaltningen ser att det är viktigt att utbyggnationen av passeranläggningar fortlöper.
Passagesystem ger en mer användarvänlig och säker hantering av behörigheter för att komma in
på våra förskolor. Loggfunktionen ger information kring passagehändelser i varje enskild dörr
som är utrustad med kortläsare och risken för problem med borttappade nycklar minskar radikalt.
På- och avlarmning av inbrottslarm kan skötas på ett smidigt sätt och det ges möjlighet att kunna
låsa förskolorna även under verksamhetstid, vilket är av stor vikt för både personal och vårdnadshavare. Det ger även möjlighet att ”snabblåsa” förskolorna med en knapptryckning om det krävs.
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Lokalplan Grundskolenämnden
2017
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1. Inledning

1:1 Uppdraget
1:2 Arbetsformer och samverkan

2. Nuläge
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1. Inledning
1.1 Uppdraget
I samband med skapandet av Grundskolenämnden angavs det ett uppdrag att skapa en lokalplan
för Borås Stads grundskolor.
Lokalplanen ska beakta aspekten att skapa bättre verksamhetsförutsättningar för grundskolans
verksamheter, planera över en längre tid för att minska överkapacitet och underkapacitet samt
samverka för att olika verksamheter kan nyttja gemensamma lokaler där sådana finns eller kan
uppnås genom samordning. Att ha en flexibilitet över tiden vartefter behov, demografi och andra
förutsättningar förändras är ett krav som ökat och är en förutsättning för att kunna upprätthålla
en god kärnverksamhet och bidrar till att nå Kommunfullmäktiges och nämndens mål. När det
gäller prioritering av lokalval är stadens egna fastigheter prioriterade framför inhyrda.
Utgångspunkten är den ekonomiska effekten för förvaltningen genom real minskning av lokalkostnader, primärt i form av hyror, men också andra kostnader beaktas, vilka har med lokalytor
och lokalanvändning att göra samt som genereras av varje ny adress.
Lokalplanen är egentligen en konsekvensbeskrivning av vilka lokalförändringar som behöver
göras, samt hur dessa bör utformas, för att över tid ha en skolkapacitet som ger alla elever en
grundskoleplats. Elevutvecklingen i lokalplanen följer strikt Stadskansliets årliga befolkningsprognos.
Det ursprungliga skapandet av lokalplan har tidigare skett i de tre olika stadsdelarna efter mycket
olika principer, dimensioneringsutgångspunkter mm. Grundskolenämnden genomför nu uppdraget genom att dels ta in de tre tidigare skapade lokalplanerna samt fokusera på nulägesbeskrivningar av grundskolorna i Borås Stad. Syftet är att ge tydligare och bättre planeringsförutsättningar för den egna förvaltningen och även andra nämnder och förvaltningar som Grundskolenämnden samverkar med i den nya organisationen. Beskrivningen är inte fullständig och det finns
samband mellan skolor. Man har elever från andra skolor i sin skola, olika lösning av idrott, slöjd
mm. Inventeringen har gett att man arbetar och tänker ganska olika och det finns ingen ”norm”
att förhålla sig till. Lokalutnyttjande och att utarbeta ett funktionsprogram är åtgärder som återstår. Detta gör att frågan om lokalutnyttjande, lokaleffektivitet och norm för funktionalitet får bli
nästa steg i lokalplaneringsarbetet och arbetas in i nästa års plan.
Borås Stads skolstrukturutredning från 2016 anger åtgärder som nämnder ska samverka i och
uppdrag att arbeta med. Vissa åtgärdsförslag finns med i Grundskolenämndens lokalplan.
Lokalplanen utmynnar i ett antal konkreta förslag och prioriteringar till ny-, till- och ombyggnationer samt utredningsuppdrag som redan pågår eller initieras. Vissa kräver detaljplanerevideringar och den dialogen med Samhällsbyggnadsnämnden hanteras av Lokalförsörjningsnämnden
(LFN).
Rangordningen av projekten är att nödvändig kapacitetsökning alltid prioriteras före standardoch lokaleffektivitetshöjande investeringar. Detta för att kunna möta Borås Stads befolkningsprognos och därmed kunna ge alla elever en grundskoleplats.
Lokalplanen är även det underlaget som Grundskolenämnden skall lämna till LFN enligt
fastställd arbetsplan för den lokalresursplan och underlag till kommande investeringsplan som
LFN skall förelägga Kommunstyrelsen inför budget 2018. Här är det dock viktigt att beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen även anger hur förslaget förhåller sig till det kapacitetbehovet
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som stadens befolkningsprognos påvisar dvs. om och hur förväntad elevökning avses tas om
hand i Borås stad.
1.2 Arbetsformer och samverkan
LFF har kunnat komplettera synpunkter mm i de uppdragen om förstudier eller andra frågor
nämnden kan komma att avlämna till Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Från 2016 har arbetet
med lokalfrågorna ingått i de ordinarie planerings- och samverkansformerna.
Grundskolenämndens samverkan med LFN:s planeringsfunktion håller på att utvecklas positivt
och Grundskolenämndens lokalplan kan numera nästan direkt överföras i LFN:s samordnande
lokalplanering. Samverkan med Lff:s fastighetsunderhåll är påbörjad och lokalplanen är samordnad med de större underhållsarbeten LFN planerar de närmaste åren. I årets plan finns dock inga
särskilda objekt med. Prioriteringen som GRN har är att skapa mer kapacitet på skolorna och
därmed kan en del tidigare planerade projekt få vänta.
En gemensam IT-lösning och dokumentationsplan för lokalprojekt finns som gör att Lff och Grf
gemensamt kan planera när ett förprojekteringsuppdrag ges. IT-lösningen är det verktyg,
”Pärmen”(iBinder), som LFN använder sig av. Detta underlättar för både GRN och LFN i sina
respektive arbetsfaser men kan även förbättra samarbetet mellan förvaltningarna i det löpande
arbetet. En lösning som kan erbjudas även andra nämnder.
Även kalkylmodeller som är viktiga beslutsunderlag t ex vid val mellan olika alternativa lösningar
där både fastighets- och driftkostnader beaktas är en viktig samverkansfråga. Dessa behöver utvecklas för att tydliggöra den samlade ekonomiska effekten. Här ingår att tydliggöra när ett objekt
kan förväntas flyttas mellan de olika hyreskategorierna. Den beskrivningen till nuvarande regelverk är inte klar och kan innebära osäkerhet i GRN:s kalkylförutsättningar.
Lokalplaneringsprocessen kan också utvecklas för att ge bättre framförhållning. En bättre framförhållning och former för tidigare prövning av beslutande instanser är exempel på åtgärder som
skulle underlätta genomförandet. Behovet att kunna planera längre än kommande ettårsbudget
när besluten ofta har 30 års eller längre tidsperspektiv uppmärksammades i stadens lokalstrukturutredning 2015. Här finns en samsyn med samarbetsparterna inom LFN. Utifrån att befolkningsprognosen nu har en trendframskrivning till 2025 och 2030 görs en framskrivning av några projekt. Detta behöver utvecklas i nästa års lokalplan. Behovet av ett funktionsprogram för skolor i
Borås Stad behöver tas fram för att underlätta processen, samverkan mellan berörda nämnder
och att slippa onödigt dubbelarbete när nu många ny-, till- och ombyggnationer är aktuella för
skolområdet.
2. Nuläge
Skolans läroplan och lärarutbildningen ger bra utgångspunkter för att ta ställning till hur skolan
bör organiseras utifrån verksamhetsperspektivet. Det gäller allt ifrån när betyg ges till att Grundskolnämndens skolor skall vara attraktiva för elever, pedagoger och övrig personal.
Inom förvaltningens grundskolor finns idag en relativt stor segregation, såväl gällande elevers
ursprung som socioekonomiska förhållanden. Skolan ska sträva efter att förbereda eleverna för
att leva och arbeta i det nya mångkulturella Sverige. Den allra bästa förutsättningen för det är att
våra skolor är så välintegrerade som möjligt. Därigenom gynnas elevernas sociala utveckling,
respekt och acceptans för olikhet, och ömsesidiga förståelse. Vid framtida beslut om förändring
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av strukturer inom skolan ska därför ökad integration utgöra ett viktigt motiv, detta är även uppdrag från Kommunstyrelsen som utmynnats ur skolstrukturutredningen 2016. (uppdrag).
Det som har störst påverkan på utvecklingen inom skolan är volymförändringar som i första
hand beror på invandring, nybyggnation samt volymutvecklingen för de fristående skolorna.
Utvecklingen avseende elevantal och etableringar av ytterligare skolor i Borås är mycket viktig att
följa för att kunna anpassa skollokaler till behov, vilket görs kontinuerligt. Detta är ett område där
Borås Stad måste ses som en helhet och skapa möjligheter att samnyttja lokaler för olika pedagogiska verksamheter eller andra verksamheter som t.ex. Förskola, Fritid och Kultur. Grundskolenämndens lokalplan är ett bidrag till denna planering. Befolkningsprognosen visar på en ökning
av elevantalet på Borås Stads grundskolor som ständigt ligger över 300 nya elever varje år, se kap.
4.
2.1

Aktuella budgetbeslut

Kapacitetsutveckling - avstämning av investeringsobjekt samt utrednings- och förstudieprojekt i
Borås Stads budget 2017 som avser grundskolans verksamhetsområden.
Investeringsplan
Objekt
Särlaskolan (byggnadens yttre delar)
Fristadsskolan högstadie ombyggnad
Bodaskolan ombyggnad plan 4
Myråsskolan om- och tillbyggnad
Daltorpskolan gymnastikhall,
verksamhetsanpassning
Gånghesterskolan om- och tillbyggnad
Sjömarken om- och tillbyggnad

Lfn
Lfn

Utrenings- och förstudieobjekt
Objekt
Erikslundskolan ombyggnad
Sandgärdskolan ombyggnad
Byttorpskolan + förskola

Nämnd
Lfn
Lfn
Lfn

Myråsskolan om- och tillbyggnad

Lfn

F-6 skola på Regementet

Lfn

F-3 skola i Dalsjöfors samt Tummarpskolan om- och tillbyggnad

Grn har begärt förstudie av LFN.
Inget projekt har startats.

Lfn

Norrbyskolan återställning till skola

Lfn

Grundskolor, plan för nybyggnation

Lfn, Grn

Hiss på Tummarp har beslutats av Grn.
Ingen förstudie startad.
Förstudie startad april 2017.
LFF har informerad Grf om att deras
plan är att skolan återställs till 2019.
Se särskild rubrik i denna lokalplan.

Nämnd
Lfn
Lfn
Lfn
Lfn
Lfn

Arbetsläget
Startat 2017
Startat 2017
Klart höstterminen 2017
Förstudie start augusti 2017
Projektering genomförd, byggstart
ej beslutad. Osäker beslutssituation.
Start juni 2017, projektering igång
Start projektering VT 2018

Lfn bjuder in Grn till förstudie i höst.
Ingen förstudie startad.
Grn begärt förstudie av Lfn. Grn är i
mycket stort behov av kapacitetsutbyggnaden och utgår ifrån att utbyggnad av
skolkapacitet prioriteras.
Förstudie start augusti 2017.

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Grundskolenämndens budget 2017
Inventarier
• Fristadskolan, 3 000 tkr år 2018
• Gånghesterskolan, 3 000 tkr år 2018
• Myråsskolan, 3 000 tkr år 2019
• Sjömarkenskolan, 3 000 tkr, år 2019
Delvis reviderade i föreliggande lokalplan.
Grundskolenämndens beslut under 2017
• Anpassa Kerstinsgårdsskolan med en klassrumsmodul.
• Tillgänglighetsanpassa Tummarpskolan med hiss.
• Inleda förstudie kring nybyggnation av ny skolenhet vid Regementsområdet, F-6 skolan
med 3 paralleller.
• Kompletterande förstudie kring ombyggnation av Myråsskolan, F-6 skola med 4 paralleller.
• Inleda förstudie kring ombyggnation av Byttorpskolan, F-6 skola med 3 paralleller.
• Inleda förstudie kring anpassningar av lokaler på Norrbyskola till grundskola F-6.
• Anpassa Hestra Midgårdskolan med ett klassrum.
• Inleda förstudie om att göra delar av Fjärdingsparken till skolgård.
2.2

Förutsättningar och behov av anpassningar

De ekonomiska förutsättningarna vid om-, till och nybyggnation är styrande för hur lokalplanen
ser ut. Ekonomiskt styrs GRN efter en internhyra med i två hyresnivåer, i dag 661 kr/kvm
respektive 1 084 kr/kvm, samt att extra inhyrning av moduler betalas efter verklig kostnad.
Utökat kommunbidrag erhålls för 75 % av prognostiserad demografisk utveckling.
Detta gör att fokus sätts på att bygga ut kapacitet för att kunna möte ökade elevströmmar. Att
förbättra befintliga lokaler kräver omprioritering från andra resurser, främst personal, till hyra
begränsar möjligheten till att det nästan blir omöjligt.
Att bygga om befintliga skolor utan att de skapar en lokaleffektivitet motsvarande en ny skola är
ur ekonomisk synpunkt omöjligt.
I kommande lokalarbete kommer de möjliga anpassningar som kan göras i befintliga skolor att
ses som kompletterinagar utan att befintlig skolas hyra ökar.
Nya skolor med den högre hyresnivån och 75 % resurstillskott måste planeras med mycket god
lokaleffektivitet över tid och olika betalande verksamhetsdelar. Från ht 17 till ht 21 förväntas
cirka 1 400 nya elever behöva ges plats i ny kapacitet där den högre hyran och 75 % kommunbidragstillskot förväntas.
Borås Stads grundskolors teoretiska, fysiska maxkapacitet är ännu inte helt utnyttjad. Den tidigare
beräknade maxkapacitet på skolorna från Skolstrukturutredningen baserades enbart på antal
elever som fysiskt får plats på en skola. Grundskolenämndens planering av skolkapacitet ska
baseras på antal klasser, detta är ett mer relevant sätt att beräkna enheternas kapacitet. Antalet
elever i respektive årskurs samt antal klassrum per skola och klassrumsstorlek blir avgörande för
hur många elever en enskild skola kan ta emot. Även flödena mellan skolor måste tas med i planeringen då man beräknar maxkapacitet. En F-3 skola ska lämna ifrån sig ett visst antal klasser då
eleverna ska börja åk 4, då måste mottagande skola ha kapacitet till det. Likväl är det på högsta-
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dieskolor som tar emot elever från F-6 skolor. Strukturen på skolan och i området spelar roll för
hur planering av maxkapaciteten ser ut på olika geografiska områden.
Kapaciteten på en skola är också beroende av klassrummens storlek och lokalernas utformning,
elevernas ålder, olika elevers behov, storlek på matsal, skolgårdens yta och planering, förekommande upphållsrum och caféteria, storlek på kapprum (plats för ytterkläder och skåp) och korridorsutrymmen. Även schematekniska och organisatoriska parametrar spelar in på maxkapaciteten samt hur fastigheten är utformad. Ofta har äldre skolfastigheter inte möjlighet till samma
kapacitet som nyare för att verksamheten ska kunna arbeta mot skolans styrdokument och vara
lokaleffektiva. F-3 och F-6 skolor har fritidsverksamhet på morgon och eftermiddag som kräver
lokaler och utrymme för lärande och lek. 7-9 skolor behöver uppehållsrum där eleverna kan vara
under rast och håltimmar. Alla 7-9 skolor är utrustade med specialsalar, antalet är olika på skolorna runt om i Borås Stad. Många specialsalar rymmer oftast inte en hel klass. Salarna har olika
typer av utrustning beroende på ämnets karaktär.
Klassrummens storlek är varierande över Borås Stads grundskolor. Många skolor är byggda att ta
emot varierande storlek på grupper i klassrummen. Detta är en avgörande roll på planering av
elevantal och kapacitet på skolorna, då alla klasser inte alltid kan vara lika stora.
Undervisning av förskoleklass sker på vissa skolor i rum som inte går att definiera som klassrum
utan är utformade att passa till lek och lärande med annan struktur än traditionella klassrum.
Även kapprummens/skåpsplatsers roll är avgörande för maxkapaciteten. Eleverna måste kunna
ha möjlighet att hänga av sig ytterkläder och skor. Yngre barn har oftast extra kläder på skolan
för att kunna delta på undervisning, raster och fritidsverksamhet utomhus.
Skolans kökskapacitet och matsal storlek spelar stor roll. Antalet elever/klasser som får plats i
matsalen är en parameter som spelar stor roll vad gäller skolans kapacitet att ta emot elever. Enligt Livsmedelsverkets råd så ska skollunch serveras mellan kl. 11.00-13.00 samt att eleverna ska
ha möjlighet att äta i lugn och ro, minst 20 minuter. Detta kräver god schematisk planering på
skolorna.
Även ventilationen begränsar kapaciteten. I de flesta klassrum/undervisningssalar finns skyltar
med anvisning av antalet personer som får vistas där enligt OVK-protokoll, men långt ifrån alla
är uppmärkta. Dessa skyltar ska hjälpa skolorna att planera verksamheten i klassrummen (antalet
personer i klassrummet) men här saknas uppmärkning på flera skolor, vilket förvaltningen uppmärksammat LFF på. Borås Stad har en standard som säger att alla undervisningssalar ska vara
uppmärkta med OVK-skyltar, ett uppdrag som ligger hos LFN. På flera skolor är ventilationens
kapacitet lägre än antalet personer som fysiskt får plats, detta blir begränsande. De nyckeltal som
LFF presenterat på byggnadstekniskt maxkapacitet i sin Lokalresursplan 2017-2019 i Borås Stads
skolor har inte kunnat preciseras under Grundskoleförvaltningen i arbetet med denna lokalplan.
Det råder för närvarande osäkerhet i definitioner, mätningar och slutsatser av dessa vilka behöver
tydliggöras inför det fortsatta lokalplaneringsarbetet.
Storleken på skolgården är ytterligare en faktor som begränsar antalet elever på skolan. Borås
Stad har ingen norm för hur stor en skolgård ska vara, hur många kvadratmeter per elev som
behövs för att skapa en tillfredställande utemiljö. Vid ny-, till- och ombyggnation av skolor i
Borås Stad vill GRN utreda och erhålla ett nyckeltal kring storlek på skolgårdarnas yta för att få
tillfredställande miljö för skolans elever. Det nyckeltalet bör vara en del i ett funktionsprogram
för Borås Stads skolor.
Elevökningen inom staden beror till stor del på att antalet elever i de yngre/äldre åren ökar men
även mottagandet av nyanlända elever har påverkat elevökningen, framför allt i de senare årskurserna. Elevökningen på sikt beror även på att det just nu är nya planerade bostadsområden på
många delar av staden. Just volymutvecklingen är den mest utmannade faktorn både ekonomiskt
och verksamhetsmässigt för GRN.
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Nedan finns beskrivet teoretisk-fysisk maxkapacitet på grundskolorna i Borås Stad. Det finns
dock ej beskrivet maxkapacitet på särskolorna eller CFL (kartläggning av nyanlända) i Borås Stad
som finns på: Bodaskolan, Fjärdingskolan, Erikslundskolan och Samariten då elevernas behov
och förutsättningar får sätta begränsningarna på antalet elever i lokalerna.
Maxkapacitet 2017 – definition av klassrum = plats för >18 elever

Skolenhet

Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Dalsjöskolan 4-9
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan F-9
Fjärdingskolan
Fristadskolan 7-9
Gula skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kerstinsgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Sandaredskolan
Sandgärdskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Svedjeskolan
Särlaskolan
Trandaredskolan F-6
Tummarpskolan
Viskaforsskolan F-9
Äsperedskolan

Bedömd teoretiskfysisk maxkapacitet

Antal klassrum
90
288
325
624
110
130
324
600
650
80
350
750
380
345
365
240
190
440
100
110
500
450
150
100
400
420
170
480
400
330
180
150
450
450
180
750
100

4
14
15
26
6
7
17
24
31
5
14
28
18
15
renovering
11
renovering
19
2
5
21
19
7
5
14
17
7
22
14
14
9
9
19
16
8
33
6

Klassrumsmoduler

2 klassrum
2 klassrum

2 klassrum

fritidsmodul

6 klassrum

4 klassrum
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Källa: GRF vt 2017 inventering
och mätning av maxkapacitet
teoretiskt/fysiskt

Elevflöden mellan grundskolor i Borås Stad
F-3

F-6/4-6

F-9/7-9
Daltorpskolan (F-6)/7-9

Svedjeskolan F-3

Daltorpskolan F-6/(7-9)
Kristinebergskolan F-6
Trandaredskolan F-6
Särlaskolan F-6/(7-9)
Hestra Midgårdskolan F-6
Byttorpskolan F-6

Särlaskolan (F-6)/7-9

Viskaforsskolan F-6/(7-9)
Kinnarummaskolan F-6
Svaneholmskolan F-6

Viskaforsskolan (F-6)/7-9

Asklandaskolan F-6
Sparsörskolorna F-6
Bredaredskolan F-6
Borgstenaskolan F-6
Gula Skolan F-6

Fristadskolan 7-9

Sandaredskolan F-6
Sandhultskolan F-6
Sjömarkenskolan F-6

Sandgärdskolan 7-9

Engelbrektskolan F-6/(7-9) Engelbrektskolan (F-6)/7-9
Bergdalskolan F-6

Tummarpskolan F-3
Kerstinsgården F-3

Bodaskolan F-6/(7-9)
Myråsskolan F-6
Ekarängskolan F-6
Fjärdingskolan F-6

Bodaskolan (F-6)/7-9

Dalsjöskolan 4-6/(7-9)

Dalsjöskolan (4-6)/7-9

Äsperedskolan F-6
Dannikeskolan F-6
Rångedalaskolan F-6
Aplaredskolan F-6
Målsrydskolan F-6
Gånghesterskolan F-6
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Förutsättningar och behov av anpassningar på Borås Stads grundskolor
I beskrivningen nedan är inte kvm/elev eller kr/elev justerad för att en skola kan ha elever från
annan skola i sina lokaler eller tvärt om. Denna brist skall justeras till 2018 års plan.

Område Dalsjöfors

Skolområdet Dalsjöfors har fem små skolor i ytterområdena samt två små i centrala
Dalsjöfors som kan tillgodose platser för de kommande elevströmmarna i de områdena. Skolan i Dalsjöfors behöver byggas om för att kunna tillgodose att alla elever
får en grundskoleplats samt ändamålsenliga lokaler att undervisas i. Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att se över skolstrukturen för att få mer slagkraftiga enheter.
Äsperedskolan
Skola benämning: Äsperedskolan F-6
Beskrivning:
Skolan har slöjd och hemkunskap på Dalsjöskolan.
Skolan och förskolan är integrerade i skolans lokaler, förskolan hyr administrationoch personalutrymmen av skolan till sin verksamhet.
Skolan har ett tillagningskök som förser skola och förskola med kost.
Skolan har en fullstor idrottshall som inte används maximalt av skolan.
Elevantal vt17:
Totalt: 92 elever
Kapacitet:
Maxkapacitet byggnadstekniskt enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 125 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 100 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Förskolan lånar lokaler av skolan.
• Små kapprum.
• Ej arbetsplatser till lärare.
• Undermåliga lokaler till ledning och administration.
Hyra
Totalt: 1 255 239 kr/år

Kategori: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 1 899 kvm

Kr/elev: 13 644 kr

kvm/elev: 20,64 kvm

Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitethöjande åtgärder i övrigt:
Åtgärd; Beroende på förskolans beslut om behov av lokaler får styra åtgärd.
När; 2018
Effekt; skolan kan ta emot kommande elevströmmarna
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Rångedalaskolan
Skola benämning: Rångedalaskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 55 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd på Gånghesterskolan. Skolan har hemkunskap på Dalsjöskolan.
Skolan har ett tillagningskök.
Idrottshallen på skolan är omgjord till musiksal/bibliotek på grund av att idrottensundervisningen inte längre bedrivs i den lokalen. Idrottsföreningen i Rångedala har
byggt en stor idrottshall alldeles intill skolan. Skolan hyr istället in sig i Rångedalahallen och har sin idrottsundervisning där.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF Lokalresursplan 2017-2019: 100 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 100 elever
Hyra
Totalt: 889 706 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 16 176 kr

kvm/elev: 24,47 kvm

Hyra Rångedalahallen: 727 100 kr/år

Debiterbar yta: 1346 kvm
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Dannikeskolan
Skola benämning: Dannikeskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 72 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd och hemkunskap på Dalsjöskolan. Skolan har ett tillagningskök.
Skolan har en egen idrottshall.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 75 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 80 elever
Hyra
Totalt: 922 095 kr/år

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 1395 kvm

Kr/elev: 12 807 kr

kvm/elev: 19,38 kvm
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Aplaredskolan
Skola benämning: Aplaredskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 78 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd på Gånghesterskolan Skolan har hemkunskap på Dalsjöskolan.
Skolan har ett tillagningskök. Skolan har en egen idrottshall.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019 : 100 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 90 elever
Hyra
Totalt: 1 073 464 kr/år

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 1624 kvm

Kr/elev: 13 762 kr

kvm/elev: 20,82 kvm
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Målsrydskolan
Skola benämning: Målsrydskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 119 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd på Gånghesterskolan. Skolan har hemkunskap på Dalsjöskolan.
Skolan har ett tillagningskök. Skolan har en egen idrottshall.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 175 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 150 elever
Hyra
Totalt: 1 389 422kr/år

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 2102 kvm

Kr/elev: 11 676 kr

kvm/elev: 17,66 kvm
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Dalsjöskolan
Skola benämning: Dalsjöskolan 4-9
Elevantal vt17:
Totalt: 537 elever
Beskrivning: Skolan tar emot elever från Äsperedskolan, Dannikeskolan, Tummarpskolan och Kerstinsgårdsskolan som har slöjd och hemkunskap på Dalsjöskolan. Skolan har ett tillagningskök. Skolan hyr idrottshall (Dalsjöhallen) under verksamhetstid.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 575 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 575 elever
Möjliga kapacitetshöjandeåtgärder:
• Förändra skolstrukturen i Dalsjöfors. Göra Dalsjöskolan till en 7-9 skola.
Hyra
Totalt: 4 671 287 kr/år

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 7067 kvm

Kr/elev: 8699 kr

kvm/elev: 13,16 kvm

Dalsjöhallen hyra; 770 065 kr/år
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Tummarpskolan som skapar kapacitet på Dalsjöskolan
vid förändring av skolstrukturen.
Klar; 2020.
Effekt; ca 200 elevplatser i Dalsjöfors tillskapas.

•

Förbättringsåtgärder:
Åtgärd; Skolan har en otrygg trafiksituation då en förskola intill har gemensam parkering och hämtning/lämningsplats. Många elever kör egna fordon, skyltning och uppmärkning av trafik/parkering saknas. Anpassningar bör göras för att säkerställa trafiksituationen kring skolan.
Klart; under 2017.
Effekt; trygg miljö för eleverna/barn på skolan och förskola.
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Tummarpskolan
Skola benämning: Tummarpskolan F-3
Elevantal vt17:
Totalt: 148 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd på Dalsjöskolan. Skolan har ett mottagningskök.
Skolans lokaler är undermåliga för god undervisning enligt skolans styrdokument.
Skolans lokaler bör expandera och byggas om och skolstrukturen i Dalsjöforsområdet förändras.
Tummarpskolan består idag av tre fastigheter, varav den ena är en traditionell skolbyggnad från 1940-talet, den andra ett före detta kommunhus och det tredje en villa
i äldre stil.
Skolan saknar hiss. Idrottssalen är mycket liten och låg i tak.
Transporter måste göra via skolgården till köket eftersom ingen annan väg finns att
nå köket på skolan. Det innebär att tunga fordon går över skolgården dagligen.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 100+100 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 180 elever
Hyra
Totalt: 1 432 387 kr/år

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 2167 kvm

Kr/elev: 9 678 kr

kvm/elev: 14,64 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Utredning- eller förstudieprojekt 2017, 2018; skola i Dalsjöfors samt Tummarpskolan om- och tillbyggnad.
Arbetsläget: Ej startat.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Tummarpskolan. Tillgänglighetsanpassa skolan med
hiss.
Klar; 2020.
Effekt; ca 200 elevplatser tillskapas i Dalsjöområdet. Skolan blir tillgänglighetsanpassad, får en säker skolgård för elever samt får ändamålsenliga lokaler för modernundervisning.

•

Kapacitethöjande åtgärder i övrigt:
Åtgärd; Anpassningar som önskas är att riva väggar på andra våning i det före detta
kommunhuset för att på så sätt få ett fullstort klassrum. Där var det tidigare kontor för
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hemsjukvården. När de flyttade ut inför skolstart 2015 så revs en vägg så att det skulle
bli ett rum. Nu är det en liten klass som har undervisning där. Barnantalet ökar framöver så klassrummet behöver bli större för att möta elevströmmarna.
När; 2017
Effekt; skolan kan ta emot större elevgrupper.
Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan;
Objekt; Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan
När; 2020
Belopp; 7000 tkr
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Kerstinsgårdsskolan
Skola benämning: Kerstinsgårdsskolan F-3
Elevantal vt17:
Totalt: 98 elever
Beskrivning:
Skolan har verksamhet i lokaler som är anpassade för fritids- och förskoleverksamhet samt i moduler utformade som klassrum.
Skolverksamheten har 2016 haft behov av fler klassrum, 2 moduler står på skolgården utformade som klassrum. Inför skolstart 2017 kompletteras skolan med ytterligare en klassrumsmodul.
Skolan har slöjd på Dalsjöskolan. Skolan har inget eget kök och matsal. En del klasser går till en annan förskola i området och äter lunch.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 100 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 100 elever
Hyra
Totalt: 542 681 kr/år

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 821 kvm

Kr/elev: 5538 kr

kvm/elev: 8,38 kvm

Kommentar: 743 567 kr/år extra tidsbegränsad hyresökning pga verksamhetsstyrd
lokalanpassning i form av klassrumsmodul, yta 333 kvm.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Tummarpskolan som skapar förutsättningar för Kerstinsgårdskolans elever att få undervisning i ändamålsenliga lokaler vid förändring av skolstrukturen i Dalsjöfors.
Klar; 2020.
Effekt; ca 200 elevplatser i Dalsjöfors tillskapas.
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Gånghesterskolan
Skola benämning: Gånghesterskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 184 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot elever från Målsrydskolan, Rångedalaskolan och Aplaredskolan som
har slöjd på Gånghesterskolan. Skolan har hemkunskap på Dalsjöskolan.
Gånghesterskolan är i om- och tillbyggnadsfas. Byggstart höstterminen 2017 klart
januari 2019. Skolan kommer då kunna ta emot ca 400 elever i moderna lokaler och
i en utemiljö som stödjer skolverksamhet enligt skolans styrdokument. Skolan utrustas med ett tillagningskök.
Skolan är under 1,5 år evakuerad till två olika platser. Åk F-2 inhyses i SMU-gården,
de nyttjar kyrkans lokaler för förskoleklass och fritids. Åk 1-2 har undervisning i
moduler uppställda på SMU-gården. Hela skolan nyttjar SMU-gårdens idrottshall.
Åk 3-6 är på Tullenskolan.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: Renovering, ska kunna ta emot 400
elever.
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 400 elever, 2 par varav ett extra klassrum som
kan användas vid tillfällig kapacitetökning (tekniksal).
Hyra på gamla objektet
Totalt: 1 501 131 kr/år
Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 2271 kvm
Kr/elev: 8158 kr

kvm/elev: 12,34 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan.
Arbetsläget: Pågår.
Inventarieinvesteringar:
• Till lokalinvesteringar enligt Borås stads aktuella Budget
Objekt; Om- och tillbyggnation
När; 2019
Belopp; 5000 tkr
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Område Brämhult – Hässleholmen

Området Brämhult – Hässleholmen har tre skolor; Myråsskolan, Fjärdingskolan
och Bodaskolan. Alla skolorna har ett högt elevtryck. Området expanderar och för
att kunna möta elevströmmarna måste skolorna öka sin lokalkapacitet för att kunna
ge alla elever i området en grundskoleplats.
Myråsskolan
Skola benämning: Myråsskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 483 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Bodaskolan. Skolan har ett mottagningskök. Trångt i
klassrummen då klasserna på skolan är stora. Underdimensionerad idrottshall och
matsal för skolans klasstorlekar. En modul finns på skolan där det bedrivs fritidsverksamhet. Skolans är i behov av renovering och behöver expandera enligt befolkningsprognos.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 500+50 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 450 elever
Hyra
Totalt: 3 800 750 kr/år
230 kvm

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 5750 kvm + modul

Kr/elev: 7869 kr

kvm/elev: 11,90 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Utrednings- eller förstudieprojekt 2017, 2018
Arbetsläget: Start av förstudie augusti 2017.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Myråsskolan till en skola med fyra paralleller
Klar; 2021.
Effekt; ca 200 elevplatser tillskapas.

Inventarieinvesteringar:
• Till lokalinvesteringar enligt Borås stads aktuella Budget
Objekt; Om- och utbyggnation
När; 2021
Belopp; 7000 tkr
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Bodaskolan
Skola benämning: Bodaskolan F-9
Elevantal vt17:
Totalt: 611 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Myråsskolan och Ekarängskolan som har hemkunskap på Bodaskolan. Skolan har ett tillagningskök. Skolan är ombyggd och hela skolan står klar höstterminen 2017. Skolan har då moderna lokaler och en utemiljö som stödjer skolverksamhet enligt skolans styrdokument. Våning 4 är under ombyggnation och klar
HT17. Fjärde våningsplanet ska utformas till skollokaler, tidigare planering var att
det skulle vara administrativa lokaler. Matsalen anpassas till skolstart HT17 så att
fler elever kan vistas i lokalen då det tas ner väggar och det skapas två serveringsmöjligheter till eleverna vid servering av skolmaten. Särskola 7-9 och grundskola F-9
finns då i Bodaskolans lokaler. Skolans idrottshall är inte ombyggd i projektet.
Planerade underhållsåtgärder av LFF:
2017 Renovering av yttre delar på idrottshallen.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplanen 2017-2019: 950 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 624 elever
Hyra
Totalt: 10 840 651 kr/år

Klass: 1084 kr/kvm

Kr/elev: 17 742 kr

kvm/elev: 16,32 kvm

Debiterbar yta: 9973 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Ombyggnad plan 4
Arbetsläget: Klart augusti 2017
Inventarieinvesteringar:
• Till lokalinvesteringar enligt Borås stads aktuella Budget
Objekt; Bodaskolans fjärde våning, till skola från administrativa lokaler
När; 2017
Belopp; 2 500 tkr (KS behandling av T2/2016)
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Fjärdingskolan
Skola benämning: Fjärdingskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 364 elever
Träningskolan; 38 elever
Beskrivning:
Skolan har ett mottagningskök. Skolan fick 2016 en modul med 2 klassrum.
Skolgården är underdimensionerad och otrygg enligt skolinspektionens rapport
2016. Fjärdingsparken i anslutning skulle kunna användas som skolgård men är ett
område som är otryggt för eleverna på skolan. I parken kör det mopeder/motortrafik och området på Hässleholmen är oroligt och otryggt då det senaste
tiden förkommer kriminalitet i området kring skolan. Grundskolenämnden önskar
att del av Fjärdingsparken närmast skolan får staket med grindar som kan stänga av
gångvägar så att motortrafik inte kommer igenom. Staket ska underlätta för yngre
elever att veta var gränserna går samt att pedagogerna kan få en överblick över området där eleverna får vistas. På skolan finns grundskola F-6 samt särskola, träningsskola. Elever från särskolan 7-9 flyttar HT2017 till Bodaskolans lokaler.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 375 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 345 personer (endast grundskolans del)
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Skolgård
• Matsal
Hyra
Totalt: 3 900 561 kr/år

Klass: 661 kr/kvm Debiterbar yta: 5901 kvm

Kr/elev: 10 716 kr kvm/elev: 16,21 kvm exkl särskolans elever då hyran från Lff
anges på hela fastigheten.
Modul; 205 kvm, 403 163 kr/år
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Förbättringsåtgärder:
Åtgärd 1; Utökad skolgård, Fjärdingparken blir en del av skolgården.
Klar; 2018
Effekt; Skolan får en säker skolgård.
Åtgärd 2; Ombyggnad av Fjärdingskolan.
Klar; 2025.
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Effekt; Skolan får ändamålsenliga lokaler för skollunch och mellanmål.
Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Ombyggnation
När; 2015
Belopp; 4000 tkr
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Område Trandared

Området Trandared har två skolor; Ekarängskolan och Trandaredskolan. Båda skolorna har ett högt elevtryck. Området expanderar och för att kunna möta elevströmmarna måste området öka sin lokalkapacitet för att kunna ge alla elever i området en grundskoleplats. I området finns ingen högstadieskola utan eleverna går till
Götaområdet, Daltorpskolan från Trandaredskolan och till BrämhultHässleholmen, Bodaskolan från Ekarängskolan i åk 7-9.
Trandaredskolan
Skola benämning: Trandaredskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 478 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Daltorpskolan. Skolan har en egen idrottshall. Skolan
har i dagsläget en modul på skolgården med 4 stycken klassrum. Skolan har ett til-lagningskök som är underdimensionerat för det ökade antal elever på skolan.
Skolans utformning av lokalerna begränsar verksamheten. Ventilationssystemet på
skolan är i dåligt skick.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 350 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 450 elever
Nuvarande kapacitetsutnyttjande %:
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Kökskapaciteten, behöver byggas om och dimensioneras för fler elever.
• Utformning av lokaler och ventilationsflödena.
• Ventilationen.
Möjliga kapacitetshöjandeåtgärder:
• Ombyggnation av köket. Ombyggnad för att kunna ta emot elevantalet på
skolan.
Hyra
Totalt: 3 257 408 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 6815 kr

kvm/elev: 10,31 kvm

Debiterbar yta: 4928 kvm

Modul; 345 kvm, 826 015 kr/år.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Trandaredskolan
Klar; 2025.
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Effekt; ca 100 elevplatser tillskapas.
•

Kapacitethöjande/ förbättringsåtgärder åtgärder i övrigt:
Åtgärd; Ombyggnation av köket.
När; under läsåret 2017/2018
Effekt; Köket klarar att hantera det ökande antalet elever på skolan (moduler).

Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Kök och om- och utbyggnation av skolan
När; läsåret 2017/2018 samt 2025
Belopp; 7000 tkr
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Ekarängskolan
Skola benämning: Ekarängskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 340 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Bodaskolan. Skolan har ett mottagningskök. Skolan har
en egen idrottshall. Skolan har trånga korridorer och kapprum, skolan består av fyra
fastigheter som är utformade på olika sätt. Några av fastigheternas korridorer och
kapprum är underdimensionerade.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 375 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 350 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Trånga korridorer och kapprum.
• Lokalernas utformning i vissa delar av skolan.
Hyra
Totalt: 2 785 454 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 8193 kr

kvm/elev: 12,39 kvm

Debiterbar yta: 4214 kvm

Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Ekarängskolan.
Klar; 2021.
Effekt; ca 50 elevplatser tillskapas.

Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan;
Objekt; Om- och utbyggnad av skolan
När; 2021
Belopp; 5000 tkr
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Område Göta

Området Göta har tre skolor; Daltorpskolan, Kristinebergskolan och Svedjeskolan.
Skolorna i området har ett högt elevtryck. Området expanderar och för att kunna
möta elevströmmarna måste området öka sin lokalkapacitet för att kunna ge alla
elever i området en grundskoleplats. Det behöver byggas en ny skola i området.
Skolstrukturen på Daltorpskolan ska förändras på sikt till att bli en 7-9 skola.
Grundskolenämnden anser att lokaler som är utformade som de på Daltorpskolan
är ändamålsenliga för god undervisning i åk 7-9 enligt skolans styrdokument.
Elever i åk F-6 skulle istället gå i den nya skolan som finns planer på vid Regementsområdet (Götaområdet).
Daltorpskolan
Skola benämning: Daltorpskolan F-9
Elevantal vt17:
Totalt: 707 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Trandaredskolans och Kristinebergskolans elever för att ha hemkunskap. Skolan har ett tillagningskök. Skolan hyr Daltorphallen för idrottsundervisning under verksamhetstid.
Skolan behöver ersättningslokaler för förskoleklass och fritidshem i samband med
att gamla idrottshallen ska byggas om. Dessutom finns det i beslutet från Skolinspektionen stark kritik mot att skolan har för lite lokaler i relation till elevantalet,
vilket de anser påverkar förutsättningarna för studiero och kunskapsutveckling på
ett mycket negativt sätt för eleverna. Ersättningslokaler har LFF inte kunnat erbjuda
skolan till skolstart höstterminen 2017 så skolan behöver få tillgång till mer lokaler
och flytta elever till vårterminen 2018.
Skolstrukturen på Daltorpskolan ska förändras på sikt till att bli en 7-9 skola.
Grundskolenämnden anser att lokaler som är utformade som de på Daltorpskolan
är ändamålsenliga för god undervisning i åk 7-9 enligt skolans styrdokument.
Elever i åk F-6 skulle istället gå i den nya skolan som finns planer på vid Regementsområdet (Götaområdet).
Daltorpskolans gamla idrottshall byggs om för att lokalerna ska bli ändamålsenliga
för ett nytt skolbibliotek, upphållsrum/cafeteria samt fritidsgård. Samverkan sker
med fritidsförvaltningen.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 775 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 650 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Otillräckligt med lokaler i relation till nuvarande elevantal.
• Matsalens kapacitet.
Hyra
Totalt: 6 539 934 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 9250 kr

kvm/elev: 13,99 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:

Debiterbar yta: 9894 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Åtgärd: Ombyggnation av Daltorpskolan gymnastikhall, verksamhetsanpassning.
Arbetsläget: Projektering gjord men måste eventuellt väntas med till lokaler finns
för evakuering av de elever som Skolinspektionen, avlagt in sin rapport och lämnat
ett vite för, har skett.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Förbättringsåtgärder:
Åtgärd; Flytt av elever till lokaler i närområdet vid Daltorpskolan.
I väntan på ny skola i Götaområdet.
När; Vårterminen 2018
Effekt; Daltorpskolan får en god studiemiljö för alla elever.

Inventarieinvesteringar:
• Till lokalinvesteringar enligt Borås stads aktuella Budget
Objekt; Medel för inventarier då ombyggnationen är klar är skolan i behov av. Digital
utrustning och inventarier till ett modernt skolbibliotek/studierum som kan ta emot elever
och hela klasser. Inventarier till ett uppehållsrum och cafeteria till skolans elever.
När; 2018
Belopp; ca 1 000 tkr beroende på återanvändning och att FoF utrustar sin del.
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Ersättningslokaler
När; vårterminen 2018
Belopp; 2000 tkr

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Kristinebergskolan
Skola benämning: Kristinebergskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 375 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Daltorpskolan. Skolan har inga särskilda behov av lokalanpassningar. Skolan har ett tillagningskök. Elever från Svedjeskolan har slöjd på
Kristinebergskolan. Skolan har en egen idrottshall.
I åk 4-6 kommer elevströmmen från Svedjeskolan till Kristinebergskolan, så kapacitet måste ”sparas” så att de eleverna får plats. Skolan var nybyggd och inflyttningsklar 2016 så skolan har ändamålsenliga lokaler.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalplan 2017-2019: 525 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 500 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Kapacitet ska finnas för åk 4-6 som kommer från Svedjeskolan.
Hyra
Totalt: 6 253 511 kr/år

Klass: 1084 kr/kvm

Kr/elev:16 676 kr

kvm/elev: 15,34 kvm

Debiterbar yta: 5753 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Svedjeskolan
Skola benämning: Svedjeskolan F-3
Elevantal vt17:
Totalt: 89 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd på Kristinebergskolan. Skolan har ett mottagningskök. Skolan har
undermålig idrottshall. Beslutad grundstruktur för Svedjeskolan är att den innehar
elever i åk F-3 och fritidshem och på Kristinebergskolan elever i åk F-6 och fritidshem. När eleverna lämnar Svedjeskolan ska de börja i åk 4 i Kristinebergskolan.
Elevtrycket är stort i förskoleklass, skolans kapacitet klarar inte det i förlängningen.
Situationen går att hantera under nästa läsår och eventuellt under ytterligare ett läsår,
men sedan måste en annan lösning vara klar, till exempel en ny skola i Regementsområdet.
Ett alternativ som kan övervägas är att, under en period, återgå till är en organisation med F-6 och fritidshem i Svedjeskolan. Det finns utrymme för en parallell.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 225 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 150 elever
Hyra
Totalt: 1056 278 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 11 868 kr

kvm/elev: 17,96 kvm

Debiterbar yta: 1598 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Område Norrby

Området Norrby består idag av tre skolor; Särlaskolan, Byttorpskolan och Hestra
Midgårdskolan. Skolorna i området har ett högt elevtryck. Området expanderar och
för att kunna möta elevströmmarna måste området öka sin lokalkapacitet för att
kunna ge alla elever i området en grundskoleplats. Området Norrby har behov av
två nya skolenheter för att kunna tillmötesgå elevströmmar i området. En ny skolenhet som kan ta emot elever i åk F-6 alternativt F-3 startas på Norrbyskolan. Skolstrukturen på Särlaskolan förändras på sikt till att bli en 7-9 skola. Elever i åk F-6
skulle istället gå i den nya skolenheten Norrbyskolan samt Byttorpskolan.
Även Byttorpskolan kräver en expandering för att kunna ta emot ökade elevströmmar på Norrbyområdet. Tullenskolan behöver öppnas för att tillmötesgå ökade
elevströmmar enligt befolkningsprognos.
Särlaskolan
Skola benämning: Särlaskolan F-9
Elevantal vt17:
Totalt: 404 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Byttorpskolans och Hestra Midgårdskolans elever som har hemkunskap på Särlaskolan. Skolan har ett tillagningskök. Skolan har en egen idrottshall.
Skolan ska renoveras och byggas om, det måste väntas med till 2022 på grund av att
skolan måste ha kapacitet att ta emot kommande elevströmmar. Skolan ska på sikt
bli en 7-9 skola då eleverna ska i åk F-6 alternativt F-3 ska flyttas till Norrbyskolan.
En renodlad 7-9 skola skulle kunna ta emot fler elever än vad F-9 skolan kan i dagsläget.
Planerade underhållsåtgärder av LFF:
2017 Renovering av yttre delar
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplanen 2017-2019: 825 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 450 elever
Möjliga kapacitetshöjandeåtgärder:
• Förändrad skolstruktur, renodla till 7-9 skola.
• Ombyggnation och förbättring av lokalernas utformande och skick.
Hyra
Totalt: 6214 061 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 15 381 kr

kvm/elev: 23,27 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Byggnadens yttre delar.
Arbetsläget: Startat.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitethöjande åtgärder i övrigt:

Debiterbar yta: 9401 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Åtgärd; Ombyggnation av Särlaskolan.
När; 2022
Effekt; Ombyggnation till modern 7-9 skola med ändamålsenliga lokaler.
•

Förbättringsåtgärder:
Åtgärd; Yttre delar
När; 2017

Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Ombyggnation av Särlaskolan.
När; 2022
Belopp; 5000 tkr

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Hestra Midgårdskolan
Skola benämning: Hestra Midgårdskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 430 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Särlaskolan. Skolan har ett tillagningskök. Skolan är integrerad med fritidsgård och äldreomsorg i samma fastighet. Förskolan hade lokaler
tidigare i samma fastighet. Nu har skolan tagit över dem och anpassning behöver
göras till att utforma ett klassrum av förskolans tidigare mindre rum. Skolgården
behöver expandera och utformas på ett nytt sätt.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 375 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 440 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Skolgården.
• Kapprum.
Hyra
Totalt: 3 427 285 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 7970 kr

kvm/elev: 12,06 kvm

Debiterbar yta: 5185 kvm

Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitethöjande/förbättringsåtgärder i övrigt:
Åtgärd; Utökad skolgård (fotbollsplan som Samfällheten önskar sälja till LFN) och
ombyggnad av förskolans lokaler till klassrum.
När; 2017
Effekt; Lokaler och utemiljö som är anpassad och tillfredställande för dagens skolkapacitet.

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Byttorpskolan
Skola benämning: Byttorpskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 240 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Särlaskolan. Skolan har ett mottagningskök. Skolan har
en egen idrottshall som är mycket dåligt skick. Skolan är i behov av renovering och
området behöver en expansion av skolkapacitet för att kunna tillmötesgå befolkningsprognosen i området.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplanen 2017-2019: 475 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 324 elever
Hyra
Totalt: 2 737 862 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 11 408 kr

kvm/elev: 17,26 kvm

Debiterbar yta: 4 142 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Förstudie för ombyggnad av Byttorpskolan.
Arbetsläget: Startad förstudie.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Byttorpskolan
Klar; 2020.
Effekt; ca 200 elevplatser tillskapas och skolan får ändamålsenliga lokaler som kan
tillmötesgå befolkningsprognosens ökning av elever i området.

Inventarieinvesteringar:
• Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Om- utbyggnad av Byttorpskolan
När; 2020
Belopp; 5000 tkr

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Norrbyskolan
Förstudie görs 2017 för att starta upp ny skolenhet. Planerad ombyggnad kommer
ske under 2018/2019, med inflyttning 2019. Särlaskolans elever i åk F-3 alternativt
F-6 flyttar då in i skolan.
Skolan bör ha en hyra på 661 kr/kvm, då fastigheten är gammal och lokalerna renoveras

efter fastighetens förutsättningar.

Regementskolan alternativt skola i Götaområdet
Skolan behöver byggas 2022 för att klara skolkapaciteten i Götaområdet. Elever
från Daltorpskolan kommer att vara evakuerade samt att befolkningsprognosen
kräver mer skolkapacitet. Skolan ska rymma 500 elever. Lokalerna kommer då att
vara på ett modernt och ändamålsenligt sätt för att bedriva modern undervisning
efter skolans styrdokument, hyran blir då 1084 kr/kvm.
Tullenskolan
Tullenskolan används 2017-2019 som evakueringsskola till Gånghesterskolan 3-6.
2019 behöver det startas en ny skolenhet här för att kunna möta befolkningsprognosen. Det är ännu inte fastställt hur många elever den kan ta emot kapacitetmässigt, alternativt göra en F-3 skola. Skolan bör ha en hyra på 661 kr/kvm, då fastigheten är gammal och lokalerna renoveras efter fastighetens förutsättningar.

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Område Sandhult

Området Sandhult har fyra skolor; Sjömarkenskolan, Sandhultskolan, Sandaredskolan och Sandgärdskolan. Alla skolorna har ett högt elevtryck. Området expanderar
och för att kunna möta elevströmmarna måste skolorna öka sin lokalkapacitet för
att kunna ge alla elever i området en grundskoleplats. Sandgärdskolan är en högstadieskola som tar emot eleverna från Sjömarken, Sandared och Sandhult då de börjar
i åk 7.
Sandhultskolan
Skola benämning: Sandhultskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 156 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Sandaredskolan. Skolan har ett mottagningskök. Skolan
har en egen idrottshall.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan: 250 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 170 elever
Hyra
Totalt: 1 454 200 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 9 322 kr

kvm/elev: 14,10 kvm

Debiterbar yta: 2 200 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Sjömarkenskolan
Skola benämning: Sjömarkenskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 410 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Sandgärdskolan och Sandaredskolan. Skolan har ett
mottagningskök. Skolan har en egen idrottshall. Skolan är i behov av ut- och ombyggnation för att skapa ändamålsenliga lokaler samt kunna ta emot ökade elevströmmar. Sjömarkenskolan är nära sin maxkapacitet gällande att ta emot elever.
Vissa årskurser har intagningsstopp. Trycket till skolan är stort. Utemiljön är inte
ändamålsenlig. Idrottshallen stödjer inte elevernas utveckling i idrott. Skolan har
idag två paviljongbyggnationer. Det finns en gjord förstudie. Förstudien är gjord på
tre paralleller ska få plats i skolan, alltså 21 klassrum. Skolans alla utrymmen ska
dimensioneras för 30 elever per klass för att kunna ha kapacitet vid elevströmmarnas varierande storlekar.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 600 personer+125 personer i moduler
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 400 elever
Hyra
Totalt: 2 386 871 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 5 822 kr

kvm/elev: 8,81 kvm (ej moduler inräknade)

Debiterbar yta: 3611 kvm

Moduler, 316 kvm, 55 816 kr/år.
Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Tillbyggnad av Sjömarkenskolan
Arbetsläget: Förstudie klar, projekteringsstart 2018.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitethöjande åtgärder i övrigt:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Sjömarkenskolan.
Klar; 2020.
Effekt; ca 100 elevplatser tillskapas och skolan får ändamålsenliga och effektiva lokaler.

Inventarieinvesteringar:
• Till lokalinvesteringar enligt Borås stads aktuella Budget
Objekt; Om- och tillbyggnad
När; 2020
Belopp; 5000 tkr

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Sandaredskolan
Skola benämning: Sandaredskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 397 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Sandhultskolan, Sjömarkenskolan samt delar av Sandgärdskolan
som har hemkunskap på Sandaredskolan. Skolan har ett mottagningskök. Skolan
lånar två klassrum på Sandgärdskolan för att kunna ta emot elevantalet. Skolan hyr
Sandaredshallen till idrottsundervisning under verksamhetstid.
Sandaredsområdet har en stark demografisk utveckling. Skolans trafiksituation behöver ses över, parkeringsplatser, säkra angöringsplatser då elevantalet är stort på
skolan vilket medför många vårdnadshavare som kommer hämtar/lämnar med bil.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 450 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 400 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Antalet klassrum.
• Matsalen.
Hyra
Totalt: 3 227 663 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 8130 kr

kvm/elev: 12,30 kvm

Debiterbar yta: 4883 kvm

Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Sandaredskolan och Sandgärdskolan.
Klar; 2020.
Effekt; ca 100 elevplatser tillskapas i Sandared.

•

Kapacitethöjande/förbättringsåtgärder i övrigt:
Åtgärd; Skolan har en otrygg trafiksituation vid parkering och hämtning/lämningsplats.
Anpassningar bör göras för att säkerställa trafiksituationen kring skolan.
Klart; under 2018.
Effekt; trygg miljö för eleverna/barn på skolan.

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Inventarieinvesteringar:
• Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Om- och utbyggnad av Sandaredskolan och Sandgärdskolan.
När; 2020.
Belopp; 5000 tkr

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Sandgärdsskolan
Skola benämning: Sandgärdskolan 7-9
Elevantal vt17:
Totalt: 383 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot elever från Sandhultskolan som har hemkunskap. Skolan har ett
tillagningskök. Skolan har sin idrottsundervisning i Sandaredshallen under verksamhetstid. Ventilationen på skolan är i mycket dåligt skick. Skolans lokaler saknar
märkning för ventilationen (OVK). Sandgärdskolans lokaler är mycket slitna och
har inte underhållits på ett förväntat sätt. En översyn och renovering behöver göras.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan: 575 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 420 elever
Hyra
Totalt: 4 189 418 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 10 938 kr

kvm/elev: 16,55 kvm

Debiterbar yta: 6 338 kvm

Hyra Sandaredshallen: 715 kvm, 777 205 kr/år (1084 kr/kvm)
Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Utredning- och förstudieprojekt 2017, 2018 ombyggnation av Sandgärdskolan
Arbetsläget: Ej startat.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Sandaredskolan och Sandgärdskolan.
Klar; 2020.
Effekt; ca 100 elevplatser tillskapas i Sandared.

•

Kapacitethöjande/förbättringsåtgärder i övrigt:
Åtgärd; Lagning av ventilationen på skolan. Skolan har en dålig innemiljö (ventilation)
vilken begränsar schemaläggning och klasstorlekar.
Klart; under 2018.
Effekt; god innemiljö för eleverna på skolan.

Inventarieinvesteringar:
• Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Om- och utbyggnad av Sandaredskolan och Sandgärdskolan.

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

När; 2020.
Belopp; 5000 tkr

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Område Viskafors

Viskaforsområdet har två skolor i områdena, Kinnarummskolan och Svaneholmskola. I centrala Viskafors ligger Viskaforskolan som är en F-9 skola. Viskaforsskolan tar emot elever till högstadiet från de två ytterskolorna.
Kinnarummaskolan
Skola benämning: Kinnarummaskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 92 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd och hemkunskap på Viskaforsskolan. Skolan har inga särskilda behov av lokalanpassningar. Skolan har ett mottagningskök. Skolan har en egen idrottshall. Kinnarummaskolan får eventuellt tillbaka lokaler från förskolan inför läsåret 17/18 beroende på att elevantalet ökat under några år samt att förskolan ska vara
i moduler. Det rör sig om en lektionssal med kapprum. Detta kommer att innebära
ökad lokalkostnad från hösten.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 150 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 110 elever
Hyra
Totalt: 899 621kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 9 778 kr

kvm/elev: 14,79 kvm

Debiterbar yta: 1 361 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Svaneholmskolan
Skola benämning: Svaneholmskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 134 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd och hemkunskap på Viskaforsskolan. Förskolan hyr lokaler på skolan. Skolan har ett mottagningskök.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 175 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 180 elever
Hyra
Totalt:1 731 159 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 12 919 kr

kvm/elev: 19,54 kvm

Debiterbar yta: 2 619 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Viskaforsskolan
Skola benämning: Viskaforsskolan F-9
Elevantal vt17:
Totalt: 545 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Kinnarummaskolan och Svaneholmskolan som har slöjd och hemkunskap på Viskaforsskolan. Skolan har inga särskilda behov av lokalanpassningar.
Skolan har ett tillagningskök. Skolan har idrottsundervisning i en egen mindre idrottshall samt hyr även Viskaforshallen under verksamhetstid. De hyr även en villa i
närheten som de bedriver viss undervisning i.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 775 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 750 elever
Hyra
Totalt: 5 656 177 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 10 378 kr

kvm/elev: 15,70 kvm

Debiterbar yta: 8 557 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Område Centrum
Området Centrum har två skolor; Engelbrektskolan och Bergdalskolan. Skolorna i
området har ett högt elevtryck. Området expanderar och för att kunna möta elevströmmarna måste området öka sin lokalkapacitet för att kunna ge alla elever i området en grundskoleplats.
Skolområdet Centrum har behov av nya skolenheter för att kunna tillmötesgå elevströmmar i området. En ny skolenhet som kan ta emot elever i åk F-3 alternativt F6 med plats för ca 250 elever (Samariten) samt en 7-9 skola (Kulturskolan).
Engelbrektskolan
Skola benämning: Engelbrektskolan F-9
Elevantal vt17:
Totalt: 809 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Bergdalskolan som har hemkunskap på Engelbrektskolan. Skolan
har ett tillagningskök. Engelbrektskolan har nått sin maxkapacitet. HT17 börjar 4
stycken förskoleklasser på Björkängskolan, ca 80 elever. Lokalerna är anpassade till
förskoleklassens undervisning.
Skolans matsal, idrottshall, fritidslokaler, kapprum och antal klassrum är underdimensionerad för det antal elever som i dagsläget går på skolan. Två klassrumsmoduler finns på skolan.
Matsalen är inte dimensionerad för det antal elever som idag går på Engelbrektskolan. Matsalens har inte tillräckligt med kapacitet för skolans elever.
Det behöver göras en ombyggnation av skolan för att få moderna och ändamålsenliga lokaler. Matsalen är av högsta prioritet. En skolenhet i centrum behövs för att
kunna hantera elevströmmarna tillhörande Engelbrektskolan.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplanen 2017-2019: 875+50 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 750 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Matsal.
• Kapprum.
• Klassrum.
Hyra
Totalt: 6 974 872 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Debiterbar yta: 10 552 kvm

Kr/elev: 8 622 kr
kvm/elev: 13,04 kvm
Modul; 211 kvm, 232 984 kr/år.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Förskoleklasserna som startar HT2017 är på Samariten(80 elever).
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När; HT2017
Effekt; Skolan har skollokaler åt alla elever tillhörande Engelbrektskolan.
•

Kapacitethöjande/förbättringsåtgärder i övrigt:
Åtgärd; Ombyggnad av Engelbrektskolan.
Klar; 2020
Effekt; ändamålsenliga lokaler, matsal och utformning av skolan.

Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Ombyggnation
När; 2020
Belopp; 5000 tkr
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Bergdalskolan
Skola benämning: Bergdalskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 325 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Engelbrektskolan. Skolan har ett tillagningskök. 2014
flyttade skolverksamheten in på Bergdalskolan igen efter en omfattande om- och
tillbyggnad som genomförts. Detta har medfört att skolan nu har ändamålsenliga
undervisningslokaler som är väl anpassande till modern undervisningsmetodik.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 350 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 325 elever
Hyra
Totalt: 4 739 320 kr/år

Klass: 1084 kr/kvm

Kr/elev: 14 904 kr

kvm/elev: 13,71 kvm

Debiterbar yta: 4 360 kvm

BILAGA 3 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Björkängen - Samariten
På Björkängskolan – Samariten kommer ca 80 stycken förskoleklasselever tillhörande Engelbrektskolan gå där under läsåret 17/18. Utrymmen inuti fastigheten
renoveras och anpassadas till förskoleklassverksamhet samt fritids. Verksamheten
går under namnet Lilla Engelbrektskolan.
Grundskolenämnden ger förslag att en ny skolenhet bör öppnas på Björkängskolan
för att tillgodose grundskoleplatser för elever i centrumområdet. Skolenhetens
struktur behöver planeras vidare och arbetas fram förslag så snart som möjligt för
att kunna startas läsåret 18/19. LFN får i uppdrag att utreda hur många elever som
kapacitetmässigt kan vara på skolenheten i relation till utemiljön samt hur många
klassrum som kan vara disponerade till grundskolan.
CFL är i en liten del av Samariten. Lokalerna ska anpassas för att passa verksamheten där med kartläggning av nyanlända barn till skolstart HT2017. CFL:s yta 1 100
kvm, 726 000 kr/år.
Kulturskolan
Grundskolenämnden ger förslag att en ny skolenhet bör öppnas på Kulturskolan
för att tillgodose grundskoleplatser för elever i centrumområdet. Skolenhetens
struktur behöver vara en 7-9 skola som ska öppna läsåret 18/19. LFN får i uppdrag
att utreda hur många elever som kapacitetmässigt kan vara på skolenheten i relation
till utemiljön samt hur många klassrum som kan vara disponerade till grundskolan.
Även var idrottsundervisningen kan bedrivas behöver utredas.
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Område Sjöbo

Området Sjöbo har två skolor; Sjöboskolan och Erikslundskolan. Skolorna i området har ett högt elevtryck. Området expanderar och för att kunna möta elevströmmarna måste området öka sin lokalkapacitet för att kunna ge alla elever i området en
grundskoleplats.
Erikslundskolan
Skola benämning: Erikslundskolan F-9
Elevantal vt17:
Totalt: 369 elever grundskolan
Särskolan: 14 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Sjöboskolan som har hemkunskap på Erikslundskolan. Skolan har
ett tillagningskök. På Erikslundskolan bedrivs verksamhet i form av förskoleklass,
grundskola för årskurserna 1-9, fritidshem och grundsärskola. Skolan är i behov av
en genomgripande upprustning när det gäller såväl lokalutformandet, utemiljön,
ytskikt, ventilationskapacitet och ljudvolym. Grundsärskolans möjligheter att på ett
bättre sätt än idag integrera särskolans verksamhet med grundskolan bör utredas.
Av fastställd investeringsplan (Budget 2016) framgår att en utredning och förstudie
för ombyggnad av Erikslundskolan skall genomföras 2017.
F-6 på Erikslundskolan har idag en parallell.
Ur verksamhetssynpunkt, effektivitetssynpunkt och organisationssynpunkt bör
strukturen på skolan ses över innan ombyggnation. Skolans idrottshall är ej tillgänglighetsanpassad. Elever från särskolan nyttjar Sjuhäradshallen till sin idrottsundervisning.
Skolan behöver mer lokaler från HT17, förslag finns att hyra lokaler i närheten av
ishallen alernativt i en villa i närheten.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 350 personer
Pedagogisk enligt GF:s bedömning: 380 elever
Hyra
Totalt: 4 930 399 kr/år

Klass: 661 kvm

Debiterbar yta: 7 459 kvm

Kr/elev: 13 362 kr
kvm/elev: 20,21 kvm
(Beräkningen är inte gjord på särskolans elever.)
Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Utredning- och förstudieprojekt, ombyggnad av Erikslundskolan
Arbetsläget: Ej startad.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enligt aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Om- och utbyggnad av Erikslundskolan.
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Klar; 2020.
Effekt; ca 200 elevplatser tillskapas.
Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Om- och utbyggnation
När; 2020
Belopp; 5000 tkr
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Sjöboskolan
Skola benämning: Sjöboskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 346 elever
Beskrivning:
Skolan har hemkunskap på Erikslundskolan. Skolan har ett tillagningskök. Flytten
av särskolan till Erikslund under 2014 har frigjort lokaler så att verksamhet kan inrymmas inom skolan. Skolan har inga särskilda behov av lokalanpassningar.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 550 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 480 elever
Hyra
Totalt: 3 868 172 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 11 180 kr

kvm/elev: 16,91 kvm

Debiterbar yta: 5852 kvm
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Område Fristad

Skolområdet Fristad består av sex stycken skolor; Fristadskolan, Gula Skolan,
Sparsörskolan, Asklandaskolan, Bredaredskolan och Borgstenaskolan. Skolorna inne
i Fristad och i Sparsör behöver expandera och byggas om för att kunna tillgodose
att alla elever får en grundskoleplats. Skolstrukturen inom Fristadområdet har behov
av att ses över.
Sparsörsskolorna Kil- och Slättängskolan
Skola benämning: Sparsörskolorna Kil- och Slättängskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 290 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd och hemkunskap på Fristadskolan. Skolan har ett tillagningskök
som förser skola. Köket är i behov av utbyggnad av kapacitet för att kunna tillgodose skolans elevkapacitet.
Elevkullarna inom skolans upptagningsområde ökar vilket medfört att antalet elever
i F-3 uppgår till det antal som maximalt kan tas emot på skolan. Utrymmet för inflyttande elever är följaktligen obefintligt.
Skolan har idag inskrivnings stopp i många årskurser. Områdets demografiska utveckling är stor. Elevtrycket är stort inom området. Skolan nekar och kommer att
tvingas att neka inskrivning av elever boende i området tills att skolans lokaler blir
fler.
Inför höstterminen 2018 måste det skapas fler platser genom att öka lokalytan på
Sparsörskolan motsvarande ett klassrum med tillhörande grupprum på skolan för
att täcka det behov av elevströmmar som kommer.
Skolans administration är belagd i en villa på skolgården. Lokalen behöver anpassas
för att kunna uppnå de krav då samtal och möten ska utföras. Dörrar behöver bytas
till dörrar som inte släpper igen ljud vid samtal och möten.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 350 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 320 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Kök.
• Matsal.
• Antalet klassrum.
Hyra
Totalt: 2 463 547 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 8 495 kr

kvm/elev: 12,85 kvm

Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitethöjande åtgärder i övrigt:
Åtgärd; Utökning med ett klassrum.

Debiterbar yta: 3727 kvm
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När; 2018 HT
Effekt; Lokaler som är anpassad och tillfredställande för skolans elevströmmar.
Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Utökad med ett klassrum.
När; 2018 HT
Belopp; 1000 tkr.
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Gula Skolan
Skola benämning: Gula Skolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 191 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd och hemkunskap på Fristadskolan. Gula Skolan och Fristadskolan
har ett gemensamt tillagningskök som förser skolorna samt Asklandaskolan med
kost. Gula Skolan och Fristadskolan delar matsal. Gula Skolan har en mindre idrottshall där åk F-2 har idrott. Resten av klasserna har idrott i Fristadhallen. En av
skolans undervisningssalar används idag för musikundervisning för såväl Gula skolan som Fristadskolan. Detta begränsar Gula Skolan då fler klassrum behövs för att
möta kommande elevströmmar.
Skolans trafiksituation behöver ses över, parkeringsplatser, säkra angöringsplatser då
elevantalet är stort på skolan vilket medför många vårdnadshavare som kommer
hämtar/lämnar med bil.
Skolan har ej ändamålsenliga lokaler för administration, elevhälsan/lärarbetsplatser.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 350 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 240 elever
Kapacitetsbegränsande faktorer:
• Fristadskolan har musiksal på Gula Skolan.
Möjliga kapacitetshöjandeåtgärder:
• Ny musiksal byggs på Fristadskolan då Gula skolan kan använda salen till
vanligt klassrum.
Hyra; beräknas på hela fastigheten som heter Fristadskolan.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitethöjande åtgärder i övrigt:
Åtgärd; Utökning med ett klassrum. Utbyggnad av musiksal på Gula Skolan och
Fristadskolans område.
När; 2019
Effekt; Lokaler som är anpassad och tillfredställande för skolans elevströmmar.

•

Förbättringsåtgärder:
Åtgärd; Administrationslokaler.
När; 2019
Effekt; Skolans personal får ändamålsenliga lokaler att arbeta i.
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Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Utökning med ett klassrum. Utbyggnad av musiksal på Gula Skolan och
Fristadskolans område.
När; 2019
Belopp; 2000 tkr
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Fristadskolan
Skola benämning: Fristadskolan 7-9
Elevantal vt17:
Totalt: 366 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Gula Skolan, Borgstenaskolan och Sparsörskolorna som har slöjd
på Fristadskolan. Skolan tar emot Gula Skolan, Borgstenaskolan, Bredaredskolan
och Sparsörskolorna och som har hemkunskap på Fristadskolan. Fristadskolan hyr
Fristadhallen och idrottsundervisning där under verksamhetstid. Fristadskolan och
Gula skolan har ett gemensamt tillagningskök som förser skolorna samt Asklandaskolan med kost. Gula Skolan och Fristadskolan delar matsal.
Med start vid årsskiftet 2016/17 genomförs nu en omfattande ombyggnad av
Fristadskolan. De åtgärder som genomförs handlar i huvudsak om utbyte av luftbehandlingssystem och energieffektivisering men även förändringar som syftar till att
anpassa skolans lokaler till modern undervisningsmetodik och förbättra skolans
möjligheter att skapa en effektiv arbetsorganisation. Ombyggnationen skapar goda
förutsättningar för undervisningen.
Förändringarna innebär bl. a att skolan indelas i fyra hemavdelningar vilket förväntas leda till ökad studiero för eleverna.
Under renoveringen befinner sig verksamheten idag i paviljonger. Behovet på skolan av en musiksal är stort. Idag utför man musiklektionerna i Gula skolan i ett
”vanligt” klassrum. Detta medför att lokalerna inte stödjer eller medverkar till god
måluppfyllelse i musik. Vid projektering av ombyggnation togs inte musiksal med.
Fristadskolan har sin musiksal tillsammans med Gula Skolan.
Därtill minskar Gula skolans förmåga att ta emot elever då ett klassrum gjorts om
och används till musiksal. Om en musiksal byggs i anslutning till Fristadskolan kan
även Gula skolan ha musiklektioner där.
Utöver att främja måluppfyllelsen i musik kan en musiksal underlätta olika verksamheter då området även får en lokal för mindre uppträdande, föreläsningar, storklassrum m.m.
Skolgården på Fristadskolan är i behov av upprustning, detta är inte medfört i projektet vid ombyggnationen.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF loklaresursplan:
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning:
Hyra (samt Gula Skolan)
Totalt: 5 774 496 kr/år
Klass: 661 kr/kvm
Kr/elev: 10 461 kr

kvm/elev: 15,83 kvm

Åtgärder fastställda i Borås stads budget:
Åtgärd: Ombyggnad av Fristadskolan
Arbetsläget: Startat 2016.
Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
• Kapacitethöjande åtgärder i övrigt:

Debiterbar yta: 8736 kvm
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Åtgärd; Utbyggnad av musiksal inklusive biutrymmen i form av grupprum för enskild
musikundervisning och förrådsutrymmen.
När; 2019
Effekt; Lokaler som är anpassad och tillfredställande för skolans musikundervisning.
Inventarieinvesteringar:
• Till lokalinvesteringar enligt Borås stads aktuella Budget
Objekt; Ombyggnation av Fristadskolan
När; 2018
Belopp 3 000 tkr
A. Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Utbyggnad av musiksal på Gula Skolan och Fristadskolans område.
När; 2019
Belopp; 2000 tkr
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Asklandaskolan
Skola benämning: Asklandaskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 261 elever
Beskrivning:
Skolan tar emot Bredaredskolan som har slöjd på Asklandaskolan. Skolan har hemkunskap på Fristadskolan. Skolan har ett mottagningskök. Asklandaskolan är en F-6
skola som är byggd som en 1,5-parallellig skola. Skolan hyr Asklandahallen och har
idrottsundervisning där under verksamhetstid.
De senaste åren har skolan fått neka placering av nya elever i vissa årskurser. En
utbyggnation av skolan skulle behöva planeras så att eleverströmmar kan tillmötesgås i Fristadområdet.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 350 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 288 elever
Hyra
Totalt: 3 785 547 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 14 504 kr

kvm/elev: 21,94 kvm

Debiterbar yta: 5727 kvm

Lokalplan 2017
Föreslagna åtgärder:
•

Kapacitetshöjande åtgärder för att nå kapacitet enl aktuell befolkningsprognos:
Åtgärd; Utbyggnad Asklandaskolan som skapar kapacitet i Fristadområdet.
Klar; 2025.
Effekt; ca 100 elevplatser tillskapas.

Inventarieinvesteringar:
•

Tillkommande objekt enligt denna lokalplan
Objekt; Utbyggnad av Asklandaskolan.
När; 2025
Belopp; 3000 tkr
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Bredaredskolan
Skola benämning: Bredaredskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 104 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd på Asklandaskolan. Skolan har hemkunskap på Fristadskolan. Skolan har ett tillagningskök som förser skola och förskola med kost. Skolan och förskolan delar vissa lokalutrymmen. Bredaredskolans lokaler behöver anpassas för
lärararbetsrum, rektors rum m.m.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 150 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 130 elever
Hyra
Totalt: 1 612 840 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 15 508 kr

kvm/elev: 23,46 kvm

Debiterbar yta: 2440 kvm
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Borgstenaskolan
Skola benämning: Borgstenaskolan F-6
Elevantal vt17:
Totalt: 92 elever
Beskrivning:
Skolan har slöjd och hemkunskap på Fristadskolan. Skolan hyr Borgstenas Allhall
och har idrottsundervisning där under verksamhetstid. Skolan har ett tillagningskök.
Kapacitet:
Teknisk enligt LFF lokalresursplan 2017-2019: 150 personer
Pedagogisk enligt GRF:s bedömning: 110 personer
Hyra
Totalt: 1 002 737 kr/år

Klass: 661 kr/kvm

Kr/elev: 10 899 kr

kvm/elev: 16,49 kvm

Debiterbar yta: 1517 kvm

Inhyrning All hallen; 1150 kvm, 760 150 kr/år (ej inräknat i skolans yta).
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Hyra, lokalyta vårterminen 2017
Namn
kr/elev m2/elev m2
Årshyra
Antal elever inkl. F-klass
Rångedalaskolan
16 176
24,47 1 346
889 706
55
Bredaredskolan
15 508
23,46 2 440 1 612 840
104
Särlaskolan
15 381
23,27 9 401 6 214 061
404
Nya Asklandaskolan 14 504
21,94 5 727 3 785 547
261
Aplaredskolan
13 762
20,82 1 624 1 073 464
78
Äsperedskolan
13 644
20,64 1 899 1 255 239
92
Erikslundskolan
13 362
20,21 7 459 4 930 399
369
Svaneholmskolan
12 919
19,54 2 619 1 731 159
134
Dannikeskolan
12 807
19,38 1 395
922 095
72
Svedjeskolan
11 868
17,96 1 598 1 056 278
89
Målsrydskolan
11 676
17,66 2 102 1 389 422
119
Byttorpskolan
11 408
17,26 4 142 2 737 862
240
Sjöboskolan
11 180
16,91 5 852 3 868 172
346
Sandgärdskolan
10 938
16,55 6 338 4 189 418
383
Borgstensskolan
10 899
16,49 1 517 1 002 737
92
Bodaskolan
17 742
16,32 9 973 10 840 651
611
Fjärdingskolan
10 716
16,21 5 901 3 900 561
364
Fristadskolan
10 461
15,83 8 736 5 774 496
552
Viskaforsskolan
10 378
15,70 8 557 5 656 177
545
Kristinebergskolan
16 676
15,34 5 753 6 253 511
375
Kinnarummaskolan
9 778
14,79 1 361
899 621
92
Tummarpskolan
9 678
14,64 2 167 1 432 387
148
Sandhultskolan
9 322
14,10 2 200 1 454 200
156
Daltorpskolan
9 250
13,99 9 894 6 539 934
707
Bergdalskolan
14 904
13,71 4 360 4 739 320
318
Dalsjöskolan
8 699
13,16 7 067 4 671 287
537
Engelbrektskolan
8 622
13,04 10 552 6 974 872
809
Kil/Slättängskolan
8 495
12,85 3 727 2 463 547
290
Ekarängskolan
8 193
12,39 4 214 2 785 454
340
Gånghesterskolan
8 158
12,34 2 271 1 501 131
184
Sandaredskolan
8 130
12,30 4 883 3 227 663
397
Hestra Midgård
7 970
12,06 5 185 3 427 285
430
Myråsskolan
7 869
11,90 5 750 3 800 750
483
Trandaredskolan
6 815
10,31 4 928 3 257 408
478
Sjömarkenskolan
5 822
8,81 3 611 2 386 871
410
Kerstinsgården
5 538
8,38
821
542 681
98

Medelvärde
Medelvärde

15,97 m2/barn
11 090 kr/elev

Kommentar; Slöjdsalar samt andra specialsalar inräknade, idrottshall, uppehållsrum, korridorsutrymmen, skyddsrum mm.
Utformningen av lokalerna spelar in samt lokaleffektiviteten som kan nås av att ha flera verksamheter i samma lokaler.
Flera skolor tar emot elever från andra skolor som har tex slöjd, hemkunskap, musik och idrott.
Jämförelsetalen blir alltså inte korrekta med antalet elever som har undervisning på skolorna.

Moduler 2017

Namn
kr/elev m2/elev m2 Årshyra
Pav.Myråsskolan
230 227 140
Pav.Engelbrektskolan 2
211 232 984
Pav. Trandaredskolan
346 826 015
Pav. Kerstinsgården
333 743 567
Pav.Gånghesterskolan
407 483 811
Pav. Sjömarkenskolan
805 379 771
Pav. Fjärdingskolan
205 403 163
Pav. Sjömarkenskolan NY
309 381 881
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3. Önskvärd framtida målbild
Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och hänsyn ska tas till barns och
elevers olika behov. I skollagen framgår att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet
den anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma
sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Elevers olika behov är inte statiska, varvid
organisationen av resurserna behöver ha en inneboende flexibilitet. De som arbetar närmast
eleverna; lärare, elevhälsopersonal och rektor är de som har den bästa kunskapen om elevernas
behov och hur resurserna ska organiseras för att möta behoven. En skola med en grundstruktur
som medför ett högre antal lärare skapar möjligheter till flexibla lösningar och samarbete lärare
emellan.
Skolan är en av elevernas sociala arenor. Elever leker, lär av varandra och utvecklar sin sociala
kompetens under sin skoltid. Skolan som social arena är också en mötesplats för elever med olika
intressen och personligheter. Att driva en inriktning mot en skola med en grundstruktur som
medför tillgång till en rik variation av elever i olika åldrar och kön, med olika intressen och
bakgrunder är att gynna elevernas sociala utveckling.
Kursplanerna i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) anger det
centrala innehållet för varje ämne indelat i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Kursplanerna kompletteras även med kunskapskrav i de olika ämnena. Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnenas
långsiktiga mål och centrala innehåll. Kunskapskraven beskriver den lägsta godtagbara kunskapsnivån för elever i årskurs 3 i vissa ämnen och anger den kunskapsnivå som krävs för betygen A, C
respektive E för elever i årskurs 6 och 9 i samtliga ämnen. Målbilden är en skolstruktur.
För att möjliggöra ett nära samarbete mellan fritidshemmet och de tidiga åren i grundskolan, samt
att tillgodose tillgång till fritidshemmet för elever upp till 12 år, finns det fördelar med att organisatoriskt hålla samman fritidshemmet, förskoleklassen och årskurserna 1-6.
•

Skolstrukturen ska vara F-6, F-9 eller 7-9 utifrån hur kursplanerna är uppbyggda i den nya
läroplanen, LGR 11. Grundskolenämndens framtida målbild av Borås Stads skol-

enheter är att de på sikt renodlas till F-6 och 7-9. Vissa undantagsfall kan dock
förekomma då en F-9 skola skulle fungera, planeringsmässigt innebär det att
skolenheter finns i samma byggnad men är uppdelade i olika skolenheter. Alternativt om det inte lokalmässigt går att anpassa till F-6 skola så är målet en F-3 skola,
dock med fler än en parallell. En struktur baserad på skolorna i form av paralleller eller

årskurser – en klass, ett klassrum innebär inte att klasserna är statiska i det dagliga arbetet.
Organisatoriskt kan delning eller sammanslagning av klasser/grupper ske. Grundskolans
lokaler bör vara utformade och anpassade till detta.

•

Skolorna bör inte vara för små. Strävan är att skolorna ska ha minst 250-300 elever. Detta
för att klara krav på lärarbehörighet, för att ge rektor större handlingsfrihet vid
utformning av organisation och för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Det är
dyrt med små enheter. Större enheter ökar möjligheterna för att skapa attraktiva skolor
för eleverna och pedagogerna.

•

Alla lösningar ska sträva mot att uppnå ökad integration.

I skollagen framgår att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är
behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Lärarutbildningen har under en längre
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tid varit inriktad både mot åldrar och ämnen, vilket innebär att det är få lärare som har behörighet
att undervisa eleverna i samtliga ämnen. I de flesta fall är det därför nödvändigt att organisera
flera lärare med olika behörighet runt en elevgrupp, för att uppfylla kravet på behörighet i ämnesundervisningen. Detta fordrar en grundstruktur som möjliggör att olika lärares behörighet
matchas med varandra. Här är elevantalen, dvs. skolans storlek, av betydelse, då antalet elever
lägger grunden för antalet anställda lärare. Att bedriva en inriktning mot en grundstruktur av
skolor om minst 250-300 elever, två paralleller, är att säkerställa tillgången till behöriga lärare.
3:1 Lokalers utformning och funktion
Grundskolenämnden anser att en framgångsfaktor är att skolverksamheten ska ha tillgång till
ändamålsenliga lokaler för att kunna driva en attraktiv skola i Borås Stad. Önskvärt är att skollokaler är utformade för att kunna stödja undervisning mot skolans styrdokument LGR11 och
Skollagen.
Verksamheternas krav på lokaler förändras över tid utifrån faktorer som förändrade myndighetskrav eller förändrad pedagogik.
Grundskolenämndens strävan är att ha effektiv och flexibel lokalanvändning och att skapa goda
förutsättningar för det pedagogiska arbetet.
Grundskolenämndens förslag är att arbeta fram ett funktionsprogram för grundskola, förskoleklass och fritidsverksamhet som ska vara utgångspunkt vid planering av om- till- och nybyggnationer. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet elever i Borås Stads grundskolor de kommande åren. Det innebär att en stor del av de byggnadsprojekt som planeras för
grundskolan är ombyggnader av befintliga lokaler samt byggnation av nya lokaler. Ett funktionsprogram för grundskolan ska inriktas på om- till- och nybyggnationer.
Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner och hur skolans lokaler behöver utformas för att
ge goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och
personal i grundskola och fritidshem. Det ska vara en normsättande produkt som ska vägleda
kommande projekt.
Fastigheterna inom grundskolan är idag av blandad karaktär, med både nya och äldre byggnader.
Flera skolor behöver byggas om och anpassas. Förändringar i Skollag och ny läroplan är utgångspunkter för förbättringar av lärmiljöer som bättre stödjer undervisning, lärande och få en
likvärdighet.
Funktionsprogrammet ska utgå från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både
mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Funktionsprogrammet skall sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en effektiv lokalanvändning så att skolans resurser
kan användas till i högre grad till undervisning än till för höga hyreskostnader för lokaler.
Funktionsprogrammet bör tas fram i samarbete med olika funktioner inom Borås Stad; GRN,
LFN, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden. Umeå
kommun har arbetat fram ett funktionsprogram för grundskolan och fritidshemmet som Borås
Stad skulle kunna ha som underlag i sin process.
Vid nybyggnation av skola och förskola är det önskvärt att bygga verksamheternas lokaler nära
varandra. Så pass nära att verksamheterna kan dela på tillagningskök och eventuellt matsal. Detta
gynnar även verksamheterna då man behöver anpassa sig till förändringar i barn och elevsammansättningar. Då kan lokalerna vara flexibla och elastiska för båda verksamheternas behov. Med
flexibla och elastiska lokaler menas utformning av lokaler som är mångfaldigt användbara men
kräver vissa anpassningar vid verksamhetsförändringar och omflyttningar.
Vid nybyggnation är det väsentligt att utforma lokalerna till en modern pedagogik som är anpassad till skolans styrdokument. Fritidsverksamhetens lokaler ska vara anpassade för dess
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verksamhet. Skolan ska ha en tydlig entré och vara tillgänglighetsanpassad. Skolgården bör
utformas så att eleverna får möjlighet till rörelse, bjuda in och locka till fysisk aktivitet. Köket och
matsalen/restaurangen bör anpassas så att eleverna på skolan får möjlighet att ha en god miljö
under frukost, lunch och mellanmål. Idrottshallen ska vara utformad så att den uppfyller läroplanens mål och skolans timplan för alla elever och klasser på skolan. Ändamålsenliga lokaler för
skolbibliotek, elevhälsans personal, administrativ personal, konferenser, samtal samt lärararbetsplatser ska finnas på skolan för att tillgodose skolans styrdokument. Kost- och lokalvårdsverksamheten behöver ändamålsenliga lokaler som matchar deras behov och klarar kapacitetmässigt att tillaga/mottaga kost till skolans maxkapacitet av elever. Köket ska anpassas till antalet
portioner som ska serveras. Planering av skolans verksamhetslokaler bör även beakta lokalvårdens möjlighet att utföra sin verksamhet på ett funktionellt sätt.
Trafiksituation kring skolorna bör planeras säkerhetsmässigt för elever, vårdnadshavare och
personal. Det behöver finnas en säker på- och avstigning för elever som åker buss/taxi,
parkeringsmöjligheter för vårdnadshavare som lämnar/hämtar på skola/fritids samt parkeringsplatser för personal.
Skolorna omklädesrum ska ha tillgång till duschbås. Det ska finnas valmöjligheter för eleverna att
duscha på olika sätt, i duschbås, med duschväggar eller i en öppen dusch. Varje elev ska känna sig
trygg i omklädning- och duschsituationen, varje skola ska ha alternativ.
Skolans lokaler ska planeras så att de kan ha en hög nyttjandegrad. Att schemaläggning görs så att
skolans lokaler används på effektivt sätt.
Grundskolornas utformning av säkerhetshetssystem är i dag undermåligt på många skolor. Flera
nybyggda eller nyrenoverade skolor har säkerhetssystem i form av passagekort och central- och
elektronisk låsning. Grundskolenämnden önskar att Lokalförsörjningsförvaltningen strävar efter
att göra alla grundskolor i Borås Stad säkra och trygga för elever och personal, detta genom att
förse alla skolorna med passagesystem. Denna typ av system underlättar även vid uthyrning av
skollokaler.
4. Prognos
4.1
Demografisk utveckling och befolkningsförändringar inom Borås Stad utifrån de tidigare kommundelarna, 5 och 15 år.
Stadskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för
staden som helhet och områden enligt f.d. KDN-indelningen. Prognosen avser 2016-2021. Förra
året gjordes en lägre framskrivning i skolstrukturutredningen som drar ut trenden till 2030 som
anger en fortsatt expansion av åldrar aktuella inom skolans område. Denna skulle utgöra grunden
för kommande lokalplanering. Denna är uppdaterad och benämns ”trendframskrivning” nedan.
Från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett
eventuellt detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande
uppdatering som måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar.
Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin
verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför
just som förutsättning.
Bostadsbyggandet anges till cirka 1 300 lägenheter per år och beräknas innebära en folkökning
med cirka 14 600 personer per år i framför allt Centrum, Göta och Norrby. Det gör att f.d. SDN
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Västers lokalplans analyser från 2016 bör vara relevant även för kommande år med viss uppdatering.
För skolan är det åldersgruppen 6 – 15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren
framgår av nedanstående tabell. Trenden redovisas fram till 2025 och 2030.
Befolkningsprognos mars 2017
Klass

Trendutveckling

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

6

1 376

1 375

1 428

1 428

1 437

1 430

1 537

1 583

1-3

7-9

3 943

4 067

4 144

4 300

4 352

4 415

4 598

4 861

4-6

10-12

3 733

3 893

4 068

4 133

4 257

4 335

4 617

4 946

7-9

13-15

3 625

3 722

3 808

3 926

4 085

4 260

4 517

4 924

F-9

6 - 15
7 - 15

12 677
11 301

13 057
11 682

13 448
12 020

13 787
12 359

14 131
12 694

14 440
13 010

15 283
13 746

16 314
14 731

1-9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Stadskansliets befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs. de som är folkbokförda vilket exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda
som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. Asyl- och
tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag.
Stadskansliet arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2017 och 31 dec 2018 som
grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2018.
Den förväntade elevökningen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn varje år. Bara från
kommande hösttermin 2017 till höstterminen fyra år senare dvs. HT2021 förväntas elevantalet
ökat med cirka 1 400 elever. Det innebär i sig ett behov av en kontinuerlig kapacitetsutbyggnad
med drygt 300 elevplatser varje år.
Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast
kända utfall 31 december 2016. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 2030.
Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen
Klass

Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

F
1-3
4-6
7-9

6
7-9
10-12
13-15

-1
124
160
97

53
77
175
86

0
156
65
118

9
52
124
159

-7
63
78
175

F-9
1-9

6 - 15
7 - 15

380
381

391
338

339
339

344
335

309
316

Ackumulerad ökning - förändring årliga prognosen mot 2016
Klass
F
1-3
4-6
7-9

Ålder
6
7-9
10-12
13-15

2017

2018

2019

2020

-1
124
160
97

52
201
335
183

52
357
400
301

61
409
524
460

Trendframskrivning

2021
54
472
602
635

2025
161
655
884
1067

2030
207
918
1213
1299
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F-9
1-9

6 - 15
7 - 15

380
381

771
719

1 110
1 058

1 454
1 393

1 763
1 709

2928
2767

3647
3440

Utvecklingen för de olika åldersgrupperna 2016 – 2021 och trend till 2025 - 2030
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Befolkningstillväxtens påverkan av nybyggnation.
Prognosen under femårsperioden är starkt beroende av hur bostadsproduktionen utvecklas i staden. I prognosen kommer en ökning, direkt kopplad till bostadsproduktionen.

Analys och slutsats
Befolkningsprognos 0-5 år kommundelar 2020-2030
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Befolkningsprognos 6-12 år kommundelar 2020-2030
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5. Småskolor
Skolstrukturutredningen 2016;
”Ekonomiskt sett är små enheter är mera kostsamma än större enheter. Kostnaderna kan skilja
sig från 129 000 kr till 73 000 kr per elev som går i en mindre skola respektive större skola. Fördelar med att minska antalet småskolor skulle t. ex innebära en ökad lärartäthet på övriga skolor,
fler behöriga lärare och större urval av kompisar för eleverna. Nackdelarna skulle bli ökade
kostnader för skolskjutsar och att eleverna får längre skoldagar. En effektivare användning av
resurser, men också att landsbygden riskerar utarmas på lång sikt. Svårare att täcka behovet av
behöriga lärare i de små skolorna. Befintliga behöriga lärare kan behöva pendla mellan flera
skolor.”
De mindre skolornas roll och funktion bör belysas när större enheter skapas genom nyproduktion eller tillbyggnad.
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6. Samarbete friskolor
Borås Stad har ansvar för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen oavsett skolform.
Att bibehålla och utveckla kommunikationen med fristående förskolor och skolor kan vara en del
av en långsiktig planering av lokalbehov för barn och elever. En hållbar planering och trygghet i
ansvarstagande för alla barn och elever vid förändringar av fristående förskolors och skolors
struktur. Ett mer utvecklat samarbete med friskolorna i Borås Stad ser Grundskolenämnden som
en potentiell förbättring då det gäller planering av elevströmmar och lokalfrågor. Samarbetet bör
ske kontinuerligt för att stämma av friskolors och kommunala skolors resursbehov av lokaler.
Samarbetet kan initieras av lokalsamordnare och resursplanerare på LFF. I dagsläget finns ingen
form för samarbete avseende kapacitetfrågor eller skolstrukturfrågor.
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7. Prioriterade utvecklingsområden
Kapacitetsutbyggnad - förslag till hur elevökningen enligt stadens befolkningsprognos tas om hand
Objekt
A. Kapacitetsinvesteringar

F-6

Kapacitetsökning
elever
100

Gånghester

F-6

190

2019

5000

Fristadskolan

7-9

0

2018

3000

Sjömarken

Typ av
skola

Tas i
Inventarie
bruk
investering
år
tkr
2020
5000

2017

2018

2019

F-6

200

2021

7000

200

2020

5000

Norrbyskolan

F-6

<200

2019

2000

175

F-6/7-9/(SÄR)
alt F-6/(+ alt)/(SÄR)
F-3

0
<200

Tullenskolan

2020
2019

5000
1000

160

Regementet

F-6

500

2022

7000

80

2018

0

F-6

500

2025

7000

Särlaskolan

7-9
F-6

xxx
-175

2022

5000

Ny skola/ tex Brandstationen

F-9

500

2027

7000

Ny inhyrning

F-6

350

2020

6000

Kulturskolan/Nornan

7-9

200

2019

4000

Utökad kapacitetsökning befintliga enh
Utan åtgärd:
Rångedalaskolan
Sjöboskolan
Byttorpskolan
Viskaforsskolan

Bef

0

F-6
F-6
F-6
F-6/7-9

20
25
40
50

Med mindre investering:
Sparsörskolan
Gula Skola/Fristadskolan

F-6
F-6/7-9

25
50

1000
2000

Total om/tillbyggnad:
Trandaredskolan
F-6
Ekarängskolan
F-6
Sandgärdskolan/Sandaredskolan
F-6/7-9
Asklandaskolan
F-6
Tummarpskolan/Kerstinsgården/DalsjöskolanF-6

100
50
100
100
200

7000
5000
5000
3000
7000

2030

190

F-6

F-3/F-6

2025

0

Myråsskolan

Samariten
Ytterligare kapacitet utreds av LFF
Trandared/Brämhult/Bergsäter

2021

100

Byttorpskolan

Erikslundskolan

2020

200
200

150

500

500

500
350
200

20
25
40
50

Summa kapacitetsutbyggnad, årets
Summa kapacitetsutbyggnad, ack
Demografisk ökning, ack
Nettokapacitet + över - under

25
50

100
50
100
100
200

381

25
25
771
-746

975
1000
1110
-110

550
1550
1454
96

600
2150
1763
387

1200
3350
2928
422

500
3850
3440
410

B. Effektivitetsinvesteringar
Engelbrektskolan

F-6/7-9

0

2020

8000

Daltorpskolan (100 enl vitesförel)LFF utreder

F-6

100

2017

2000

Fjärdingskolan

F-6

0

2025

4000

0
0

Beskriv ovan bild.
Nödvändig kapacitetsökning prioriteras alltid före standard- och lokaleffektivitetshöjande investeringar. Detta för att kunna möta Borås Stads befolkningsprognos och elevökning på skolorna och
därmed kunna ge alla elever en grundskoleplats.

Följande skolor har påbörjat ombyggnation/nybyggnation eller uppstart av ny skolenhet
och behöver medel till upprustning av skolgård och inventarier under 2018/2019.
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Daltorpskolan: ombyggnation av gamla idrottshallen till skolbibliotek, uppehållsrum, fritids samt
ombyggnation av hemkunskapssalar. Medel krävs för inventarier till verksamheten i lokalerna.
Uppskattad utgift inredning ca 1 mkr beroende av vilka inventarier som kan återanvändas och att
Fof gör sin investering.
Fristadskolan; ombyggnation av skolan. Medel krävs för inventarier till en modern skolmiljö
samt en upprustning av skolgården/skolområdet. Uppskattad utgift investering 3 000 tkr.
Gånghesterskolan; om- och nybyggnation av skolan. Medel krävs för inventarier till en modern
skolmiljö samt en upprustning av skolgården/skolområdet. Uppskattad utgift investering 5 000
tkr.
Ny skolenhet i centrum (Samariten); ombyggnation av skollokaler till en F-3 alternativt F-6
skola. Medel krävs för inventarier till en modern skolmiljö samt upprättande av skolgård och
skolområde såsom parkering och vägar. Uppskattad utgift investering beror på val av alternativ.

8. Bilagor

Bilaga 1. Handlingsplan bostadsbyggnadsprogram

BILAGA 4 SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att presenteras i Lokalresursplanen och
ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte
att tas med i investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer detaljerad information fyll i
lokalrevision formulär 2.

Datum: 2018-01-29
Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen
Lokalsamordnare: Jan Gustafsson.
Lagrum: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen, (Sol)
Nulägesanalys:
LSS, boende: Under 2016 eller 2017 har inga nya LSS-boenden tagits i bruk. Två nya gruppbostäder är
planerade att tas i bruk i december 2018.
I dagsläget söker nästan uteslutande yngre personer ett LSS-boende, men flertalet av de som bor på
de enheter där det idag finns lediga lägenheter är äldre personer. Detta gör det problematiskt att ge
skäliga erbjudanden till dessa yngre personer. Därför har en enhet, Lidbovägen, med icke fullvärdiga
lägenheter lagts ned, och de äldre personer som bott där har erbjudits omflyttning till andra tomma
lämpliga lediga lägenheter. Plan finns för att bygga om Lidbovägen till fullvärdiga lägenheter. Det
finns också, av flera skäl, planer på att avveckla boendet Slättvägen 1 och Slättvägen 7 i Borgstena
inom de närmsta åren. Förutsättningen är att Lidbovägen kan tas i bruk som ersättning för ett av
dessa boenden.
Boenden har hög nyttjandegrad. Kö finns för personer som beviljats beslut om LSS-Bostad.
Gällande servicebostäder har det blivit svårare att få lägenheter uthyrda som inte är belägna nära
baslägenheten, då de flesta av de personer som numera får ett beviljat beslut om bostad inte klarar
att bo på avstånd från en baslägenhet.
Lägenheter i serviceboendet på Våglängdsgatan 129 avvecklas under våren 2018, och verksamheten
flyttar till Klintesväng 10. I och med att verksamheten startar upp på Klintesväng 10 utökas antal
lägenheter med c:a fyra st.
Korttidsenheterna LSS har idag en låg beläggningsprocent men ändå svårigheter att verkställa
beslutade insatser, relaterat till ett förändrat behov hos brukarna. Fler brukare har behov av att
vistas enskilt på korttidsenheten, vilket innebär att lokalerna inte nyttjas till fullo.
Daglig verksamhet/sysselsättning: Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) har tillkommit
under nämndens ansvar från och med 2017. Daglig verksamhet (LSS) är en insats för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen omfattar personer med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer med betydande och
bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom. Från och med 2017-01-01 har även målgruppen personer med psykisk
ohälsa rätt att ansöka och beviljas sysselsättning enligt SoL.
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Verksamheterna har idag 15 lokaler. Deltagare erbjuds platser efter deras personliga behov utifrån
LSS-och SoL-beslut på aktuella enheter. Vid årsskiftet 2017/2018 lämnar DV sin lokal, Hedagården
som ligger i Fristad. Det finns en påbörjad planering att hyra en centralt belägen lokal där två andra
mindre befintliga verksamheter ska flytta in för att kunna samverka på ett bra sätt. En lokal kommer
så att sägas upp, medan den andra ingår i ett gemensamt avtal på Östermalm med fler lokaler och
kommer att nyttjas av annan verksamhet som har behovet att utöka sina lokalytor.

Socialpsykiatri: Socialpsykiatrin har sex boenden varav ett i form av serviceboende med personal
endast på dagtid. Sedan ett par år tillbaka har äldre otidsenliga lokaler (Billdalsgatan och
Badhusgatan) bytts ut emot nya men antalet lägenheter har totalt endast utökats med två stycken
sedan 2007. Det är ett stort behov av ett nytt boende för att ersätta Jössagatan 3 vars lokaler och
gemensamhetsutrymmen inte är anpassade för målgruppen. SON avsikt är att så långt som möjligt
undvika att bedriva gruppbostäder i hyreshuskomplex.
Borås Stad har idag 84 lägenheter för målgruppen. Det finns ytterligare fyra lägenheter, avsedda för
korttid, utöver antalet angivna lägenheter. Dessa är kopplade till Jössagatan 3.
I samband med att den nya lagen – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder i kraft
from 2019-01-01 kan det innebära ett ökat behov av korttidsplatser i väntan på beslut om permanent
plats på något av stadens egna boenden. En utökning av antalet korttidsplatser bör också innebära
att vi minskar risken av att köpa externa platser.

Demografi:
LSS: Personer med komplicerade dubbeldiagnoser har ökat vilket försvårar erbjudanden om lämpliga
boendealternativ. Nämnden planerar därför för att skapa en form av ”mellanboende” där man skall
utforma lokaler på lämpligt sätt, och arbeta för att på bästa sätt möta dessa personer utifrån de
behov som finns. Personer som skulle kunna bo på en sådan enhet behöver mer och annorlunda stöd
än vad man får på en traditionell servicebostad, men inte så stort stöd som ges på en gruppbostad.
Man kan lokalmässigt tänka sig ett antal separata lägenheter centrerat i direkt närhet kring en
baslägenhet, med ett rymligt kök för att där kunna erbjuda måltider. Behov finns också för att bygga
ett boende med specialinriktning för personer med autism.
Verksamhetsutvecklare inom förvaltningen har i uppdrag att se över hur korttidsverksamhet för barn
utvecklas, då både gällande myndighetsutövning och verkställighet.

Socialpsykiatri: Det är inte enkelt att långsiktigt planera för behovet av antal boenden för denna
målgrupp då det är svårt att förutspå hur många som kommer att ha så pass stora svårigheter i sin
livsföring, att de i framtiden behöver bostad med särskild service enligt SoL. Bistånd om bostad och
boendestöd enligt socialtjänstlagen (Sol) för personer med psykisk funktionsnedsättning förväntas
att öka. För målgruppen finns det behov av tränings- och försökslägenheter under planperioden för
att öka rörligheten och möjligheten till ett ordinärt boende.

Riktlinjer:
LSS: LSS-lagen håller på att ses över, vilket kan innebära förändrade förutsättningar.
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skärper kraven för kommunerna på så sätt att man utdömer
vite, om personer med ett beviljat beslut om LSS-boende, inte har erbjudits en fullvärdig lägenhet
inom sex månader. (Tidigare hade man ett år som praxis.) Exempel: Vitesbeloppet för boende på
gruppbostad är ca 72000 kronor per månad för varje person som inte fått något erbjudande om
gruppbostadsboende enligt LSS.
Försäkringskassans bedömning för att bevilja personlig assistans kan medföra att behovet av flera
LSS-boenden ytterligare ökar, samt att behov av boenden för personkrets 3 kommer att behövas,
vilket saknas idag.
Nationell strategi för Vision e-hälsa 2025: Borås Stad beslutade 2016 att öka sin satsning på
digitalisering i enlighet med visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås stads tjänster med hjälp av
modern teknik ska göras mer tillgängliga och lätthanterliga. Utifrån detta ställningstagande finns för
nämndens målgrupper ett behov av att säkerställa tillgång till den moderna tekniken i såväl
befintliga, som nyproducerade lokaler och bostäder. Både i de gemensamma delarna som i den
enskilde hyresgästens lägenheter.

Socialpsykiatri: Nuvarande betalningsansvarslag upphävs from 2019-01-01 och ersätts av en ny lag –
lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Den nya lagen innebär att kommunen har färre
dagar på sig att ta emot patienter som bedöms vara utskrivningsklara. Tidigare har kommunerna haft
30 dagar på sig för ett övertagande men i och med den nya lagen minskas det till tre dagar. Troligtvis
kommer detta innebära ett ökat behov av korttidsplatser.

Lokalbehov:
LSS: Det är en komplicerad planeringsprocess då förutsättningarna på kort tid kan ändras. Då inte
något nytt LSS-boende kommit till stånd 2016 eller 2017, ökar det uppdämda behovet av LSSbostäder.
Det finns fortfarande boenden som inte fyller kriteriet att vara fullvärdiga, och de kan vi inte erbjuda
till nya personer som beviljats ett boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om,
alternativt bytas ut mot ändamålsenliga bostäder, för att kunna erbjudas de personer som har fått
beslut om ett LSS-boende. Boendeplaneringen har under hösten år 2014 tillsammans med LFF
inventerat vilka lokaler som inte fyller lagkraven, och vi väntar på en rapport från LFF om hur detta
kan åtgärdas på lämpligaste sätt. Brist på fullvärdighet kan påverka IVO bedömning när nya tillstånd
för att bedriva boende i aktuell fastighet ska fattas.
Lokalbehovet är som det nu ser ut
2 st Gruppbostäder per år
1 Servicebostad typ ”mellanboende” 8 – 10 separata lägenheter centrerat i direkt närhet kring en
baslägenhet med gemensamt kök matsal etc.
1 servicebostad/ Boendeenhet för personkrets 3.
Det finns ett stort behov av att bygga om Barnhemsgatan 68 -70.

BILAGA 4 SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
LSS-korttid: Det finns ett förändrat behov där fler ungdomar som beviljas korttidsvistelse har behov
av att vistas ensam med personal, utan andra brukare. Möjligheten att tillgodose dessa behov är
begränsad av tillgång till lämpliga lokaler. Viss ombyggnation behövs.
Socialpsykiatri: Gruppboende Jössagatan 3 som är ett flervåningshus behöver ersättas av ett nytt
boende. Boendet är idag inte anpassat och för målgruppen både på grund av antalet platser samt
lokaler. Det finns behov av större gemensamhetsytor men att utöka i nuvarande lokaler är inte
möjligt. Två nya boenden behövs för att ersätta Jössagatan 3. Lämpligt antal platser är 10-12 per
boende. Söderforsgatan som idag är ett serviceboende för målgruppen med personal endast dagtid
behöver på sikt ersättas med nyproduktion. Samtliga lägenheter håller låg standard och är heller inte
tillgänglighetsanpassade då det saknas hiss i trappuppgångarna. Behov finns också av
övergångsbostäder/träningslägenheter för de personer som varit externt placerade.
Nämnden har i särskilt uppdrag att utreda behovet av träffpunkt/aktivitetshus för personer med
psykisk ohälsa som inte har daglig sysselsättning. Utifrån detta uppdrag ser nämnden behov av att
starta upp ett aktivitetshus för målgruppen under 2019. Önskvärd storlek för denna verksamhet är
1000 – 1200 kvm.
Daglig verksamhet/Sysselsättning: Deltagarantalet på daglig verksamhet enligt LSS ökar stadigt och
det finns ett behov av lokaler till den kommande yngre generationen där man behöver anpassa
inriktning av verksamhet. Under kommande två år finns ett behov av två centralt belägna lokaler
varav en ska riktas mot personer som tillhör socialpsykiatrins deltagare. Finns också ett önskemål att
hitta en lokal i centrum för att ha försäljning av olika varor, alltså en typ av affärslokal.
Mindre anpassningar:
LSS och Socialpsykiatri: Flera äldre boendeenheter har ett renoveringsbehov av ytskick.
LSS korttidsverksamhet: Backagårdens korttidsboende har idag plats för tre brukare, men det vistas
endast en brukare där åt gången. Genom viss ombyggnation där lokalerna skulle avgränsas till två
mindre lokaler skulle det vara möjligt att verkställa insatsen för fler brukare samtidigt.
Daglig verksamhet: Idag finns tio lokaler som är i olika behov av renovering, uppfräschning och
anpassningar för att kunna bedriva en bra verksamhet. Då målgruppen är personer med olika typer
av funktionsnedsättningar måste anpassningar göras löpande då det finns ett flöde av deltagare som
kan ha speciella behov som gör att anpassningar måste ändras för aktuella deltagare under
verkställighetstiden. Det kan inte vänta utan måste ske ganska omgående efter beställning eftersom
det annars kan innebära att vi inte kan verkställa beslut för någon person. Det kan handla om
ljudisoleringar, bredda dörrar, flytt av vägg, handikapptoalett och att det även måste finnas tillgång
till dusch på flera enheter.
Trång sektor:
Socialpsykiatri: Gruppboende Metergatan är i behov av utbyggnad. Brukarna på Metergatan har
psykiska funktionsnedsättningar och flera av de boende är utåtagerande. Hot - och våldssituationer
har ibland uppstått då brukarna har behövts samsas på små ytor. Flera av brukarna på Metergatan
har även behov av hjälpmedel som kräver större gemensamhetsutrymmen.
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan?
Behov 2019
1. Behov av två nya gruppbostäder LSS
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1. Behov av två nya gruppbostäder Socialpsykiatri (ersätta Jössagatan 3)
1. Behov av ombyggnation av Barnhemsgatan 68 -70 LSS
1. Träffpunkt/aktivitetshus för målgruppen personer med psykisk ohälsa
1. Ombyggnation av korttidsplatser LSS
1. Behov av lokaler för fler mötesplatser LSS
2. Behov av Servicebostad LSS ”mellanboende”, 8 – 10 separata lägenheter centrerat i direkt
närhet till baslägenheten med gemensamt kök/matsal/gemensamhetsutrymmen.

Behov 2020
1. Behov av två nya gruppbostäder LSS
1. Behov av ny gruppbostad Socialpsykiatri (ersätta Söderforsgatan)
1. Korttidsboende LSS

Behov 2021
1. Behov av två nya gruppbostäder LSS
1. Behov av ett nytt boende för personkrets 3/servicebostad
1. Behov av korttidsboende Socialpsykiatri 8 – 10 platser

Utöver årliga behov
Renovering av befintliga grupp- och servicebostäder samt behov av att tillgänglighetsanpassa

LSS: Det är nyligen påbörjat detaljplaner på tre olika platser för kommande LSS-boenden:
Svensgärde, Sörmarken och Sjömarken. Av vad vi idag kan se, är behovet av nya bostäder, både vad
gäller nyproduktion och, om möjligt, ombyggnad av befintliga boenden (alternativt ersätta dessa
med nyproduktion) inom tidsramen enl. följande:

Övrig information:
LSS: Det är viktigt att renoveringen av Lidbovägen kommer igång snabbt, för att få till en avveckling
av boenden i Borgstena.
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten avser Gruppbostäderna Barnhemsgatan 68-70
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: SOF
Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja 2015 första gången.
Verksamhet: LSS-boende, Gruppbostäder
Lokalbehov: Fungerande LSS-bostad på samma tomt.
Nuläge: Beskriv befintliga lokaler: I mycket dåligt skick och ej fullvärdiga.
Typ av behov: Större ombyggnad / alternativt nybyggnad av ett hus i taget.
Storlek/Antal: Beror på inriktning
Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna. Beror på inriktning
Verksamhetsbeskrivning: Boende LSS
Övrig information: Då det bor några personer kvar på enheterna, behöver vi hitta
ersättningsboende för dessa.
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Avser Ny gruppbostad LSS med läge Sjömarken
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: SoF
Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Meddelat behov av två
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka.
Verksamhet: LSS-boende
Lokalbehov: Gruppbostad
Typ av behov: nybyggnad,
Typ av lokal: Gruppbostad LSS
Storlek/Antal: Gruppbostad med Lägenheter för 6 personer
Krav och specifika behov: Beroende på kommande målgrupp.
Verksamhetsbeskrivning: LSS-Boende
Vilken nettoökning ger projektet? 6 Lgh.

BILAGA 4 SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Avser Ny gruppbostad LSS med läge Svensgärde
Datum: 2018-01 -29
Förvaltning: SoF.
Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja, meddelat behov av två
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka.
Verksamhet: LSS-Boende (preliminärt planerat ) för personer med autism.
Lokalbehov: Gruppbostad
Typ av behov: Nybyggnad
Typ av lokal: Gruppbostad LSS
Storlek/Antal: Preliminär planering: Gruppbostad med Lägenheter för 5 personer enl.
personkrets 1 LSS
Krav: Se nedan ”Specifika behov”
Verksamhetsbeskrivning: LSS-boende.
Specifika behov: (Gäller både inne och utemiljö) : Preliminärt planer för 5 Stora lägenheter
och mindre gemensamma ytor, samt Specialbehov pga målgruppen som vi får återkomma
till då det är dags att projektera objektet.
Tidplan:
Vilken nettoökning ger projektet? Oklart.
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Avser Ny gruppbostad LSS med läge Sörmarken
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: SoF
Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Meddelat behov av två
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka.
Verksamhet: LSS-boende
Lokalbehov: Gruppbostad
Typ av behov: nybyggnad,
Typ av lokal: Gruppbostad LSS
Storlek/Antal: Gruppbostad med Lägenheter för 6 personer
Krav och specifika behov: Beroende på kommande målgrupp.
Verksamhetsbeskrivning: LSS-Boende
Vilken nettoökning ger projektet? 6 Lgh.
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Ny Mötesplats LSS
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: Sociala Omsorgsförvaltningen
Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen tidigare? Nej
Verksamhet: Mötesplats
Lokalbehov: Större lokal än den som i dag finns på Skogshyddegatan 43. Även med fler antal mindre
rum. Alternativt en till lokal samt behålla nuvarande. Viktigt med uteplats, kök och kontor, mindre
rum samt större ytor för gemenskap. Tillgänglighetsanpassat är ett krav, även när det gäller toaletter.
Nuläge: Litet kök, litet kontor, några färre rum
Typ av lokal: Se ovan
Beskriv syftet och behovet: Syftet är en mötesplats med plats för fler gäster än vi har idag.
Storlek/Antal: varierar
Krav: Viktigt med bra tillgänglighet, när till busshållplats med goda förbindelser
Verksamhetsbeskrivning: Mötesplats
Vilka lokaler lämnas: Se övrigt

’

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till. Se övriga frågor.
Övrig information: Beroende på vilken lokal som erbjuds kan ett alternativ kan vara att behålla
nuvarande lokal och komplettera med ytterligare en mötesplats. Hittas en större lokal kan ett
alternativ vara att släppa befintlig lokal på Skogshyddegatan 43. Dessa alternativ är likvärdiga.
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: SOF
Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Detta år, för att behovet nu har ändrats.
Verksamhet: Korttidsboende

enligt LSS, Backagården, Backvägen 3 Fristad

Lokalbehov: Det har skett en ökning av brukare som beviljas korttidsvistelse men som av olika skäl inte klarar
att vistas med andra ungdomar. I dagsläget är Backagården byggd för att kunna ta emot tre brukare samtidigt,
men endast en brukare i taget vistas där. Eftersom det finns fler beviljade dygn i besluten än i
kalendermånaderna, så innebär det att alla dygn inte kan verkställas för de brukare som behöver ha enskild
korttidsvistelse. En ombyggnation av Backagården skulle möjliggöra en ökad verkställighet av beviljade dygn
och fler brukare skulle få den rekreation de har rätt till och fler familjer få avlastning.
Nuläge: Backagården har 3 rum för brukare, ett litet kök samt en kombinerad matplats/vardagsrum.
Handlingsalternativ: Oktober 2016- december 2017 har enskild korttidsverksamhet bedrivits på helger i en
tvårumslägenhet centralt belägen i Borås. Detta är inte optimalt varken ur brukar- eller personalperspektiv pga
otillräckliga lokaler. Lägenheten är uppsagd och all enskild korttidsvistelse kommer förläggas till Backagården
från 1/1 2018
Typ av behov: Finns möjlighet att bygga om Backagården till 2 mindre lägenheter, där 2 brukare kan vistas
samtidigt utan att behöva interagera?
Typ av lokal: Korttidsboende.
Beskriv syftet och behovet: Se ovan
Storlek/Antal: Det finns behov av att kunna ha 2 brukare där samtidigt, men utan att de behöver interagera
med varandra.
Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna. Hållbara lokaler och fönster då det kan vara personer som är
utåtagerande.
Verksamhetsbeskrivning: Korttidsvistelse enligt LSS för barn/ungdomar med diagnoser inom autismsområdet
samt med olika tilläggsdiagnoser.
Specifika behov: Möjlighet att ha 2 brukare där samtidigt och att de ska få fullgod korttidsvistelse men utan att
behöva interagera med varandra.
’
Övrig information: Uppgiftslämnare Elisabeth Hindelius
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten avser nybyggnation som ersättningsboende för Jössagatan 3 som nämnden önskar avveckla.
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen
Lokalresursplanen: Ja, 2016, 2017, 2018
Verksamhet: Gruppboende Socialpsykiatri
Lokalbehov: Behov av två nya gruppbostäder som ersättning för nuvarande Jössagatan 3.
Nuläge: Sociala omsorgsnämnden har idag 6 gruppboenden inom socialpsykiatri. Antal platser per boende varierar mellan 10 – 19.
Jössagatan 3 har även 4 st platser för korttid.
Handlingsalternativ:
Typ av behov: Två nya boenden, ca 10 – 12 platser per boende.
Typ av lokal: Gruppbostad
Beskriv syftet och behovet: Erbjuda bostad till personer med psykisk ohälsa och där omsorgsbehovet är så stort att personen inte klarar av
att bo i eget boende. Behov av personal dygnet runt.
Storlek/Antal: Önskvärt är att nya gruppbostäder inom socialpsykiatri byggs liknande Kulbanan/Serenadgatan. Önskvärt samma storlek och
antal lägenheter.
Yta:

m²

Krav: Samma som Kulbanan/Serenadgatan
Parkeringsplatser och angöring: Behov av besöksparkeringar, antal? Behov av personalparkeringar, antal?
Verksamhetsbeskrivning:
Specifika behov:
Tidplan: 2019-01-01, senast 2019-09-01
Vilka lokaler lämnas: Jössagatan 3
Kostnader: ?
Vilken nettoökning ger projektet? 0
Konsekvensanalys Nedläggning av Jössagatan 3 som idag är trångbott samt inga möjligheter till att öka gemensamhetsytor.
’
Omständigheter: Viktigt med närhet till kollektivtrafik.
Övrig information:
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Avser Daglig verksamhet
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen.
Lokalresursplanen: Det finns ett ökat behov av platser inom daglig verksamhet.
Verksamhet: Daglig verksamhet, Funktionshinderverksamheten.
Lokalbehov: Det behövs en lokal som är anpassad för personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Närhet till naturen, goda
förbindelser, flera ingångar.
Nuläge: De lokaler som finns i nuläget räcker inte till för verksamheten.
Handlingsalternativ: Eftersom lokalerna behöver vara anpassade kring personer med rörelsehinder är det inte lätt att lösa lokalbehovet på
något annat sätt. Mindre anpassningar har skett i befintliga lokaler men nu är det fullt och vi ser att vi kommer få svårt att verkställa beslut
Typ av behov: Ny verksamhet. Kan vara nybyggnad eller ny anpassad lokal.
Typ av lokal: Lokal i markplan som är anpassad för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder. Det behöver finnas ca 4 lite större
grupprum där det finns minder kök. Några sidorum för aktiviteter som tex musik, rörelse, dans. Några mindre rum för sinnesupplevelser.
Personalutrymmen samt omklädningsrum och tvättstuga. Förråd för hjälpmedel.
Beskriv syftet och behovet: Daglig verksamhet för funktionshindrade. Syftet med verksamheten är aktivitet och upplevelse för vuxna
personer med fysiska och kognitiva funktionshindrade.
Storlek/Antal: Ca 20 deltagare och ca 10 personal
Yta: ca 500-700 m²
Krav: Lokalerna behöver vara i markplan. Det behöver vara lätt att ta sig fram inne. Breda dörrar och tillgänglighetsanpassade toaletter
med taklyftar. Två toaletter behöver vara större så att det går att använda duschvagn taklyft är ett krav.
Taklyftar i flera av rummen. God akustikdämpning i alla rum.
Lokalen bör inte ligga vid större trafikerad väg. Möjlighet till att kunna gå ut på promenad är viktigt.
Uteplats för utemöbler behöver finnas.
Parkeringsplatser och angöring: Parkeringsplats för verksamhetens fordon samt två besöksparkeringar
Verksamhetsbeskrivning: Dagligverksamhet för personer med fysiska och kognitiva funktionhinder. Deltagarna erbjuds aktiviteter som tex
musik, högläsning, rörelse eller upplevelser via sinnesstimulering. Deltagarna har behov av att vara i minder grupper/sammanhang under
dagen. Alla personer har behov av omvårdnadshjälp vid mat och hygiensituationer.
Specifika behov: Se ovan
Tidplan: Våren 2019
Vilka lokaler lämnas: Inga
Kostnader:
Vilken nettoökning ger projektet? Kommunen kan verkställa beslut och slipper att betala vite på icke verkställda beslut
Övrig information:

BILAGA 4 SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Avser daglig verksamhet
Datum: 2018-01-29
Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen.
Lokalresursplanen: Vi har ett ökat behov av platser inom daglig verksamhet.
Verksamhet: Daglig verksamhet, Funktionshinderverksamheten.
Lokalbehov: Vi behöver en lokal som är anpassad för personer med autism kombinerat med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.
En sådan anpassning innebär närhet till naturen, flera ingångar och flertalet rum samt toaletter.
Nuläge: De lokaler som finns i nuläget räcker inte till för verksamheten.
Handlingsalternativ: Personerna är i stort behov av miljöer som individuellt kan anpassas från yttre stimuli. I befintliga lokaler samsas
autismverksamhet med traditionell verksamhet för personer med grav utvecklingsstörning med behov av utökad stimuli vilket innebär
konflikter. En del av befintlig lokal anpassades för att ta emot tre personer med enskild verksamhet innan verksamheten togs i bruk. I
nuläget har vi fyra personer som behöver enskilt anpassad verksamhet. Det är fullt och vi vet att flera nya beslut är på ingång, så vi ser att
vi kommer få svårt att verkställa beslut.
Typ av behov: Ny verksamhet. Kan vara nybyggnad eller ny anpassad lokal.
Typ av lokal: Lokal i markplan som är anpassad för personer med diagnos inom autismområdet. Det behöver finnas 8-10 mindre rum samt
1-2 kök med utrymme för matplats. Flertalet av rummen behöver ha egen ingång utifrån. Vi behöver också toaletter i anslutning till flera av
de mindre rummen. Lokalen behöver vara anpassad för personer med både psykiska och fysiska funktionshinder. Inhägnad uteplats med
utrymme för utemöbler samt ett förråd för förvaring av säsongsutrustning med mera är önskvärt.
Beskriv syftet och behovet: Daglig verksamhet för funktionsnedsatta. Syftet med verksamheten är aktivitet och upplevelse för vuxna
personer med autismdiagnos.
Storlek/Antal: Ca 6-8 deltagare och ca 6-8 personal
Yta: ca 500 m²
Krav: Lokalerna behöver vara i markplan. Det behöver vara lätt att ta sig fram inomhus. Breda dörrar och toaletter anpassade för personer
med funktionsnedsättning. Två toaletter behöver vara större så att det går att använda duschvagn.
God akustikdämpning i alla rum.
Lokalen bör inte ligga vid större trafikerad väg. Möjlighet till att kunna gå ut på en naturnära promenad är viktigt.
Uteplats och förråd behövs.
Parkeringsplatser och angöring: Parkeringsplats för verksamhetens fordon samt två besöksparkeringar.
Verksamhetsbeskrivning: Daglig verksamhet enligt LSS för personer med autism. Deltagarna erbjuds aktiviteter som tex musik, högläsning,
fysisk aktivitet och upplevelser via sinnesstimulering. Deltagarna har behov av enskild aktivitet samt i förekommande fall aktivitet i mindre
grupper/sammanhang under dagen. Alla personer har behov av omvårdnadshjälp vid mat och hygiensituationer.
Specifika behov: Se ovan
Tidplan: Våren 2019
Vilka lokaler lämnas: Inga
Kostnader:
Vilken nettoökning ger projektet? Kommunen kan verkställa beslut och slipper att betala vite på icke verkställda beslut
Övrig information:

BILAGA 5 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2017-12-15
Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Lokalresursplanen: Har beskrivits i kommunikation med LFF men inte tidigare i lokalresursplanen.
Verksamhet: Avser Kontorslokaler

Det behövs större lokaler för administration. Nämnden har brist på kontorslokaler och
medarbetarna sitter trångt på Österlånggatan 64, Österlånggatan 74 och St. Brogatan 11-13. För att få
en optimal och effektiv verksamhet är det även önskvärt att verksamheten skulle vara samlad i en
fastighet.
Lokalbehov:

Nuläge: A. På Österlånggatan 64 finns kontorslokaler på flera plan i fastigheten. Barn- och

unga-verksamheten
har flyttat in under 2017. Lokalerna har delvis byggts om under det gångna året. Vissa delar som reception och
besöksrum beräknas först vara klara under våren 2018. Det har redan märkts att lokalerna är för små för det
antal medarbetare som behöver kontorsarbetsplats. Flera delar rum och även besöksrum används som
kontorsrum. Goda lokaler som ger en god arbetsmiljö är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare
och för att rekrytera och bibehålla personal.
B. På Österlånggatan 74 finns central administration, Boendesocial enhet, vräkningsförebyggande enhet,
Mobilt team och familjerätt på ett våningsplan. 16 personer delar ett storrum där det är mycket trångt. Det
behövs ytterligare lokalyta på Österlånggatan 74. Detta möjliggör dels omflyttningar av verksamhetsdelar från
Österlånggatan 64 till Österlånggatan 74 och dels möjlighet att samla administration i egna lokaler och
verksamhet som tar emot besökare i andra lokaler.
C. På St. Brogatan för öppenvårdsverksamheten Dialogcentrum, Stödcentrum, Cedern – verksamhet för
drogmissbruk och Fältverksamheten. Här sitter man mycket trångt. Antingen behövs helt nya lokaler eller att
en av dessa verksamheter flyttar ut till annan lokal.
Handlingsalternativ: På både Österlånggatan 64 respektive Österlånggatan 74 har försök gjorts med att förtäta . Medarbetar får dela
kontorsrum, flera storrum har skapats med begränsad golvyta per person. Det är svårt att se vad som kan göras ytterligare med befintliga
lokaler utan det behövs ytterligare lokalyta.
Typ av behov: Förhyrning av mer

lokalyta i samma fastighet och då främst i Vulcanus-fastigheten.

Typ av lokal: Klicka här för att ange text.
Beskriv syftet och behovet: Målet är att uppnå ändamålsenliga kontorslokaler och att färre personer behöver vara i samma storrum.

Storlek/Antal: Redovisa antal barn, elever, boenden, grupper, avdelningar eller annat mått på avdelningen.
Yta:

m²

Krav: Ändamålsenliga kontorslokaler
Parkeringsplatser och angöring: Idag finns mycket begränsat med parkeringsplatser. Det finns därför ett stort behov. Detta är både en
svårighet för personal och besökande.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2017-12-15
Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Lokalresursplanen: Inte tidigare redovisat i lokalresursplanen
Verksamhet: Stödboende
Lokalbehov: Behov av en gemensamhetslägenhet och kringliggande lägenheter. Ett alternativ är att hyra/köpa in en mindre fastighet som
kan inrymma gemensamhetslokal samt några lägenheter som ska ingå i stödboendet för att därefter succesivt hyra lägenheter i närheten
av denna fastighet.
Nuläge: Saknas befintliga lokaler eftersom detta är en ny verksamhet.
Handlingsalternativ: Här behövs nya lokaler.
Typ av behov: Mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad, tillfällig lokal.
Typ av lokal: Klicka här för att ange text.
Beskriv syftet och behovet: Avsikten är att starta ett drogfritt boende för missbrukare som har varit i behandling i någon form och där detta
behövs som nästa steg i stödet på väg mot ett eget boende
Storlek/Antal: Det behövs en gemensamhetslokal, rum för medarbetare, 5 mindre lägenheter i närheten av gemensamhetslägenheten eller
i samma fastighet samt 5 lägenheter i närheten. Detta för att möjliggöra stegvis mer självständigt boende.
Yta:

m²

Krav: Gemensamhetslokalen ska ge möjlighet till något rum för medarbetare, matplats, rum för flera att vistas i såsom ett större
vardagsrum och ett kök.
Parkeringsplatser och angöring: Behov av en parkersingsplats för verksamheten.
Verksamhetsbeskrivning: Drogfritt stödboende.
Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. (Gäller både inne och utemiljö)
Demografisk utveckling i området: Behovet är inte specifikt knutet till den demografiska utvecklingen utan mer behovet av denna
stödinsats.
Tidplan: Start under 2018 och mål i samband med sommaren 2018.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Detta ger en utökning av insatsmöjligheter för Borås stad och möjlighet att dels förkorta behandlingstider och dels ökade
förutsättningar för personer att ta steget från behandlingshem till ett eget boende och bibehålla drogfrihet med färre återfall.
’
Omständigheter: Krävs inga specifika omständigheter. Finnas i närheten av bostadsområde.
Övrig information: Ange övrig relevant information.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2017 - 12 -28
Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Lokalresursplanen: Behovet har tagits upp i dialog med Lokalförsörjningsförvaltningen.
Verksamhet: Boende, lägenheter.
Lokalbehov: Det behövs lägenheter, alternativ såsom inköpt/inhyrd fastighet som går att använda till mindre lägenheter
Nuläge: Finns några sådana objekt i Viskafors och Södra Kyrkogatan
Handlingsalternativ: Lägenherter på öppna markanden.
Typ av behov: Mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad, tillfällig lokal.
Typ av lokal: Mindre lägenheter
Beskriv syftet och behovet: Behov för ensamkommande flyktingar som flyttar ut från stödboende, familjehem och andra boendeformer.

Storlek/Antal: Det är svårt att exakt ange antalet.
Yta:

m²

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna.
Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet.
Verksamhetsbeskrivning: De som flyttar ut är i stort självständiga och har behov av få eller inga insatser.
Specifika behov: Ordinära lägenhetskrav.
Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet.
Tidplan: Behov finns under 2018
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Möjlighet för unga ensamkommande flyktingar att få ett självständigt boende.

’

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex:
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2015 -12 -28
Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Lokalresursplanen: Nej
Verksamhet: Boende, lägenheter.
Lokalbehov: På Kaptensgatan finns ett stödboende för människor med missbruksproblematik. Vissa av dessa kan efterhand klara ett mer
självständigt boende och då inte i de fastigheter som ingår i stödboendet. Detta gör att de kan slussas ut och det frigörs platser för andra
som behöver stödboendet på Kaptensgatan.
Nuläge: Flera fastigheter på Göta
Handlingsalternativ: Saknas idag denna form av utslussningslägenhet i närheten av Kaptensgatans stödboende.
Typ av behov: Mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad, tillfällig lokal.
Typ av lokal: Några lägenheter i närheten av Kaptensgatan och utanför de fastigheter som idag används för stödboendets verksamhet.

Beskriv syftet och behovet: Möjliggöra att ge människor möjlighet till ett mer självständigt boende
Storlek/Antal: Stegvis uppbyggnad med inledningsvis 2-3 lägenheter
Yta:

m²

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna.
Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet.
Verksamhetsbeskrivning: Beskriv verksamheten.
Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. (Gäller både inne och utemiljö)
Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet.
Tidplan: Under 2018-2019.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Lägenheterna hyrs av de boende själva men ger ökade insatsmöjligheter, utslussningsmöjligheter och
effektivare användning av stödboendets lägenheter.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?

’

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex:
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.
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Verksamhetsbeskrivning: Administration, Familjerätt, Social barn- och ungdomsvård, missbruksvård, boendesocial verksamhet.

Specifika behov: Möjlighet för medarbetare att få enkelrum, dela rum två och två eller i storrum . Det behövs tillräckligt med lokalyta,
möjlighet att skapa en god arbetsmiljö men även möjlighet till att anordna flexibla lösningar.
Demografisk utveckling i området: Borås växer i befolkning och detta medför även en viss ökning i behovet av insatser från Individ- och
familjeomsorgen. Ökat antal ensamkommande flyktingar som stannar i Borås gör även att behovet av insatser på en högre nbivå kvarstår.
Tidplan: Lokaler som är möjliga att hyra bör göras så fort detta är möjligt under 2018.

Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökningen specificeras inte.
Konsekvensanalys Förbättrad arbetsmiljö och effekt i handläggning och administration.

’

BILAGA 6 VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN

Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 2018-01-23
Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen
Lokalsamordnare: Kjell-Åke Karlsson
Nulägesanalys:

I delrapporten ”Tillgängliga bostäder för äldreomsorgens- och sociala omsorgens målgrupper i
Borås Stad”, som Stadsdelsnämnden Öster tog fram 2016 som en del i arbetet med Ett gott liv var
dag, finns en kartläggning och långsiktig åtgärdsplan för äldreomsorgen, vilken Vård- och
äldrenämnden fortfarande arbetar utifrån. Denna plan byggde på kartläggning av bostäder för
äldre, nationell forskning kring behov och efterfrågan, medborgardialog och prognos av
demografisk utveckling. De delar som gäller kommunens ansvar för lokaler är enligt nedan:
Område

Förslag

Vård- och omsorgsboende

Planera för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för
att inom fem år ersätta platser som generellt inte håller måttet
av fysisk tillgänglighet, god arbetsmiljö och ekonomisk
hållbarhet
Avveckla boende/-en som generellt inte håller måttet av fysisk
tillgänglighet, god arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet.
Planera för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för
att täcka framtida behov utifrån prognos år 2030.
Utifrån prognos av ökat antal personer med demens och nya
nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom,
planera för omdaning/ nybyggnation av boende för personer
med demenssjukdom.
Planera för omdaning av enheter/avdelningar för personer med
psykisk ohälsa och svårt sjuka äldre med behov av avancerad
sjukvård.
Utreda behov av fler lägenheter på vård- och omsorgsboende
som möjliggör parboende.
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Kartläggningen av tillgängliga bostäder för äldre som genomfördes hösten 2015 visade på fem
boenden med något sämre standard. Efterföljande granskning av dessa boenden visar olika grad
av brister. Det boende som brister mest i fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomisk
hållbarhet är Klintesväng 4-8 och det bör inom fem år ersättas med ett nytt vård- och
omsorgsboende. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det mest hållbart att bygga boenden med ca 70
platser uppdelat i 10-12 på varje avdelning.
Antal äldre med behov av plats på vård- och omsorgsboende ökar framöver. Mellan 2015-2035
dvs. på 20 år ökar antalet, enligt prognos, till 1 050 personer. I dagsläget finns 874 platser.
Processen kring in- och utflyttning på ett vård- och omsorgsboende är komplex. Denna process
behöver ses över för att minimera antalet platser som måste finnas tillgängliga i in- och
utflyttningsprocessen. Oavsett denna översyn av process finns behov av att planera för en
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende till år 2030.
Forskningen visar att demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Vi 90 års ålder räknar man med
att varannan person har symtom på demens. Fram till 2040 prognostiserar man med att antalet
från åldern 95 år och uppåt ökar med 279 personer i Borås Stad. Drabbas hälften av dessa av
demenssjukdom och är i behov av vård- och omsorgsboende beräknas det behövas en ökning
med cirka 140 demensplatser. Att ha symtom på demenssjukdom innebär inte med självklarhet
likhetstecken med behov av plats på vård- och omsorgsboende Den medicinska och tekniska
utvecklingen samt stöd och hjälp av hemtjänst kan också möjliggöra att personen kan bo kvar i
det ordinära boendet längre tid. Men med beaktande av dem demografiska prognosen behöver
Borås Stad planera för att utöka beståndet av bostäder avsedda för personer med
demenssjukdom framöver.
Även andra grupper med behov ökar i omfattning t ex mycket svårt sjuka äldre med stort behov
av omvårdnad och medicinska insatser och personer med psykiskt ohälsa. Behov finns av att
planera för enheter/ avdelningar med olika specialiseringar och inriktningar framöver.
Demografi:
Befolkningsprognos Borås Stad
Befolkningsprognos
Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

Förändring

i%

65-74

11 370

11 308

11 227

11 052

11 045

-325

-3%

75-84

6 942

7 250

7 590

7 943

8 218

1 276

18%

85-w

3 084

3 114

3 139

3 181

3 215

131

4%

21 396

21 672

21 956

22 176

22 478

1 082

5%

Summa

Prognosen för kommande år visar att fram till 2021 beräknas antalet äldre över 65 år i Borås öka
med drygt 1000 personer. Denna volymökning måste nämnden ha med i sin beräkning vid
planering av verksamheten. Det är främst åldersgruppen 75-84 år som ökar och detta brukar
medföra ökningar främst gällande hemtjänst och hemsjukvård och inte i lika stor utsträckning
behov av vård- och omsorgsboende (11 % av åldersgruppen har någon form av hemtjänst
beviljad och 3,5 % har vård- och omsorgsboende beviljat). Majoriteten av de som bor på ett vårdoch omsorgsboende tillhör av förklarliga skäl de högre åldersgrupperna.
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Riktlinjer: Finns det nya riktlinjer från beslutande organ och nya politiska ambitioner som påverkar
lokalbehovet?
Lokalbehov:

Vård- och omsorgsboende
Klintesväng 4-8
Klintesväng 4-8 är inte bra lokalmässigt eftersom verksamheten är uppdelad på tre hus, vilket
försvårar fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och personalbemanning.
A-hus: Avdelning 1-2. Demensboende i två våningar. Vid entrén är belysningen för svag och
trappan med ledstång saknar kontrastfärg. Hissen är tillräckligt bred men det är för smal yta
utanför. Små hygienutrymmen samt att de gemensamma utrymmena upplevs för trånga.
B-hus: Avdelning 3-6. Det så kallade ”höghuset” består av fem våningar med sex lägenheter på
varje våningsplan. Trapphus, hiss, tvättstuga och gemensamma utrymmen i mitten. Medför dålig
överblick över vad som händer på våningarna. Gemensamhetsutrymmen håller måttet beroende
på hur man möblerar. Boenderummen är bra. Hygienutrymmen är alldeles för små angående
rörlighet för brukare och utifrån arbetsmiljön. Dessutom är handfaten för låga. Taklyftar saknas.
Utemiljön har lite för hög lutning in till huset. Entréutrymmet är bra. Dock ingen optimal
dörröppnare.
C -hus: Avdelning 7-8. Huset är helt funktionellt angående tillgänglighet för brukare och
arbetsmiljöns lägre krav. Taklyftar finns dock endast i två av 20 lägenheter
Ängsjövägen 2 (Ängsjöparken)
-

Behov av gemensamhetsutrymme båda våningar.
Balkong 2:a våning.
Förbättra utemiljön. Fruktträd och bärbuskar i trädgården önskas.
Uteplats framsida och flytt av parkeringsplatser.
Personalrum för möten, APT.
Undersöka möjligheten av att bygga till lägenheter.

Våglängdsgatan 153
En permanent lösning av parkeringssituationen i anslutning till Våglängdsgatan 153 (tillfälliga
lösningar för att åtgärda de akuta problemen har vidtagits).
Nya Kyrkvägen
Det går inte att köra in och ut sängar via hiss, och ett för smalt trapphus medför att det inte går
att transportera kistor/sängar, utan dessa får transporteras via brandtrappan utomhus från andra
våning till bårbil.
Korttid
Kvibergsgatan 17 (växelvård)
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Behov att flytta verksamheten till bättre anpassade lokaler.
Det är inga ändamålsenliga lokaler för målgruppens behov, för social samvaro etc. Utifrån
arbetsmiljöaspekt gällande personal är det för trångt i toalett/bad för plats med hjälpmedel.
Hemtjänst
Sandared
En ny lokal i Sjömarken efterfrågas då hemtjänsten ska ändra sitt område och behöver lokal i
Sjömarken för ca 40 personal.
Hemsjukvård
Fristad
Sjuksköterskornas lokaler är inte ändamålsenliga. Bland annat trångt och svårt att få avskildhet
vid telefonsamtal kring patient eller läkarkontakt. Behöver bättre utrymme för omklädning och
förvaring av ren tvätt samt tillgång till duschmöjligheter. Begränsade och otillräckliga
möteslokaler.
Rehabpersonalen sitter i dagsläget utspridda på Skogslid i icke ändamålsenliga lokaler med en lång
historik där brister i arbetsmiljön påtalats i skyddsronder.
Mindre anpassningar:

Vård- och omsorgsboende
Österlånggatan 4
- Alla lokaler utnyttjas. Obefintligt med förråd. Dåliga och gamla hissar. För små
avdelningar, 9-10 brukare.
- För varmt på sommaren och för kallt på vintern.
- Demens och somatik på samma plan innebär ”låsta dörrar”.
- För litet personalrum. Samtalsrum för möte med anhöriga.
- Förråd till brukaren saknas. Garderoberna är för små.
- Nybyggnation Folkets hus, stökigt för våra boende.
- Skulle behöva ett större kök för matlagning.
Sanderödkroken
- Önskar upp en vägg mellan kök och matsal. Behov av att stänga till kök av hygienskäl
samt livsmedelshantering och förvaring.
- För varmt på sommaren och för kallt på vintern.
- Upplever dålig luft i alla utrymmen.
- Behov av förrådsutrymme.
- Saknar trivsam utemiljö.
- Förråd till brukaren saknas. Garderoberna är för små.
Sörmarksgatan 201-205
- Inga personalrum.
- inga förråd.
- Tvättstugan fyller inte sin funktion enligt hygienrutinerna (tvätt i korridoren).
- Saknar ett litet rum för möten som APT/teammöten/prata med anhöriga osv.
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- Mycket slitet på vissa ställen, skulle behöva fräschas upp.
Våglängdsgatan 153
- Avsaknad av välfungerande aktivitetslokaler för våra boende.
- Ej handikappanpassad entré/utgång till trädgård. Behöver breddas, alla rullstolar kan inte
passera.
Ängsjövägen 2 (Ängsjöparken)
- Översyn av matplatser
- Byte av avdelningsköken på båda våningarna.
- Flytta flaggstång.
- Finns en dörr på andra våning som behöver vändas.
Fagerhultsvägen 1 (Fagersro)
- Genomgång från restaurangen till samlingssalen. Finns idé om att bygga en glasad gång mellan
restaurangen och samlingssalen för att förbättra förbindelsen.
Dalsjövägen 25
- Anpassningsbehov av lokaler finns utifrån måltidssituationen på Dalsjöv. 25 F.
- Hygienutrymmen saknas på somatiska delen. T.ex. diskdekontaminator, utslagsback m.m.
- Balkonger behöver renoveras, samt målning behöver göras.
Klintesväng 2-8
- Dörrposterna är för smala, går inte att ta ut sängar, måste tas på högkant.
- Dörrposter till uteplatserna är inte handikappanpassade.
Hestra Ringväg 4
- Dörrposterna är för smala, går inte att ta ut sängar, måste tas på högkant.
- Allmänt utrymme för personal att visa TV/film. Inget konferensrum.
Korttid
Sörmarksgatan 207 (Hulta Ängar)
Personalens kontor är väldigt små, och har dålig luft.
Bodagatan 36
Behov av ventilation i ett förrådsutrymme där larmcentral finns, blir nu mycket varmt i det lilla
utrymmet. Care4you, som sköter larmsystemet, har vid flera tillfällen påtalat behov av åtgärder
för ventilationen. Golv i flera lägenheter är slitna och söndriga. Det är dragigt och kallt i allmänna
utrymmen.
Hemtjänst
Centrums hemtjänst, Engelbrektsgatan 2
Trångbodda i grupplokal, akustikproblem, kök/matsal behöver iordningställas.
Hemtjänst Brämhult, Hulta och Trandared, Trandaredsgatan 200
Befarat mögel i ena delen. Brandutrymningsvägar på andra våning behöver åtgärdas.
Viskafors hemtjänst, Fagershultsvägen 1
Trånga lokaler (inspränga på andra våning i Fagersros vård- och omsorgsboende), vilket gör att
det blir svårt med bra omklädningsrum. Det är kallt i lokalerna.
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Fristad hemtjänst, Stora vägen 31
Trångt i matsal.
Hemsjukvård
Dalsjöfors
Det behövs ytterligare ett rum där 2-3 skrivbordsplatser kan få plats.
Finns det någon trång sektor? Se exempel i bilaga 2/parametrar att tänka på.
Syfte: Beskriv varför har behovet uppkommit och syftet av behovet?
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan?

1. En revidering av Borås Stads lokalprogram för vård- och omsorgsboenden.
2. Planera för en nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för att inom fem år ersätta
platser som generellt inte håller måttet av fysisk tillgänglighet, god arbetsmiljö och
ekonomisk hållbarhet ex. Klintesväng 4-8.
3. Planera för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för att täcka framtida behov
utifrån prognos år 2030.
4. En permanent lösning av parkeringssituationen i anslutning till Våglängdsgatan 153.
5. Ängsjövägen 2, bl. a undersöka möjligheten att bygga till lägenheter. (Här finns även ett
tidigare ärende som berör gemensamhetsutrymmen, matplatser, balkong och utemiljö.
6. En ny lokal i Sjömarken efterfrågas då hemtjänsten ska ändra sitt område och behöver
lokal i Sjömarken för ca 40 personal.
Övrig information:

Gamla/Nya Kyrkvägen
Vård- och äldrenämnden har ett önskemål att LFF tar över driften av Gamla och Nya Kyrkvägen
från Riksbyggen och justerar reglerna för bland annat uppsägning vid bortgång.
Huvudmannaskapet medför ett problem med avvikande förutsättningar för verksamheten.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer detaljerad
information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 2018-01-17
Förvaltning: Miljöförvaltning
Lokalsamordnare: Niclas Björkström
Nulägesanalys:
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser –
40 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42
i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer
7 kontorsarbetsplatser
i 7 rum på gatuplan i Stadshuset
20 kontorsarbetsplatser i Nornan
i 18 rum varav två är sammanträdesrum inkl nämndsammanträdesrum
Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvarteret medför att
- kunderna (hushåll och verksamheter) går till fel hus.
- medarbetarna använder kontor, fika- och lunchutrymmen samt mötesrum i tre olika
hus vilket medför att effektiv samverkan mellan förvaltningens olika myndighetsområden försvåras.
- Avdelningen för verksamhetsstöd sitter i två olika hus vilket medför minskad effektivitet inom flera områden.
- Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att
öka effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning
gentemot verksamhetutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar när
inte hela förvaltningen sitter i samma lokal.
Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att
- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns
ett ökat behov enligt nya reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom bland annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats.
- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.
- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att
myndighets-, miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i planeringsprocessen. Det är lätt att ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de
spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad effektivitet
där tid sparas.
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- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastighetsägare och verksamheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd
samt livsmedelskontroll. Handläggarna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika
möten med brukare/kunder/fastighetsägare i alla väderstreck.
- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kontroll sker.
- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens
behålls på sikt och i rekryteringssammanhang måste Miljöförvaltningen öka sin konkurrenskraft jämfört med konkurrenter om arbetskraft i regionen.
- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geografiskt område med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka
medarbetare som använder bil mellan hemmet och arbetsplatsen.
Se Bilaga för utförligare beskrivning av miljöförvaltningens lokalbehov.
Mindre anpassningar: Finns det någon trång sektor? Syfte: Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan?
Ett gemensamt hus/lokal för alla på miljöförvaltningen med ca 75-80 kontorsarbetsplatser och
enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1.
Övrig information: -
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Inventering av Miljöförvaltningens lokalbehov 2019-2021
Entreplan
Sturegatan 42
Yta
(m2)

Antal platser

Våning 2
Sturegatan 42
Yta
(m2)

14
plus en plats i
korridoren och
mötesmöjlighet i
FC:s rum
13 rum

98

9
plus en plats i
korridoren
6 rum

111,3

13
plus en plats i
korridoren
7 rum

37

4
innanför Revisionen
4 rum

Totalt yta och antal 281,7
kontorsrum

20 rum

135

10 rum

Total kontorsyta
Antal kontorsrum

53 rum

881,7

Lunch-, fikarum
och kök

Tillgång till offentligt kafé samt ett
eget kök som
delas med stadsrevisionen

Konferens/möten

0

6 pl i AC:s rum

Väntrum för konsument-, budget-,
och skuldrådgivning

-

-

Gatuplan Stadshuset
Yta
(m2)

Antal platser

170,4

Bilaga 1
Nornan plan 1
Yta
(m2)

Antal platser

Antal platser

165

7
Inkl utrymme
för APT i AC:s
rum
7 rum

ca 300

20
16 rum 8,5-14,4
m2
4 mötesrum 2031 m2 samt ett
sammanträdesrum 52 m2

165

7 rum

ca 300

16 rum

Tillgång till
stadshusets
gemensamma
lunch- och fikarum, intill Grillen

Tillgång till Nornans gemensamma lunch- och fikarum i
källarplan

0

6-8 pl

4 mötesrum 10-14 pl samt
ett för upp till max 40 pl

Tillgång till offentligt kafé samt
ett eget kök som
delas med stadsrevisionen

-

-

-

korridoren,
delas med telefonisternas
fikaplats

Korridoren utanför konsumentrådgivarnas kontor

Rådgivningsrum
budget, skuld,
konsument, energi
och klimat

Görs hos varje
medarbetar, i
korridor, KFcaféet eller lediga
kontor för dem
som delar rum

-

0

Görs hos varje
medarbetar, i
korridor, KFcaféet eller
lediga kontor
för dem som
delar rum

Görs hos varje medarbetar,
i korridor, KF-caféet eller
lediga kontor för dem som
delar rum

Arkiv/Förråd

20

Tre små arkiv där
också skrivarna
står

ett

30-40, Ett stort i källabehov ren
ca 10

-

Vilrum

8,2

Ett vilrum som delas med Stadsrevisionen

Reception

22

En

-

-

-

-

-

Behövs!

-

-

-

-

-

Utställningsyta

4
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Förråd utrustning

Finns i källaren ca 50 m2, inkl nedan

-

Under AC:s rum -

Omklädning, dusch Ca 5?

Finns i källaren

-

-

-

Tvättmaskin,
torkmöjlighet,
grovtvätt

Finns i källaren

-

-

-

Kyl och frys

Finns i källaren

-

-

-

-

Plus ca 50m2 i
källaren

229

TOTALT/lokal

50

3822

-

175

150

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser –
40 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42
i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer
7 kontorsarbetsplatser
i 7 rum på gatuplan i Stadshuset
20 kontorsarbetsplatser i Nornan
i 18 rum varav två är sammanträdesrum
Under 2018 kommer med stor sannolikhet en ny lag antas som medför att även tobaksförsäljning
endast får ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva ytterligare 1,5-2 tjänster.
Enligt länsstyrelsen saknas ca 10 tjänster för att uppfylla behoven inom miljötillsynsområdet.
Behovet av kontorsplatser på miljöförvaltningen ökade från årsskiftet 2016-2017 med fem platser för den tillkommande tillståndsenheten samt lite förrådsutrymme, två kontorsplatser för stödfunktioner (HR, ekonomi,
kvalitet, IT) och fem ersättningsplatser för tidigare platser i Orangeriet, totalt 65 platser. Inom ett år tillkommer
behov av ytterligare minst fyra platser p g a av ändrad lagstiftning inom tobaks- och skuldrådgivningsområdet.
När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning och
förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 80 platser.

Reception
Receptionen finns på entréplan på Sturegatan 42. Platsen är inte medräknad bland totala antalet
kontorsplatser. Kunder och andra besökare anmäler sig i receptionen och receptionisten ringer den
person som har besök.

Konferensrum/Mötesrum
Det finns två mindre sammanträdesrum i Nornan samt ett större som avses användas som nämndsammanträdesrum. Miljöförvaltningen hyr sammanträdesrum i Kulturhuset varje månad för förvaltningsmöten och i övrigt
vid behov. Arbetsrum (mest chefsrum) används som sammanträdesrum (även utan chefens närvaro) när medarbetaren är på annan plats.

Yta (m2)

Antal sittplatser

Antal
projektorer/
skärmar

Mötesrum plan 1 Fullm.

()

5-6

skärm

Kommentar
Ventilation bara för 1-2
personer

Mötesrum plan 1 Fullm.

()

6-7

skärm

Ventilation bara för 1-2

Namn
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personer
Används för nämndmöten, miljöutbildningar för
hela staden, APT för MF:s
större avdelningar

Sammanträdesrum Nornan

52

20

projektor

Mötesrum Nornan

20

10-12

Nej

FC:s rum

Mötesrum Nornan

20

10-12

Nej

Sammanträdesrum Stadshuset

()

6-8

nej

Projektrum
Avdelningschefens rum,
ventilation för 3-4 personer

Konferensrummet som har plats för 20 (upp till absolut max 40 personer) har de större avdelningarna sina APT,
nämnden har sina möten och där ges miljöutbildning till stadens alla anställda.

Utställning
Det finns utställningsmonter och utställningshyllor i gatuplan i Stadshuset där kunder och andra besökare kan hämta informationsmaterial.

Rådgivning
Budget- och skuld rådgivning genomförs i rådgivarnas rum i förvaltningens lokaler i Stadshuset med larmknappar på varje skrivbord. Klienterna anser att det är viktigt med denna ”anonyma” ingång som stadshusets ingång
med alla sina olika besökare medför.
Konsumentrådgivning genomförs för närvarande enskilt i kontorsrum i Nornan.
Energi- och klimatrådgivning genomförs mestadels via webb, e-post och företagsbesök av rådgivarna.
Rådgivning inom miljötillsyn och livsmedelskontroll görs i korridoren utanför receptionen.

Arkiv
Arkiveringen för Miljöförvaltningen sker i de två förråd/arkiv som finns på Sturegatan och i Stadshusets källare
under ett av kontorsrummen. Två mindre lager/förråd på ca 12 m2 för informationsmateriel mm. Äldre
nämndhandlingar mm arkiveras på stadsarkivet. Även korridorerna utnyttjas som förråd av framför allt trycksaker.
Avdelningen för budget- och skuldrådgivning har behov av ett sekretessarkiv. Idag finns ett under det större
rummet i stadshusets bottenplan.

Lunch- och fikarum
Lunch-, fikarum och kök för Miljöförvaltningens medarbetare som sitter på Sturegatan 42 är den
offentliga ”KF-caféterian” och i dessa lokaler finns tillgång till ett mindre kök som delas med Stadsrevisionen.
Miljöförvaltningens personal i Stadshusets gatuplan har tillgång till lunch- och fikarum i Stadshuset.
Personalen i Nornan har tillgång till kök, fikarum och matsal i Nornans källarplan.
Träning/Vilrum
Lokaler för träning saknas på Miljöförvaltningen.

Övrigt
Skrivare och kopiatorer är placerade i två små korridorsförråd. En skrivare per korridor.
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Totalt finns sju toaletter fördelade på en korridor, fyra i allmänna korridorer i KF-huset och en i
stadshusets bottenplan. Två av toaletterna i KF-huset är tillgänglighetsanpassade och alla toaletter
används även av besökare. I Nornans plan 1 finns tre toaletter varav en tillgänglighetsanpassad samt
tre toaletter i källarplan.
Städrum finns intill KF-caféterian men utan tillgång för förvaltningen. Lite städmaterial finns under
diskbänken i pentryt och en sopborste finns i ett av korridorförråden i receptionskorridoren i KFhuset.
Geografiskt läge
Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att
- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns ett ökat behov
enligt nya reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom bland annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats.
- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.
- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att myndighets-,
miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i planeringsprocessen. Det är lätt att
ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad effektivitet där tid sparas.
- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastighetsägare och verksamheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Handläggarna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika möten med brukare/kunder/fastighetsägare i alla
väderstreck.
- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kontroll sker.
- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens behålls på sikt
och där har Miljöförvaltningen i rekryteringssammanhang måste öka sin konkurrenskraft jämfört med
motsvarande förvaltningar i regionen.
- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geografiskt område
med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka medarbetare som använder bil
mellan hemmet och arbetsplatsen.

Lokalbehov 2019-2022:
Livsmedelskontroll inklusive Tillståndsenheten
Kontorsplatser för 12-13 personer, troligen 14-15 personer 2019-2021 varav en chef.
Mötesrum:
 avdelningsmöte 4 ggr per månad 12-15 personer
 verksamhetsmöten 2 ggr/v 8 personer
 mötesrum för test för alkoholserveringstillstånd en gång/v för 5-10 personer med datoruppkoppling
Mottagning: rådgivning
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkiv/förråd
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Miljötillsyn
Kontorsplatser för 19-20 (25-30 från 2021-2022) personer varav minst en chef.
Mötesrum:
 avdelningsmöte 2 gånger per månad 18 personer
 verksamhetsmöten 5 ggr/v 18 personer
Mottagning: rådgivning …
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkiv/förråd

Miljöstrategiska
Kontorsplatser för 17-18 personer varav en chef.
Mötesrum:


avdelningsmöte 2 gång per månad 18 personer



verksamhetsmöten 5 ggr/mån, 5-8 personer



mötesrum för miljöutbildning 2 ggr/v för 20-25 personer

Mottagning:

-

Energi och klimatrådgivning

-

konsumentrådgivning

Utställningsyta
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkiv/förråd
Gemensamma behov Miljöstillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska
Tvättmaskin, torkmöjlighet, grovtvätt av stövlar
Omklädningsrum med duschmöjlighet.
Förrådsutrymme för provtagningsutrustning, arbetskläder mm
Kyl, frys
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Budget- och skuldrådgivning
Kontorsplatser för 8 (9-10 personer från 2019-2021) personer varav en chef.
Mötesrum: avdelningsmöte varje vecka, 8-10 personer
Mottagning: 8-17 varje dag, behov av väntrum för klienter och anonym ingång till lokalen
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
”Sekretessarkiv”
Förråd för förbrukningsmaterial.

Verksamhetsstöd inkl FC
Kontorsplatser för 10-11 personer varav två chefer. Dvs minst två enskilda rum, helst med plats för mindre
möten.
Mötesrum:


avdelningsmöte 1 gång per månad 10 personer



förvaltningsmöte 1 gång per månad, 70-80 personer



förvaltningsfika, 2 gånger per vecka, om MF inte har eget fikarum, 70-80 personer

Mottagning: reception, rådgivning, mån-fre
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkivutrymme där alla arkivskåp får plats, så småningom e-arkiv?
Förråd för förbrukningsmaterial.
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 20171228
Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Lokalsamordnare: Jörgen Erlandsson
Nulägesanalys: GVUF ansvarar för Borås Stads gymnasieskolor omfattande Almåsgymnasiet,
Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Björkängsgymnasiet,
Viskastrandsgymnasiet samt Vuxenutbildningen. Alla skolor idag en har hög nyttjandegrad och det saknas
samlad kapacitet på främst Bäckängsgymnasiet. Sven Erikson och Viskastrand ska enligt plan börja byggas om
under nästa år vilket kommer att skapa bättre förutsättningar på dessa skolor. Vi ser ändå att vi framgent
kommer att ha svårt att möta den ökade elevvolymen.
Demografi: Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 16-åringar i Borås kommun är ca 1250 år 2017.
Antalet 16-åringar stiger sedan med ca 200 elever under den kommande femårsperioden. Med nuvarande
kapacitet kommer vi att få svårt att erbjuda alla plats inom den kommunala skolan.
Riktlinjer:
Lokalbehov:
Bäckängsgymnasiet. Utökade och anpassade lokaler för ämnet idrott och hälsa samt skapande av
minst 12 nya salar. Förslaget är att skapa detta genom nybyggnation av en idrottshall med teorisalar
som förläggs på ytan mellan nuvarande Musikhuset och Bäckängsgymnasiet.
Bäckängsgymnasiet. Utbyggnad av kök anpassat till minst 1500 elever. Köket har idag en kapacitet på
1000 elever, skolan har ca 1400 elever och vi ser ett ökande söktryck till skolan.
Almåsgymnasiet. Inbyggnad av innergård utanför nuvarande bibliotek. Detta för att skapa goda
studiemöjligheter för eleverna, en mindre hörsal med biosittning och grupprum. Det ger även ett
naturligare flöde genom skolan från huvudentré till idrottshall och matsal.
Vuxenutbildningen. Nya lokaler som ska rymma 400 – 500 elever och 28 – 30 personal. En
preliminär bedömning ger ett lokalbehov på 1400 – 1600 kvm, beroende på hur effektivt lokalerna kan
nyttas. Det finns även ett behov av att binda ihop lokalerna i fastigheten Vulcanus16 med Uranus2,
förslagsvis med en glasad bro.

Mindre anpassningar:
Sven Eriksonsgymnasiet
-Renovering och ombyggnad av personalutrymmen
-Anpassning av arbetsrum för Ekonomiarbetslaget
-Anpassning av arbetsrum för Teknikarbetslaget
-Luftproblem i Torgets lokaler
-Ombyggnad till sal när skåp flyttas i hus 1 plan 3
-Förråd till idrottselevernas utrustning.

BILAGA 8 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2018-01-02
Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Lokalresursplanen: Ja, 2018
Verksamhet: Skola
Lokalbehov: Almåsgymnasiet har ett stort behov av nya utrymmen för elever där man kan skapa goda studiemiljöer ihop med en integrerad
cafeteria. De olika skolbyggnaderna har idag inget naturligt flöde genom skolan från huvudentré till idrottshall och matsal. Det finns även
behov av en mindre hörsal med biosittning. Vi ser att detta går att skapa med en inglasad överbyggnad av innergården utanför nuvarande
bibliotek. Vi tror att detta skulle minska korridorspring och ljudnivå samtidigt som eleverna får tillgång till attraktiva studiemiljöer.
Nuläge: Skolan har idag fräscha, moderna lokaler. Det som saknas är en inbjudande miljö för elevernas egna studier och att få till
fungerande elevströmmar inom skolan.
Handlingsalternativ: Detta går inte att få till utan föreslagen tillbyggnad.
Typ av behov: Tillbyggnad
Typ av lokal: Öppna ytor med avskilda studiemöjligheter, genomströmning av elever och cafeteria.
Beskriv syftet och behovet: Almåsgymnnasiet vill vara en attraktiv skola för eleverna och ser detta som ett led i det arbetet.

Storlek/Antal: Ca 800 elever
Yta:

m²

Krav: Ska uppfylla byggnormen för skollokaler
Parkeringsplatser och angöring: Ev behöver 2-3 platser flyttas
Verksamhetsbeskrivning: Gymnasieskola
Specifika behov: Ska uppfylla normen för skolmiljö.
Demografisk utveckling i området: För att kunna växa och attrahera nya sökanden måste skolan hela tiden skapa så attraktiva
studiemöjligheter som möjligt för eleverna.
Tidplan: Snarast
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?

’

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex:
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2018 -01-02
Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Lokalresursplanen: Ja, 2011 och varje år efter det.
Verksamhet: Gymnasieskola, Bäckängsgymnasiet
Lokalbehov: Skolan saknar idag en egen idrottshall för att kunna tillgodose kraven i ämnet Idrott och Hälsa samt minst 9 teorisalar samt 3
salar för musikundervisningen för att kunna ta emot alla sökande och gå ur inhyrda lokaler. Skolans kök har idag kapacitet för ca 1000
elever, skolan har idag ca 1400 elever och vi har ett högt söktryck till skolan. Bedömningen är att köket behöver kapacitet för minst 1500
elever.
Nuläge: Skolan har idag en mindre idrottshall som är anpassad för idrott på mellanstadienivå på området och en äldre idrottssal i
huvudbyggnaden dessutom hyr man in sig i Sturehallen. Lokalen i huvudbyggnaden kan med fördel anpassas till den estetiska
verksamheten.
Handlingsalternativ: Skolan har löst de mest akuta problemen via inhyrning av lokaler i närheten av skolan.
Typ av behov: Nybyggnation
Typ av lokal: Idrottslokal och teorisalar samt ombyggnad av kök.
Beskriv syftet och behovet: Det finns i nuläget stora brister i den fysiska lärmiljön för ämnet Idrott och hälsa och skolan har svårt att få plats
med idrottsundervisningen i nuvarande lokaler. För att få en fungerande arbetsmiljö för kökspersonalen och kapacitet för skolans storlek
behöver köket byggas om.
En ny idrottshall blir ett välkommet tillskott på kvällar och helger för alla föreningar i Borås.

Storlek/Antal: Ca 1500 elever på skolan
Yta:

m²

Krav: Uppfylla kraven för gymnasial skolmiljö.
Parkeringsplatser och angöring: Skolan har inget extra behov när det gäller idrottshallen. Det är en fördel att det finns befintliga
parkeringsplatser runt området med tanke på användning på kvällstid och helger. Kan ev behövas ny angöring vid ombyggnad av kök. Det
får projektering utvisa.
Verksamhetsbeskrivning: Gymnasieverksamhet
Specifika behov: Ska uppfylla byggnormen för skollokaler.
Demografisk utveckling i området: En förväntad ökning av elevunderlaget kommer inte att kunna tas emot om inte skolan får nya lokaler.
Tidplan: Snarast
Vilka lokaler lämnas: Sturehallen, Gustav Adolfs församlingshem och ev inhyrda paviljonger.
Kostnader: Gustav Adolfs församlingshem, 480 000 kr. Paviljonger 280 000 kr. Hyra av Sturehallen, 240 000 kr
Vilken nettoökning ger projektet? Ny projektering får utvisa vad kostnaden blir.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?

’
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Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex:
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.
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-Ny varuhiss vid hus 5 till vaktmästeriet

Almåsgymnasiet
-Nytt ljuddämpande golv i C-korridoren.
-Omdisponering av klassrum i C-korridoren plan 2
-Renovering av gamla bildsalen
-BF-arbetsrum 2 blir 1 genom att mellanvägg rivs
-Ljudisolering av vägg mellan klassrum och gy-chefens kontor
-Ombyggnation av bibliotek för bättre studiemiljö
-Ombyggnation av arbetsrum för bagerilärare
-Byte av 12 kortläsare
-Mörkläggningsgardiner i ca 35 fönster,
Bäckängsgymnasiet
-Omdisponering av bildundervisningslokaler
-Nytt ventilationssystem till dragskåpen i labbsalarna.
Viskastrandsgymnasiet
-Inre anpassningar av VVS- och svetslokaler
-Anpassning av Bananhuset (11:106, byggnaden mellan skolan och parkeringen)för vaktmästare och
fastighetsskötsel
-Solavskärmning för fönster

Finns det någon trång sektor? Se exempel i bilaga 2/parametrar att tänka på.
Syfte:
Bäckängsgymnasiet. Behovet av en ny idrottshall har funnits länge och en förstudie gjordes för ett
antal år sedan. Idrottsutbildningen idag är utspridd och har svårt att leva upp till det som
styrdokumenten säger. En ny hall med tillhörande salar för teori skulle göra att skolan kan få all
verksamhet samlad och lämna provisoriska lösningar som använts idag. Skolan behöver även ett kök
anpassat för fler elever, det saknas plats för ca 500 portioner. Förväntat söktryck gör att ovanstående
behövs för att kunna bibehålla sitt goda rykte och resultat. Ventilationen till dragskåpen i labb-sal är
underkända och behöver snarast åtgärdas.
Almåsgymnasiet. Skolan har idag brist på inspirerande studiemöjligheter för eleverna, grupprum i
olika storlekar samt att få till en fungerande logistik för att förflytta sig inom skolan. Detta går att lösa
med en inbyggnad av ytan utanför nuvarande bibliotek. Akustiken har utretts i C-korridoren och golvet
där behöver bytas till ett mer ljuddämpande. Vidare behövs ett antal mindre anpassningar för att
modernisera och anpassa skolan till nya arbetssätt.
Sven Eriksonsgymnasiet. Startar en större ombyggnad under 2018, dessutom behövs ett antal
mindre anpassningar för att modernisera och anpassa skolan till nya arbetssätt.
Viskastrandsgymnasiet. Startar en större ombyggnad under 2018, dessutom behövs ett antal mindre
anpassningar för att modernisera och anpassa skolan till nya arbetssätt. Ett spännande arbete är ett
helt nytt sätt att se på behovet av elevskåp. I stället för att varje elev får ett eget skåp så kommer det
att finnas moderna säkra skåp som eleven får checka in och ut i efter behov. Detta gör att skolan kan
minska på antal skåp och yta för dessa samtidigt som det höjer säkerheten.
Vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens enhet för gymnasiala yrkesutbildningar är placerade i lokaler
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som inte ligger i direkt närhet till resten av verksamheten. För tillfället är de lokaliserade i Almåsgymnasiet och tillfälliga lokaler på Sparregatan och grundorsaken är att Vuxenutbildningen friställt
lokaler till förmån för stadens förskola och grundskola. Det fysiska avstånd som uppstått mellan
Vuxenutbildningens enheter medför nackdelar för verksamheten. De nationella styrdokumenten ställer
krav på en flexibel och kontinuerlig utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och
skolformer inom Vuxenutbildningen, vilket gör det nödvändig med en sammanhållen verksamhet. Vid
skolinspektionens senaste besök gavs påpekanden gällande detta, vilket ytterligare understryker
behovet att sammanföra enheterna så nära varandra som är praktiskt möjligt.
Lokalförsörjningen har ett avtal till 2024 för Vuxenutbildningens lokaler i fastigheten Vulcanus16 och
ett nytecknat avtal till 2022 för Vuxenutbildningens lokaler i intilliggande fastighet Uranus2. Det har
gjorts stora anpassningar i dessa lokaler och de fungerar mycket väl för verksamhetens behov.
Med tanke på kraven på en flexibel och kontinuerlig utbildning där eleven skall kunna kombinera olika
kurser och skolformer inom Vuxenutbildningen verkar en stor mängd av både personal och elever i
båda dessa fastigheter under en skoldag. Det medför mycket förflyttningar av både personer och
läromedel på gatan mellan fastigheterna, vilket skapar både arbetsmiljöproblem och
säkerhetsproblem. Vuxenutbildningen ser därför en stor nytta med att anknyta lokalerna med en
glasövertäckt bro ovan Bryggaregatan. För att skapa ett trevligt och lite annorlunda elevutrymme som
bidrar till att liva upp stadsmiljön kan bron vara tät och tillräckligt bred för att möjliggöra plats utmed
sidorna där eleverna kan sitta vid fasta lite högre smala bänkar med fasta barstolar och plugga/nyttja
Internet.

Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan?
1. Bäckängsgymnasiet, ny idrottshall, salar och utökad kapacitet i köket.
2. Nya lokaler till Vuxenutbildningen.
3. Almåsgymnasiet, inbyggnad av innergård.

Övrig information: Övrig information som berör lokalbehovet.

BILAGA 9 ARBETSLIVSNÄMNDEN
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SKRIVELSE

Lennart Gustavsson
Handläggare
033 353398
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Datum

Instans

2017-12-12

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2017-00125
282

Lokalresursplan 2019 -2021
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar att sända in bifogad lokalresursplan till
Lokalförsörjningsnämnden.
Sammanfattning
Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag i 2018 års budget vilket kommer att
påverka ökat behov av lokaler, främst kontorslokaler.
Ärendet i sin helhet
Arbetslivsnämnden har sammanställt nuläget och hur nämnden strategiskt ser
på lokalfrågan perioden 2019-2021 enligt bilaga.
Nuvarande lokaler nyttjas fullt ut idag. Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag
i 2018 års budget vilket kommer att påverka ökat behov av lokaler, främst
kontorslokaler. Ett antal mindre anpassningar för att optimera användandet av
nuvarande lokaler då många handledare delar kontor som idag är anpassade
bara för en person vilket innebär en mindre bra arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
1. Bilaga: Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
2. Bilaga: Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 2017-11-28
Förvaltning: Arbetslivsförvaltningen
Lokalsamordnare: Lennart Gustavsson
Nulägesanalys: Nuvarande lokaler nyttjas fullt ut idag
Demografi: Arbetslivsnämnden påverkas i mindre gard av befolkningsutvecklingen.
Riktlinjer: Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag i 2018 års budget vilket kommer att påverka ökat
behov av lokaler, främst kontorslokaler.
Lokalbehov: Utifrån ökade uppdrag i 2018 års budget finns ett behov av ytterligare ca 10st kontorsrum
Mindre anpassningar: Vi har ett antal mindre anpassningar för att optimera användandet av våra
nuvarande lokaler.
Finns det någon trång sektor? Många handledare delar kontor som idag är anpassade bara för en
personal. Det innebär bl a en mindre bra arbetsmiljö.
Syfte: Arbetslivsnämnden har ökat antalet anställda handläggare.
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? Översyn av
ev ombyggnad av nuvarande lokaler för att optimera lokalanvändningen samt behov ytterligare lokaler
i Vulkanushuset.
Övrig information: Övrig information som berör lokalbehovet.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2017 -12 - 04
Förvaltning: Arbetslivsförvaltningen
Lokalresursplanen: 2017
Verksamhet: Kontorslokaler och verksamhetslokaler
Lokalbehov: Akut behov av lokal för ca 10 kontorsplatser
Nuläge: Består av både kontorslokaler och verksamhetslokaler
Handlingsalternativ: Utökad förhyrning av kontorslokaler och ev ombyggnad av nuvarande lokaler
Typ av behov: Administrativa arbeten samt tillgodose besök från allmänheten.
Typ av lokal: Kontorslokaler
Beskriv syftet och behovet: Utökad verksamhet
Storlek/Antal: 10 kontorsplatser med lunchmöjligheter, centralt
Yta: ca: 150 m²
Krav: Centralt läge
Parkeringsplatser och angöring: Inget behov
Verksamhetsbeskrivning: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt myndighetsutövning
Specifika behov: Sedvanlig kontorsutrustad lokal
Demografisk utveckling i området: Ej aktuell
Tidplan: Omgående
Vilka lokaler lämnas: Ej aktuellt
Kostnader: Nettoökning
Konsekvensanalys Tillgodose behov av ökad verksamhet

’

Omständigheter: Centralt läge
Övrig information: Arbetslivsförvaltningen arbetar med olika projekt där det ställer krav på kort handlingstid för att starta upp verksamhet.

BILAGA 10 FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Sida

1(3)

SKRIVELSE

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Datum

Instans

2018-01-12

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00207
280

Lokalresursplan 2019-2021
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden, i samråd
med Fritids- och folkhälsonämnden, upprättar en långsiktig plan över nya
investeringar och reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar.
Sammanfattning
Lokalförsörjningsförvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla sunda,
ändamålsenliga och miljöanpassade lokaler i rätt tid, till rätt pris samt att vara
kommunens samordnande och verkställande organ vid nybyggnad och ändring av
kommunens lokaler.
För att uppnå en hög kundnöjdhet försöker Lokalförsörjningsnämnden att fånga
upp respektive nämnds lokalbehov i ett tidigt skede. Detta sker genom
lokalresursplanen. Syftet med planen är att få en samlad överblick av
förändringsbehovet, vilket är av mycket stor vikt för att kunna tillgodose
nämndernas kommande behov. Lokalresursplanen påverkar de beslut och de
förslag som Lokalförsörjningsnämnden tillskriver Kommunstyrelsen, om vilka
projekt som skall genomföras, vilket i sin tur påverkar respektive nämnd och deras
verksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden vill tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden
göra ett nytt försök med att upprätta en långsiktig plan över nya investeringar och
reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar. Planen kommer att underlätta de
båda nämndernas arbete samt fungera som en tydlighet mot kommunens
föreningar. Bevekelsegrunden är att Lokalförsörjningsnämnden är ”ägare” till
lokalerna och Fritids- och folkhälsonämnden är hyresgäster i desamma. Då kan vi
gemensamt komma fram till vilka lokaler/anläggningar som bör rustas upp sett ur
ett förvaltarperspektiv samt vilka vi inom kort bör ersätta med nya ändamålsenliga
lokaler.
Ärendet i sin helhet
I Boråshallen har arbetet startat för att göra hallen mer tillgänglig och
ändamålsenlig. Det finns en risk att arbetet inte fullföljs i enlighet med den
förstudie och prioritering som arbetats fram i Lokalförsörjningsförvaltningen och
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Boråshallen är den enda idrottshall som kan
erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900 besökare.
Hallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och har följaktligen stora behov av
underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att ytterligare utvecklas.
Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena fortskrider och utvecklas,
så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och välkomnande publik- och
omklädningsutrymmen.
Mer behov av isyta är nödvändigt i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden kommer
att investera i en isyta vid Bodavallen, denna yta är till för i första hand allmänheten
och för den nystartade bandyföreningen i Borås. I Ishallen samverkar tre föreningar
om samtliga tider och hallen är i praktiken uppbokad från 6.30 - 23.00 alla vardagar
och hela lördag och söndag. Borås ligger i jämförelse med andra städer betydligt
sämre till i tillgänglig isyta. Prioriteringen ligger på att hitta ny isyta som är anpassad
för konståkning. Samverkan är idag upparbetad med Konståkningsförbundet, som i
sin tur arbetar på att ta fram en prototyp för konståkning. Under 2019 föreslås en
tidig förstudie, som kan ligga till grund för en planerad investering 2020.
Visionsplan Bodavallen. På Bodavallens idrottsområde har ett omfattande
visionsprogram tagits fram i nära samverkan med de boende, skola, berörda
föreningar och civilsamhällets övriga aktörer. En projektstudio har genomförts
med samtliga berörda förvaltningar och bolag i Borås Stad. Visionsplanen bygger
på att förädla området och skapa förutsättningar för en jämställd och meningsfull
fritid. I området finns ett klubbhus med tillhörande omklädningsrum som ägs av
Borås AIK och dels andra omklädningsrum som ägs av Borås Stad. Både klubbhus
och omklädningsrum är kraftigt eftersatta och en framtida lösning - i visionens
anda - kan vara en motsvarande lösning som finns på Mariedals IK vid
Kransmossen. Där klubbhus, omklädningsrum och verksamhetslokal inklusive café
finns i samma byggnad.
Den befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och stora önskemål
finns både från skolan och föreningsliv om en fullstor idrottshall. Inte minst är
Borås AIK väldigt framstående i Futsal och en av Sveriges absolut bästa föreningar.
En fullstor hall skulle vara en stor tillgång i området.
Sedan tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden uppvaktat
Lokalförsörjningsnämnden om förhållandena vid Björkängsvallen (klubbhus och
omklädningsrum), omklädningsrum vid Sjöbo idrottsanläggning och Ryda
idrottsanläggning är också undermåliga och behöver rustas upp alternativt byggas
om. Sak samma gäller vid Svaneholms Idrottsplats.
Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall i
Fristad, då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker till.
Damlaget är mycket framgångsrika och är på god väg till Allsvenskan. Här har
Fritids- och folkhälsonämnden beviljat medel till en förstudie i föreningsregi utifrån
ett föreningsinitiativ. Föreningen har redovisat förslaget till förvaltningen.
Diskussion har förts med föreningen hurivida en ny hall ska komma till genom ett
anläggningslån där föreningen tar huvudansvaret, alternativt att staden tar ansvar
och planerar in hallen i en prioriteringsordning. Föreningen har meddelat att de inte
har förutsättningar att bygga via ett anläggningslån.
Byttorps IF är en förening som växer och lockar nya medlemmar. De har gjort ett
omfattande förankrings- och visionsarbete inom föreningen för att utveckla sin
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verksamhet och idrottsplats. De önskar att renovera samt bygga om och till sin
klubbstuga för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna ta emot nya
medlemmar.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om en
utökad lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet inom
innebandy, fotboll, motionsgymnastik, brottning samt styrketräning.
Nya idrottshallar är under planering via förstudier vid skolorna på Myrås och
Sjömarken.
Stadsparksbadet kommer att stå färdigrenoverad i september 2018.
Renoveringen, kallad steg 1, var nödvändig för att upprätthålla verksamheten. I
ursprungsförslaget fanns det även ett steg 2, som innebär en utveckling av badet
med bland annat utökade bassängytor och barnlandskap. Förstudien för steg 2 är
redan klar.
Dalsjöbadet är ett mindre familjebad som har ambitionen att utvecklas utifrån sina
egenskaper. En tillbyggnad på ca 300 kvm skulle ge badet en ny
undervisningsbassäng och ett nytt barnlandskap. Under 2019 föreslås en förstudie.
Mötesplatserna är en ny verksamhet i Fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde. Nämnden har en ambition att utveckla dessa till att bli en ”motor”
i det lokala demokratiarbetet, där medborgarnas inflytande får ta plats. Idag är det
AB Bostäder som är hyresvärd och i utvecklingsarbetet kan
Lokalförsörjningsförvaltningen spela en viktig roll som samarbetspartner.
Norrbyhuset får fungera som en föregångare i vår ambition att utveckla de övriga
mötesplatserna. På tur efter Norrbyhuset och Hässlehus står mötesplatserna på
Sjöbo och på Hulta.
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkar regelbundet med föreningar i Borås
och lyssnar av deras behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

BILAGA 11 KULTURNÄMNDEN
Bilaga 1/2

Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 2018 - 01 - 04
Förvaltning: Kulturförvaltningen
Lokalsamordnare: Eva-Lotta Franzén
Nulägesanalys: Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen. Lokalerna är väl utnyttjade, de
flesta är väl fungerande, vissa förbättringar är på gång. Till exempel ska de spatiösa entréerna i
Kulturhuset utnyttjas mer för verksamhet och receptionen byggas om. Nya lokaler planeras för
Kulturskolans verksamhet samt för Mötesplats Hässleholmen. Lokal för repetitionsmöjligheter för
teatern saknas liksom ändamålsenliga lokaler för arkivering av konstföremål. Några närbibliotek är i
stort behov av renovering. Friluftsmuseet i Ramnaparken kräver kontinuerligt fastighetsunderhåll
anpassat till byggnadernas kulturhistoriska karaktär.
Demografi: I samband med planering av nya stora bostadsområden bör alltid behovet av mötesplatser
för kultur vägas in. Det handlar i första hand om lokaler för biblioteks- och kulturskoleverksamhet men
även museiverksamhet har stor betydelse för det lokala kulturlivet.
Riktlinjer: Nej
Lokalbehov: 1. Arkivlokaler till Borås Konstmuseum 2. Black Box till Borås Stadsteater.
Mindre anpassningar: 1. Borås Museum, ett par av de kulturhistoriska byggnaderna ska byggas om
inför Borås Stads 400-årsjubileum 2021 samt tillgängliggöras bättre. 2. Renovering av Sjöbo bibliotek.
3. Renovering av Göta bibliotek. 4. Renovering av Byttorps bibliotek
Finns det någon trång sektor? Antalet kontorsarbetsplatser i Kulturhuset är utnyttjat maximalt och det
påbörjade klusterarbetet med Fritids- och folkhälsoförvaltningen har aktualiserat behovet av fler
arbetsytor. Det är svårt att finna arbetsplatser för tillfälliga medarbetare som t ex praktikanter.
Syfte: Behovet har uppstått med anledning av omorganisationen 2017 med fler medarbetare i
Kulturförvaltningen.
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? 1.
Arkivlokaler för Konstmuseet. 2. Black Box till Borås Stadsteater
Övrig information: Övrig information som berör lokalbehovet.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 20 180108 - Förvaltning: Kulturförvaltningen, Biblioteken i Borås Stad
Lokalresursplanen: Behovet av renovering av närbiblioteken har inte tidigare
redovisats av Kulturförvaltningen. Stadsdel Norr har däremot tidigare tagit upp
behovet av renovering av lokalen där biblioteksverksamheten bedrivs på Sjöbo. På
LFF är man medvetna om renoveringsbehoven.
Verksamhet: Biblioteken i Borås Stad
Lokalbehov: Lokaler för biblioteksverksamhet i områdena Sjöbo, Göta och Byttorp
Nuläge: Biblioteksverksamhet kräver tillgängliga och inbjudande lokaler med ett bra
inomhusklimat. Bra belysning och god ljudmiljö behövs också om verksamheten ska
fungera. På närbiblioteken Sjöbo, Göta och Byttorp brister det vad gäller flera kriterier
för en väl fungerande bibliotekslokal.
Typ av behov: Vad gäller lokalerna på Göta och Byttorp bör dessa renoveras i
samband med att fastigheterna där de ligger ska byggas om. Lokalerna behöver en
total renovering. Sjöbo bibliotek har behov av framförallt en fungerande
ventilationsanläggning men är utöver det även i behov av en total renovering.

Typ av lokal: Klicka här för att ange text.
Beskriv syftet och behovet: Beskriv syfte och lokalbehov.
Storlek/Antal: Redovisa antal barn, elever, boenden, grupper, avdelningar eller annat
mått på avdelningen.
Yta:

m²

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna.
Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet.
Verksamhetsbeskrivning: Beskriv verksamheten.
Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall
innehålla. (Gäller både inne och utemiljö)
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Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen
påverkar behovet.
Tidplan: Ange ett önskat datum för inflyttning samt eventuell etappindelning av
projektet.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och
objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?
’
Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till
gällande lokaler så som ex: anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 9 jan 2018
Förvaltning: Kulturförvaltningen, Borås Konstmuseum
Lokalresursplanen: Ja 2016
Verksamhet: Magasin för Borås stads konstsamling
Lokalbehov:. Ett ändamålsenligt magasin för långsiktig förvaring av konstverk.
Konstsamlingen består av olika typer av konst med krav på olika typer av miljö gällande
luftfuktighet, ljusförhållanden, temperatur osv.
Nuläge: Konstmuseets nuvarande magasin i museets källare är inte anpassade efter den typ
av miljö som konsten behöver. Flertal stora målningar får inte plats på de gallersystem som
finns idag. Målningar är därför placerade direkt på golvet, ett ohållbart sätt att förvara verken
på och med tiden direkt skadligt. Ett av utrymmena där större skulpturer och installationer
förvaras är idag placerat i direkt anslutning till verkstaden vilket innebär att byggdamm och
annan smuts tar sig in i den del där konsten är förvarad.
Handlingsalternativ:.
Typ av behov: Det behöver göras en större anpassning eller nybyggnad.
Typ av lokal: Magasin, konstsamlingen växer hela tiden och därför behövs det en långsiktig lösning
där det finns utrymme för samlingen att växa.
Beskriv syftet och behovet: Konsekvenserna av otillräcklig förvaring för konsten är många. Det
kulturarv som konstsamlingen innebär riskerar att gå förlorat då konstverkens tillstånd
försämras. I nuläget är nyförvärv svåra att förhålla sig till då verken inte kan garanteras en
adekvat placering på Konstmuseet, vilket kan komma att leda till konsekvensen att värdefulla
inköp och donationer inte kan genomföras. Nytt magasin måste vara anpassat för att ge ett
stabilt och ”trögt” klimat, där klimatet och miljön utomhus inte ska påverka inomhusklimatet.

Storlek/Antal: Redovisa antal barn, elever, boenden, grupper, avdelningar eller annat mått på
avdelningen.
Yta: Svårt at uppskatta, det behöver göras en ordentlig förstudie
Krav: Se ovan
Parkeringsplatser och angöring: Måste finnas bra och lättillgängliga lastingångar
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Verksamhetsbeskrivning: Konst
Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. (Gäller
både inne och utemiljö)
Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet.
Tidplan: Ange ett önskat datum för inflyttning samt eventuell etappindelning av projektet.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?

’

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så
som ex: anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.

BILAGA 12 SERVICENÄMNDEN

BILAGA 12 SERVICENÄMNDEN

BILAGA 13 TEKNISKA NÄMNDEN
Bilaga 1/2

Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 2017-11 -08
Förvaltning: Tekniska förvaltningen
Lokalsamordnare: Jessika Olausson
Nulägesanalys: Hus 3, Kungsgatan 57 och Björbostugan samt förhyrda lokaler på Ramnaslätt och
Kyllared.
Demografi: Kommer att behöva fler kontorsrum i hus 3. Beroende på om Koncerninköp kommer att
vara kvar på plan 4 eller inte kan det finnas utrymmen för oss att växa i om de flyttar.
Riktlinjer: Nej
Lokalbehov: Se demografi ovan.
Mindre anpassningar: Se ovan
Finns det någon trång sektor? Se exempel i bilaga 2/parametrar att tänka på.
Syfte: Rekryteringar kommer att behöva göras på sikt
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? Övrig information: -
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10-dagars, juli 2018
Fritids- och folkhälsonämnden

Ekonomisk redovisning
Fritid och folkhälsa
2017
Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

734

1 326

773

850

-77

0

11 284

11 753

6 856

6 628

228

0

Fritids- och folkhälsonämnd
Gemensam fritidsadministration

2018

Överenskommelsen

58

400

233

128

105

-100

Evenemang

2 028

2 022

1 575

2 256

-681

-600

Mötesplatser/förebyggande arbete

9 440

16 482

9 465

5 804

3 661

-1 600

20 253

34 311

19 886

21 569

-1 683

-600

670

2 562

1 148

750

398

0

1 524

3 072

1 909

2 040

-131

-1 300

Fritidsgårdsverksamhet
Badresor/barnkoloni
Folkhälsa
Träffpunkt Simonsland

4 937

8 747

4 962

4 823

139

0

Anläggningsenheten

50 222

91 024

53 171

54 839

-1 668

0

Badenheten

16 557

21 951

12 548

15 685

-3 137

-8 000

0

1 000

583

0

583

1 000

Verksamhetens nettokostnader

117 707

194 650

113 109

115 372

-2 263

-11 200

Kommunbidrag

112 573

194 650

113 109

113 109

-5 134

0

0

-2 263

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Buffert

Resultat jfr med kommunbidrag
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

0

Resultat jfr med tillgängliga medel

0

-11 200

Föreningsbidrag
2017

2018

Nettoutfall
jan-aktuell
månad
Administration föreningsenhet

Nämndbudget

Prognos
avvikelse

1 449

2 803

1 635

1 407

228

0

21 185

31 522

20 608

20 345

263

-300

Bidrag till invandrarföreningar

1 597

1 820

1 083

1 740

-657

-200

Bidrag till sociala föreningar

2 652

2 800

2 717

2 790

-73

0

Bidrag till funktionshindrade

1 475

1 355

1 020

1 244

-224

0

Föreningsbidrag

Bidrag till pensionärsföreningar

697

700

408

549

-141

0

Verksamhetens nettokostnader

29 055

41 000

27 471

28 075

-604

-500

Kommunbidrag

26 905

41 000

27 471

27 471

Resultat jfr med kommunbidrag

-2 150

0

0

-604

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

0

Resultat jfr med tillgängliga medel

0

-500

Verksamhetsmått
Badenheten
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

Antal besökare Stadsparksbadet

50 000

0

0

Antal besökare Borås Simarena

180 000

123 495

151 198

Antal besökare Sandaredsbadet

34 829

85 000

35 395

35 861

Antal besökare Dalsjöbadet

22 475

47 000

23 931

24 539

10-dagars, juli 2018
Fritids- och folkhälsonämnden
Kommentarer
Fritidsramen
Fritidsramens bokförda nettoresultat är för perioden - 2 263 tkr.
De totala intäkterna avviker i jämförelse med budget med - 2 228 tkr. För perioden finns externa intäkter där kvarstående
belopp flyttas till nästa år. Dessa påverkar intäktsbudgeten positivt, för perioden, med närmare 5 200 tkr. Bortser vi från alla
externa intäkter där kvarstående medel flyttas avviker intäktsbudgeten istället med närmare - 7 400 tkr i jämförelse med
budget. Anläggningsenhetens intäkter avviker med ca -1 300 tkr och kan härledas framförallt till anläggningarna Borås Arena
och Boråshallen. Badenhetens intäkter avviker, i sin helhet, för perioden med närmare - 5 500 tkr. Stadsparksbadet avviker
med ca -6 400 tkr. På avräkningskontot finns ca 780 tkr att bokföra till våra verksamheter.
Kostnaderna i sin helhet avviker med -35 tkr. 1 700 tkr kan kopplas till kostnader för något projekt som vi blir
kompenserade för alternativt ska kopplas till något extern bidrag. Bortser vi från detta avviker kostnaderna i jämförelse med
budget med ca + 1 665 tkr.
Bortser vi från alla externa bidrag och även våra sociala investeringsprojekt som vi blir kompenserade för, är
nettoavvikelsen för perioden ca - 5 700 tkr.
Avvikelser (för perioden) som vi har utlovats kompensation vid årets slut;
 Stadsparksbadet -5 100 tkr
 Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" är -405 tkr
 Sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld" - 688 tkr.
 Junior EM i friidrott -338 tkr
Prognos
I nuläget prognostiseras en avvikelse på - 11 200 tkr. Avvikelsen på badenheten prognostiseras till - 8 000 tkr. Denna
avvikelse inkluderar inte en ny hyreskostnad från september månad.
Nämndens två sociala investeringsprojekt prognostiseras med ett underskott på totalt - 2 900 tkr.
Övriga avvikelser är överenskommelsen - 100 tkr, evenemang junior Em i friidrott - 600 tkr samt fritidsgårdsverksamheten 600 tkr. Det sistnämnda verksamhetsområdet bör under året hållas under uppsikt.
Avsatt buffert för året + 1 000 tkr.
Beräknad kompensation vid årets slut = Badenheten 8 000 tkr, sociala investeringsprojekten 2 900 tkr, i förtid
ianspråktagande av beviljade medel för junior EM 600 tkr samt 300 tkr som avser utökad hyra för flytt av Daltorps
fritidsgård. Totalt 11 800 tkr.

Bidragsramen
Prognos
Det prognostiserade resultatet för föreningsenheten ser i dagsläget ut att hamna på - 500 tkr.
Avvikelsen kan till största del härledas till invandrarföreningarna som har mer verksamhet än tidigare år samt de riktade
föreningsbidragen.

