
fi'm BORÅS STAD KALLELSE 

Datum 

2019-03-14 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 19 
mars 2019 kl. 13:15 

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Helene Sandberg 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

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

helen.glaser@boras.se 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningsärende 2019-03-19
Dnr 2019-00001 1.1.3.25

4. Delegationsbeslut 2019-03-19
Dnr 2019-00002 1.1.3.25

5. Förvaltningschefen informerar 2019-03-19
Dnr 2019-00003 2.9.2.25

6. Budgetuppföljning 10 dagars
Dnr 2019-00040 1.2.4.25

7. Lokalisering av ny skola på Gässlösa
Dnr 2019-00024 2.6.1.1

8. Remiss- Förslag till revidering av nämndens reglemente och det
gemensamma reglementet.
Dnr 2019-00023 1.2.2.2
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Borås Stad 

Ärende 

9. Rapport om byggprojekt 2019-03-19
Dnr 2019-00005 2.6.1.1

Datum 

2019-03-14 

10. Antagande av ramavtal, konsulttjänster gällande brand
Dnr 2019-00035 2.5.1.1

11. Antagande av ramavtal, konsulttjänster gällande byggnadsakustik
Dnr 2019-00036 2.5.1.1
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llUJ BORÅS STAD
Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

Helen Glaser 
Handläggare 
033 35 73 85 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärende 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anmälningsärende enligt följande: 

• Svar på förvaltningsremiss - Gemensam beredningsprocess för Borås Stads

nämnder.

• Svar på Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle.

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida 

BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2019-03 -19 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2019-000191.1.4.0 

Förvaltningsremiss Gemensam beredningsprocess för 

Borås Stads nämnder 

Lokalförsörjningsförvaltningens beslut 

Lokalförsörjningsförvaltningen tillstyrker remissen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningen tillstyrker remissen men vill poängtera att 

avgörande är att beredningsprocessen överlämnar ett tillförlitligt och tillräckligt 

utrett underlag för att fatta ett välgmndat beslut. Att säkra kvaliten i underlaget 

är därför prioriterat och överordnat eventuella tidsgränser. 

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningsremiss: Gemensam beredningsprocess för Borås Stads nämnder

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, diarienummer KS 2019-00106

Anders Waldau 

F ö1valtningschef 

Lol<alförsörjningsnämnden 

Posladress 

501 80 Borås 
BesOksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD MISSIV 

Datum 

2019-01-31 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00106 1.1.4.0 

Förvaltningsremiss: Gemensam beredningsprocess för 

Borås Stads nämnder 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsförvaltningen

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen

3. Förskoleförvaltningen

4. Grundskoleförvaltningen

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

6. Individ och familjeomsorgsförvaltningen

7. Kulturförvaltningen

8. Lokalförsörjningsfö1valtningen

9. 1filjöfö1valtningen

10. Samhällsbyggnadsfö1valtningen

11. Servicekontoret

12. Sociala omsorgsfö1valtningen

13. Revisionskontoret

14. Tekniska fö1valtningen

15. Vård- och äldreförvaltningen

16. Överförmyndarenheten

17. V alkansliet

Stadsledningskansliet har tagit fram en rutin för en Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder och skickar denna nu på 
förvaltningsremiss. För att skapa en tydligare samsyn bland nämnder är 

förslaget att det införs en gemensam beredningsprocess. Detta för att 

förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i hela 
staden. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöks adress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 
boras.se 

E-post 

Sida 
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033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Den gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med 

Kommunstyrelsen som undantag. 

Remissvaren ska ha kommit in till Stadsledningskansliet senast den 28 februari 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i 

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

namn. Ange diarienwnmer KS 2019-00106 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Förvaltningens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

Sida 
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Utkast/a e smater1a

Gemensam 
beredningsprocess 

- Borås Stads nämnder



r ---------------------------- ,

Fastställd av: Kommunchefen 
Datum: xx 2019 

Gäller för: Alla förvaltningar 
För revidering ansvarar. Stadsledningskansliet 
Gäller tills vidare 

L ---------------------------- J 

2 Borås Stads nämnder I Gemensam beredningsprocess 



Gemensam 
beredningsprocess -
Borås Stads nämnder 
För att skapa en tydligare samsyn bland nämnder införs en gemensam beredningsprocess 
för samtliga nämnder. Detta for att förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut 
på liknande grunder i hela staden. 
Den gemensamma beredningsprocessen gäller for samtliga nämnder med Kommunstyrelsen 
som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med 
olika programområden för Kommunalråden. 
Detta dokument är till för att fastställa hur den gemensamma beredningsprocessen ska 
se ut samt vänder sig till förvaltningschefer, nämndens presidium, handläggare samt 
nämndsekreterare. 

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, 
antingen direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. 
Ärenden kan också initieras inom nämnden/förvaltningen. 

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1

• Registrering sker normalt samma dag som
ärendet inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s  när skrivelsen ska vara 
klar för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd. 

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget 
med nämndens ordförande. 

Handläggarens beredning 
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar 
nämndsekreteraren när beslutsundedaget är klart. 
Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en sluivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Besluts underlag 

Beslutet expedieras till 

Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information 
Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron 

Borås Stads nämnder I Gemensam beredningsprocess 3 



Sekreteraren förbereder kallelsen 
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka 
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen 
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen. 

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 
arbetsdagar innan. 

Ärendeberedning med presidiet 
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, 
eventuellt kan andra berörda tjänstemän deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar 
till att gå igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde. 

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena 
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp 
för ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går 
vidare till nämnd. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4. 

Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 
arbetsdagar innan. 

Kallelse med föredragningslista och beslutsunder
lag skickas till nämnden 
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse 
med föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje 
ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar. 

Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren 
för protokoll. 

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat, 
tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde6

• 

Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas 
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess7. 

Protokoll och justering 
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en 
ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8

• 

Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20 

4 801 as Stads nämnder I Gemensam beredningsprocess 



Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 

Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 

Eventuella reservationer och särskilda yttranden tillförs skrivelsen innan expediering. 
Dessa tillförs aldrig vid extern expediering. 

Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis. 

Grafisk bild av tider 

Kallelse till 
presidium 
2-3 arbetsdagar
innan presidium

-
Ärendeberedning 
med presidium 
2-3 arbetsdagar
innan utskickdatum

• 
Kallelse med 
föredragnlngslista 
6 arbetsdagar innan 
sammanträde 

• Sammanträde

Borås Stads nämnder I Gemensam beredningsprocess 5 
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BORÅS 
STAD 

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55 
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se 



Sida 

BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00039 1.2.3.0 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna svar på uppföljningen samt 

översända densamma till Arbetslivsförvaltningen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

ARBETE 

På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra 

myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i 

praktik? 

Fb'rvalt11i11gen samverkar i11te med a11dra nry11digheter eller 11ä1i11gsliv och har heller i11te 

11ågo11 strategi foi· detta. LFF är en /ite11 ijä11stema1111a01ga11isatio11 där i pJi11cip alla ijä11ster 

kräver eftergym11asial 11tbild11i11g sa1JJt god k1111skap i svenska språket. 

TRYGGHET 

T1ygghetsaspekten inom nämndens ansvarsområde är inkluderad i såväl bygg

som förvaltningsprocessen. Detta gäller ny- och ombyggnader samt fastighets

förvaltning. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämnden: Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsfö1valtningen

Anders Waldau 

F ö1valtningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöks adress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-posl 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl



fllIJ BORÅS STAD
Sida 

MISSIV 1(1) 

Datum Instans 
2019-01-14 Arbetslivsnämnden 

Dnr ALN 2019-00006 1.2.3.25 

Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett 

integrerat samhälle 

Remissinstanser 

1. Borås stads förvaltningar

2. Borås stads bolag

Arbetslivsförvaltningen har enligt Program för ett integrerat samhälle, 

Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen följa upp programmet, med ett antal 

relevanta frågor. Arbetslivsnämnden tar del av svaren och kommer att 

sammanfatta och sända in uppföljningen till Kommunstyrelsen. 

De frågor som är aktuella att svara på framgår av bifogat PM. Svaren skall utgå 

från förvaltningens/bolagets arbete/insatser under 2018 och handlar om fyra 

områden : arbete, boende, trygghet och foll<liälsa. 

Av PM:et framgår vilka områden respektive förvaltning/bolag förväntas svara 

på. 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2019-03-31.

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

som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer ALN 2019-00006 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033 358573 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post
arbetsliv@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl



flm BORÅS STAD 

PM 2018 

Datum 

2019-01-14 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frå
gor utgår från "Program för ett integrerat samhälle". Programmet för ett integrerat samhälle pe
kar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämn
der och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och inflytande i 
samhället på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska 
genomsyra all kommunal verksamhet. Segregation är ett begrepp som ofta förekommer när man 
diskuterar integrationspolitik. Men vad är segregation och hur kopplar vi det till integrationsar
betet? Delmos1definition av segregation handlar om en uppdelning utifrån socioekonomisk sta
tus, etnicitet eller demografi vilket i praktiken innebär en koncentration av människor med lik
nande bakgrund i ett bostadsområde, en skola eller för den delen på arbetsmarknaden. Segregat
ion innebär också att människor lever och verkar separerade från varandra, faktorer som lätt kan 
skapa främlingsfientlighet, otrygghet, rädsla. Det innebär också svårigheter att ta sig vidare och 
minskar förutsättningarna till ett bättre liv. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvalt
ningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsom
råden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Föru
tom Arbete och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även om
rådena Trygghet och Folkhälsa lyftas fram. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämn
der och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018. 

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2019-03-31. 

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 29,8 procent av kommu
nens invånare (33137 personer 2017-12-31, varav 16663 kvinnor och 16474 män), vilket är en ök
ning från föregående års siffror med 0,8 %. 

Målområden. 

Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har främst två målområden visat sig vara viktiga utvecklings
områden, boende och arbete. Boende och arbete är också områden som i flera undersökningar 
visat sig vara betydelsefulla och viktiga komponenter kopplat till övriga målområden. För att få 
ett långsiktigt perspektiv på integrationsarbetet kopplat till dessa områden har vi valt att följa upp 
resultaten även i år. Förutom arbete och boende har vi denna gång valt att lägga ett extra fokus på 
trygghet och folkhälsa. I medborgarundersökningen från hösten 2017, som Statistiska centralby
rån utför, framgår exempelvis att medborgarna i Borås känner sig mindre trygga än medelvärdet 
för riket. Fritid- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 att det finns en tydlig 
koppling mellan hälsa och utbildningsnivå. Medellivslängden generellt i Sverige ökar. Man ser 

1 https://www.delmos.se/om-segregation/

1 



dock en större skillnad mellan grupper med låg respektive hög utbildning än mellan kvinnor och 
män där den stora skillnaden tidigare fanns. 

Arbete och prognos 

Prognosen för arbete som Arbetsförmedlingen tagit fram för 2018 och fem år framåt visar på 
fortsatt ökning av arbetskraftsbehov inom hela 12 av 15 yrkesområden. Trenden där arbetsgi
varna i allt större utsträckning kräver minst gymnasial utbildning håller dock i sig. Detta gäller 
även inom allt fler yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Bristen på kvalifice
rad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. 
Ökad efterfrågan inom offentliga tjänster, såsom utbildning samt hälso- och sjukvård medför ett 
större t1yck på både eftergymnasiala såväl som gymnasiala utbildningar med yrkesinriktning. 

Enligt Arbetsförmedlingen befann sig 3855 personer, i Borås Stad, öppet arbetslösa eller i pro
gram i november månad 2018. Det innebär en minskning på 122 personer sedan 2017, samma 
period. Av dessa var 1850 utomeuropeiskt födda och totalt 2398 utrikesfödda. Av sammanlagt 
466 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år var 255 utrikesfödda. Skillnaden i sysselsättningsgrad 
mellan inrikes- och utrikesfödda kan delvis förklaras av faktorer som lägre utbildningsgrad, bris
tande språkkunskaper, arbetsmarknadens sammansättning samt mindre kontaktnät. En del av 
glappet kan troligen även förklaras med diskriminering på arbetsmarknaden vill<:et har påvisats i 
ett antal studier exempelvis Agerström et al 20122

. Som framgår av Länsstyrelsens rapport3 har 
afrosvenskar födda i Sverige, med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara, med en treå
rig postgymnasial utbildning, drygt 49% lägre disponibel inkomst än den övriga befoll<:ningen 
med motsvarande utbildningsnivå. 

Under 2018 tog Borås emot 573 flyktingar varav 297 var 20 år eller äldre. Av dessa hade 38% 
minst 10 års utbildning eller längre. De som inte hade någon utbildning eller där uppgift saknas 
var 34%. Det innebär en något minskad andel jämfört med 2016. 

Personalekonomisk redovisning 2017 visar på en öl<:ning med 1,3% av antalet utrilcesfödda eller 
inril<:es födda med två utrikesfödda föräldrar, som är anställda inom Borås Stad. Av sammanlagt 
8483 tillsvidareanställda var 796 utomeuropeiskt födda. Motsvarande siffror bland visstidsan
ställda består av 309 utomeuropeiskt födda av sammanlagt 1442 personer. För att de anställda ska 
spegla befoll<:ningssammansättningen i kommunen skulle en ökning med d1yga 4 % behöva ske. 
Man kan också se en öl<:ning på chefsnivå med ca 1,5%. Flest anställda med utländsk bakgrund 
finns inom städ-, tvätt- och förrådsarbete medan den största ökningen skett inom förskola och 
skola. 

Boende 

I Borås Stads bostadsområden samt orter fanns under 2017 sammanlagt 52897 olika bostadsupp
låtelser som i sin tur bestod av 24380 hyresrätter, 9592 bostadsrätter samt 18922 äganderätter. 
Områdena ser väldigt olilia ut i fördelningen av respektive bostadsupplåtelse vilket innebär att 
vissa delar har flest hyres- och bostadsrätter medan andra områden nästan enbart består av ägan
derätter. Generellt kan man se en ökad inflyttning till kommunen och de områden där denna är 
mest markant är i de två särskilt utsatta områdena Hässleholmen och Norrby. 4 

2 Agersttöm ].;Björklund, F., Carlsson, R. och Rooth, D. (2012). "\X/arm and competent Hassan=Cold and incompe
tent Eric: A harsh equation of real life hiring discrimination". Basic and Applied Social Psychology, 34(4), 359-366. 
3 Länsstyrelsen i Stockl10lm, rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. 
4 Stadsledningskansliet CKS, 2018: "Kartläggning, behovsanalys samt plan för det fortsatta arbetet i syfte att identifi
era utvecklingsområden och insatser för att minska och motverka segregation i Borås Stad" 
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 bostäder prognosti
ceras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. 

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och 
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom 
kostnaderna är för höga. 5 

Hemlöshet 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är bredare än det begrepp som är vanligt att man använ
der i dagligt tal. Det handlar inte enbart om en situation där individen är tvungen att sova ute eller 
på något härbärge utan innefattar både hemlöshetssituationer med akut brist på någonstans att bo 
och mer långvariga boendeformer som på grund av olika kontraktsformer inte kan likställas med 
ett eget boende. 

I den årliga kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad som tagits fram av Individ- och familje
omsorgsnämnden kan man se en ökning av antalet hemlösa med ca 90 personer, från 264 år 2017 
till 354 personer år 2018. Av dessa personer har 13 personer kommit till Sverige utifrån anlrnyt
ning. Till detta tillkommer också ett stort mörkertal.6 En del av problemet hänger samman med 
att bostads bristen är stor i Borås och att hyresnivåerna är höga, särskilt för en person som har 
försörjningsstöd. Hemlösheten inverkar negativt på en rad områden som skola, fritid och sociala 
relationer. 

Trångboddhet 

Även trångboddhet är ett problem där mörkertalet är stort. Det finns riktlinjer för hur många 
personer som anses lämpligt bo i lägenheter av olika storleksgrad. Detta är svårt att kontrollera på 
grnnd av att familjer växer under pågående avtal med ökande barnaskara eller familj och släkt 
som flyttar in. I Borås Stad finns det 11 bostadsområden som har över 100 hushåll med fem eller 
fler personer i hushållet. Flest hushåll har Hässleholmen med 424 stycken. Detta är också ett om
råde som består av flest andel hyresrätter. 

Trygghet 

I Statistiska centralbyråns medborgarnndersölrning från 2017, framgår att Borås Stads medbor
gare ger bra betyg till möjligheten att få arbete medan bostadsfrågan får lågt betyg. Om man jäm
för invånarna i Borås med övriga riket hamnar man mycket lägre vad gäller känslan av trygghet. 
Ett lägre betyg ges också till förskola, grundskola samt äldreomsorg och förtroendet för kommu
nens politiker och högre tjänstemän får ett lågt betyg såväl i Borås som i övriga riket. Cirka en 
tredjedel av Borås Stads invånare, ålder 16-84, jämt fördelat mellan könen, anger att de salrnar 
tillit till andra, vilket är högre än genomsnittet i riket. 

Tryggheten bland ungdomar varierar mellan bostadsområdena. Ungdomar i Hässleholmen, Hulta 
och Norrby känner sig mindre trygga i sina område än övriga unga. Borås Stads Lupp 20177 visar 
att andelen unga, speciellt flickor, som känner sig trygga i centrum och i lokaltrafiken är något 
lägre. 

Brottslighet 

5 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport "Borås Stads flyktingmottagande" 
6 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: Kartläggning av hemlösheten i Borås 2018 
7 LUPP- Ung i Borås, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2017
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I Lägesbild för Borås Stad 2016 märks en ökning av antalet anmälda våldsbrott sedan 2015 med 
nästan 100 anmälningar. Däremot har de anmälda våldsbrotten minskat i de områden där boende 
känner sig minst t1ygga. Den generella brottsutvecklingen har förhållit sig ganska jämn mellan 
2012-2016. 

Hälsa 
Fritids- och follrnälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 20168 att det finns en tydlig koppling 
mellan hälsa och utbildningsnivå. Resultaten visar på en tendens att fler barn saknar någon vuxen 
att ty sig till och att allt fler barn går ur skolan utan tillräckliga betyg. Det finns skillnader mellan 
olika geografiska områden, likaså finns en skillnad mellan åldersgrupper och kön. Man ser också 
att andelen unga som tränar på fritiden minskar. Hälsa är också kopplat till uppväxtvillkor och en 
större andel av de barn som har en utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll än barn 
med svensk bakgrund. Denna skillnad i uppväxtvillkor ökar inte bara risken för ohälsa utan 
skapar en minskad tillit och gemenskap i samhället i stort. 

Arbete 

Arbete å"r en rryckel till integration. Borås Stad ptioriterar åtgå"rder som leder till egen fa·rsihjning, genom anstå'/1-
ning eller eget fa1-etagande. Vi ska samverka med andra 11ryndigheter och nå'tingslivet fa"1· att alla rryanlåi1da ska få 
praktisera på arbetsplatser så snart det å'r JJJÖjligt. 

Borås Stad ska vara ett fa1-edö1ne i att anstå'/la personal av annan etnisk bakgrund. Ktmskap hos personalen om 
andra kttltm-er ökar mö;ligheten att ge fler invånm-e likvå'rdig service. Flerspråkighet och interkttltm-ell kunskap
ska vara en metit vid 1-ekryte1ing. 

Borås Stad ska stöcfja kimskapssp,idning i nåtingslivet om att mångfald i arbetslivet åt· utvecklande och kan vara 
lö"nsamt fa"rfa"r-etaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 
På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och 
näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik? 

Fråga 2: 
På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma 
ut på praktik och/ eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag? 
Vilka strategier använder ni er av? 
Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

8 Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Välfårdsbokslut 2016 - för ökad kunskap om hälsa och välfärd 
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Boende 
Borås Stad ska motverka disk1imine1ing och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka foi· att ett vmiemt 
utbt1d av bostäder JJJed olika 1tpplåtelsejor1JJer skapar ett blandat boe11de. 

Plane,ing av bostadsområden ska skapa natmiiga motesplatserfiir de boende. Det kan ske med lokaierfiir exem
pelvis nå'i:service samt fiitids- och kult11raktivitete1: Borås Stad ska stofta nåfverk som erijttder aktiviteterfiir bo
ende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag. 

Fråga 1 

Fråga 2 

Fråga 3 

På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose behovet av bostäder 
med rimliga boendekostnader? 

På villcet sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka diskriminering och 
segregation på bostadsmarknaden? 

På villcet sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med socialt hållbar stadsutveckling? 

Trygghet 
I Borås Stad ska alla invånare kå'nna sig trygga. Borås Stad ska verka fo'r att ,ryanlå'nda fårfiinttsåftningar att 
delta i samhället, skapa ett kontaktnåf samt mi!Jligheter att delta i fo'reningslivet. 

Borås Stad a11svararfiir att pmonalen i fii,:skola, skola och individ- och fami!Jeomsorg har kunskap om olika 
kultt1re1: Kommunen ska stråva efter att åidre och pmoner med ftmktionsnedsåftningfår l?Jålp på sitt modmmål. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

Fråga 2 

Fråga 3 

Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att ar
beta med? 

Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala del
tagandet hos berörda grupper? 

Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som 
påverkar dem? 

s 



Folkhälsa 

Borås Stad ska skapa fa"rutsåttningarfiir en god hå/sa på lika villkorfiir hela befolkningen. Generella och se
lektiva satsningar på tttbildning och .rysselsåttning samt saJJJotdnande insatserfiir integration, delaktighet och 
trygghet skapar åven fa·rutsåttningarfiir hå/sa och social hållbarhet. 

}(fånga jjyktingar har trattman som behiiver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra utreda mi!Jlig
heter till rehabilitering. 

Gäller: Förskolenämnden, Gmndskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Ar
betslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden 

Fråga 1 
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos socioeko
nomiskt utsatta grupper? 
Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet? 
Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre 
hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade tzJI utbildning, socioekonomiska fa"rhållande, en
samhet, infjytande, socialt och kulturellt deltagande eller något annat som i sin tttr lederfram till en okad 
hå/sa. 

Fråga 2 
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för integ
ration, delaktighet och ttygghet? 
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flm BORÅS STAD
Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

Helen Glaser 

Handläggare 
033 35 73 85 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Redovisning av inkomna delegationsbeslut 

• Öppnande av förstudiekonto för Bäckängsgymnasiet utökat
lokalbehov.

• Öppnande av förstudiekonto för Almåsgymnasiet innegård.

• Öppnande av förstudiekonto för Ny isyta i Borås.

• Öppnande av förstudiekonto för nytt Vård- och
omsorgs boende.

• Öppnande av förstudiekonto för Guttasjön om- och
tillbyggnad.

• Öppnande av förstudiekonto för Trandaredskolan utbyggnad
kök.

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD 
Lokalförsörjningsnämnden 

Diarienummer Mottagare Avdelning 

Byggavdelningen 
Nämnddatum 

2019-03-19 201f/LNc)O (}�. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Öppnande av förstudiekonto för Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov 

Projektets handläggning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet av 
ombyggnation på Bäckängsgymnasiet. Förstudien ska utreda utökade och anpassade lokaler för ämnet 
idrott och hälsa samt skapande av fler lärosalar. Köket är idag underdimensionerat och behöver ses över 
med tillhörande sophantering. Anpassning av lokaler för bildunde1visning behöver också hanteras. En 
förstudie skall utreda hur dessa lokalbehov kan tillgodoses. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 som ett utrednings- och förstudieuppdrag. 

Lokalförsörjningsfö1valtningen beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att godkänna 
öppnande av förstudiekonto för Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov, samt att kostnaderna skall belasta 
uppdragsgivaren om ärendet inte övergår i ett investeringsprojekt. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN 

Anders Waldau 
Fö1valtningschef 

2sson 
Byggavdelningschef 

1 (1) 



BORÅS STAD 
Lokalförsörjningsnämnden 

Mottagare Avdelning 
Byggavdelningen 

Nämnddatum 
2019-03-19 

Diarienumme� /..'r 
2019/LN OOITT'<> Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Öppnande av förstudiekonto för Almåsgymnasiet innergård 

Projektets handläggning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokahesursplan 2019-2021 lyft fram behovet av 
ombyggnation på Almåsgymnasiet och dess innergård. Detta för att skapa goda studiemöjligheter för 
eleverna, en mindre hörsal med biosittning och gmppmm. Det ger även ett naturligare flöde genom skolan 
från huvudentre till idrottshall och matsal. En förstudie skall utreda hur dessa lokalbehov kan tillgodoses. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 som ett utrednings- och förstudieuppdrag. 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att godkänna 
öppnande av förstudiekonto för Almåsgymnasiet innergård, samt att kostnaderna skall belasta 
uppdragsgivaren om ärendet inte övergår i ett investeringsprojekt. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVAL TNINGEN 

Anders Waldau 
Fö1-valtningschef 

Jim Al-vid son 
Byggavdelningschef 

1 (1) 



BORÅS STAD 
Lokalförsörjningsnämnden 

Avdelning 

Byggavdelningen 
Nämnddatum 

2019-03-19 
Diarienummer 

2019/LN Oöö-'l15"". 

Öppnande av förstudiekonto för Ny isyta i Borås 

Projektets handläggning 

Mottagare 

Fritids-och Folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram att behovet av mer isyta i Borås är 
stort. En förstudie skall utreda möjliga lokaliseringar för utökade isytor i Borås, samt hur dessa lokaler kan 
utformas. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 som ett utrednings- och förstudieuppdrag. 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att godkänna 
öppnande av förstudiekonto för Ny isyta i Borås, samt att kostnaderna skall belasta uppdragsgivaren om 
ärendet inte övergår i ett investeringsprojekt. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVAL TNINGEN 

Anders Waldau 
F ö1v-altningschef 

Byggavdelningschef 

1 (1) 



BORÅS STAD 
Lokalförsörjningsnämnden 

Avdelning 

Byggavdelningen 
Nämnddatum 

2019-03-19 
Diarienummer 

/ 
2019/LN 00CYI '1 

Mottagare 

Vård- och äldrenämnden 

Öppnande av förstudiekonto för nytt Vård- och omsorgsboende 

Projektets handläggning 

Vård- och äldrenämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet av nybyggnation av ett vård
och omsorgsboende om minst 70 platser. En förstudie skall utreda var denna exploatering är lämpligast 
och hur lokalbehovet kan tillgodoses. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 som ett utrednings- och förstudieuppdrag. 

Lokalförsörjningsfö1valtningen beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att godkänna 
öppnande av förstudiekonto för vård- och omsorgs boende, samt att kostnaderna skall belasta 
uppdragsgivaren om ärendet inte övergår i ett investeringsprojekt. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVAL TNINGEN 

Anders Walqau 
F ö1valtningschef 

zsson 
Byggi1delningschef 

1 (1) 



BORÅS STAD 
LokaUörsörjningsnämnden 

Avdelning 
Byggavdelningen 

Nämnddatum 
2019-03-19 

Diarienummer 
, _201'9,'LN ao 12. ,·

Mottagare 
Södra Alvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Öppnande av förstudiekonto för Guttasjön om- och tillbyggnad 

Projektets handläggning 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har 2017-05-19 hemställt Lökalförsörjningsnämnden om en om
och tillbyggnad av Guttasjön. Anläggningen har under flera år varit en av Sveriges modernaste och största 
övningsfält. Genom åren har dock en lokalbrist uppstått. Projektet syftar till att dels bygga omklädning och 
saneringsanläggning för 30 personer för att förbättra arbetsmiljön, dels att tillskapa en större lektionssal för 
50 personer, utökat kök/matsal och fler kontorsplatser för instmktörer. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en projektbudget om 5.000 tkr och ett 
utförande år 2019-2020. 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att godkänna 
öppnande av förstudiekonto för Guttasjön om- och tillbyggnad, samt att kostnaderna skall belasta 
uppdragsgivaren om ärendet inte övergår i ett investeringsprojekt. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVAL TNINGEN 

w�� 
Anders Waldau 
Fö1valtningschef 

z�sson 
Bygga\fclelningschef 

1 (1) 



BORÅS STAD 
Lokalförsörjningsnämnden 

Avdelning 

Byggavdelningen 
Nämnddatum 

2019-03-19 

Diarienummer 

4 "1. 
2019/LNOOO .,1 

Mottagare 

Grundskolenämnden 

Öppnande av förstudiekonto för Trandaredskolan utbyggnad kök 

Projektets handläggning 

Gmndskolenämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet av utbyggnad av Trandaredskolans kök. Köket har idag inte den kapacitet och arbetsmiljö som erfordras. Även matsalens lokaler ska utredas. 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en projektbudget om 6.500 tkr och ett utförande år 2019-2020. 
Lokalförsörjningsfö1-valtningen beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att godkänna öppnande av förstudiekonto för Trandaredskolan utbyggnad kök, samt att kostnaderna skall belasta uppdragsgivaren om ärendet inte övergår i ett investeringsprojekt. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN 

Anders Waldau F ö1valtningschef 
�dssn Bygg�einingschef 

1 (1) 



Sida m?J BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Anders Waldau 
Handläggare 
033 35 77 56 

Dnr LFN 2019-00003 2.9.2.25 

Förvaltningschefen informerar 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anders \Y/aldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 

avseende: 

• Borås Basket

• Lokalresursplan

• PLUPP

• Försäljning

• Lokaler till föreningar

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders \Y/aldau 

F ö1valtningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida fllIJ BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Alexandar llich 
Handläggare 
033 35 75 69 

Dnr LFN 2019-00040 1.2.4.25 

Budgetuppföljning 10 dagars 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga budgetuppföljningen till 

handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Alexandar Ilich, förvaltningsekonom informerar avseende budgetuppföljning. 

Beslutsunderlag 

1. 10 dagars budgetuppföljning

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



flm BORÅS STAD 
10-dagars, februari 2019

Lokalförsörjningsnämnden

Ekonomisk redovisning 

Anvisning 

• Tabellen ska visa nämndens ekonomi.
• Med nämndbudget avses nämndbudget plus eventuella ökningar av kommunbidraget.

I nämndbudgeten ska eventuellt ianspråktaget ackumulerat resultat samt "öronmärkta" projekt ingå.
• Med Prognosavvikelse avses nämndbudget jämfört med prognostiserat utfall. Ett prognostiserat underskott ska

alltså redovisas med minustecken.
• Nettointäkter redovisas med minustecken.
• Nettokostnader, kommunbidrag och godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat redovisas utan tecken.
• Alla belopp ska vara heltal och i tkr.

Ledning och administration 

Drift- och förvaltningsavdelning 

Byggavdelning 

Lokalresursavdelning 

lnternhyresfastigheter schablontyp 1 

lnternhyresfastigheter schablontyp 2 

Externa uthyrningar 

Räddningstjänstfastigheter 

LSS-fastigheter 

Äldreomsorgsfastigheter 

övriga fastigheter social omsorg 

Övriga fastigheter 

Mark- och fastighetsreserv 

Serveringar 

Lokalbank 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 

Evakuering 

Sanering 

Rivning 

Förstudier 

Femårslån 

Mindre verksamheter 

Resullatutjämningspost 

Verksamhetens nettokostnader 

Kommunbidrag 

Resultat jfr med kommunbidrag 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 

Godkända "öronmärkta" projekt 

Resultat jfr med tillgängliga medel 

Verksamhetsmått 

Anvisning 

2019 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

1 889 

2 738 

273 

993 

3 386 

0 

0 

-96 

1 798 

-301 

103 

-58 

417 

447 

332 

0 

1 870 

0 

100 

164 

0 

-34 

0 

14 021 

5 240 

-8 781 

2019 

Nämndbudget 

2 712 

-1 

-839 

0 

-3 717 

0 

10 578 

1 292 

1 501 

-1 601 

2 929 

2 700 

3 000 

0 

15 000 

2 000 

1 500 

774 

-332 

-146 

-5 500 

31 850 

31 850 

0 

0 

Periodiserad Nettoutfall Awikelse Prognos 
nettobudget jan-aktuell awikelse 

månad 

452 2 174 -1 722 0 

0 3 031 -3 031 0 

-140 -215 75 0 

0 710 -710 0 

-620 -31 480 30 860 -2 954 

0 -605 605 0 

1 763 2 136 -373 0 

215 -389 604 0 

250 124 126 0 

-267 -666 399 0 

488 -135 623 0 

450 458 -8 0 

500 1 222 -722 0 

0 336 -336 -2 000 

2 500 1 634 866 5 000 

333 493 -160 0 

250 70 180 500 

129 74 55 0 

-55 -59 4 0 

-24 -62 38 0 

-916 0 -916 -5 500 

5 308 -2114 9 26 457 -4 954 

5 308 5 308 

0 26 457 -4 954 
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Lokalförsörjningsnämnden

Avsnittet Verksamhetsmått hämtas från vyn lVIånadsmått under fliken Följ upp och analysera. 

Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Jan 2019 Utfall Feb 2019 

Kostnad för felavhjälpt underhåll (tkr) 

Konsumtionsavgifter (tkr) 

Preliminärt Kostnad underhållsinvesteringar 

Kommentarer 

Prognos för helåret 

Anvisning 

5 182 

17 252 

34 033 3 441 

84 127 9 681 

48 000 

Beskriv väsentliga prognosavvikelser. Avsnittet ska endast innehålla en beskrivning av prognostillfällets avvikelser. 
Maximalt antal tecken är 6000. 

9Resultat 

4 133 

12 629 

Resultatet för perioden före kommunbidrag är ett överskott om 21 149 tkr. Resultatet beror främst på hyresintäkter som har 
inkommit på verksamheten Internhyresfastigheter utan att alla kostnader som avser de två första månaderna har belastat 
perioden. 

Prognos 

Förvaltningen prognostiserar ett negativt avvikelse om 4 854 tkr gentemot budget. 

Rivning 

Förvaltningen bedömer att budgeterade kostnader för rivning av några objekt kommer ej tas i anspråk. 

Evakuering 

Det överskottet är en följd av att Inga ytterliggare evakueringar utöver Norrby- och Sjömarkenskolan samt Tullengymnasiet 
är inplanerade. 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 

Förvaltningen bedöms att kostnader för objekt som kommer att klassas som ej uthyrningsbara kommer att bli dubbelt så 
stort än vad utfall i bokslutet 2018 var. Utfallet för 2018 var 1 058 tkr. 

Internhyresfasdgheter 

Prognos för verksamheter internhuresfastigheter är underskott om 2 954 tkr. Detta beror högre hyreskostnader än budget 
vilket är en följd av tilläggsavtal för anpassning av lokaler som kommer att göras under året. Kostnaderna uppskattas 
sammanlagt uppgå till 14 770 tkr och avbetalas på tilläggsavtal inom 5 år i snitt. Objekt med högsta uppskattade kostnader 
för lokalanpassningarna är följande: 

• Kyllares skola 4 558 tkr;
• Samariten utemiljö 4 000 tkr;
• Samariten planlösning 2 000 tkr;
• Kyllared idrotshall 1160 tkr etc.

Resultatutjämningspost 

Det budgeterade resultatet i denna verksamhet återspeglar en differens mellan den beslutade nettobudgeten och det 
beräknade resultatet som förvaltningen anser realistiskt. Den budgeterade siffra består av fiktiva intäkter som uteblir. 
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Datum Instans 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 

Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr. LFN 2019-00024 2.6.1.1 

Lokalisering av ny skola på Gässlösa, begäran om 

detaljplaneläggning Gässlösa 5:15. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta 

detaljplan för Gässlösa 5:15 som möjliggör byggnation av en ny grundskola för 

årskurs F-6 med fyra paralleller. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I Lokalresursplanen påtalas behov av en ny grundskola för årskurs F-6 med fyra 

paralleller. Skolan kommer inledningsvis att avlasta Daltorpskolan och är tänkt 

att stå klar till höstterminen 2023. Eventuellt kan färdigställandet tidigareläggas 

beroende på omfattningen av saneringsarbete. 

En lokaliseringsstudie har genomförts för att hitta en lämplig tomt och 

bedömningen är att fastigheten Gässlösa 5:15 är bäst lämpad. Tomten är 

lokaliserad i ytterkanten av Gässlösa vilket medför att skolgården kommer att 

ligga i ett skyddat läge med direkt koppling till naturen. Placeringen gör också 

att framtida byggnationer i området inte kommer att påverka verksamheten 

nämnvärt. 

Grundskolenämnden beslutade 2019-02-27 att meddela Lokalförsörjnings

nämnden att den godkänner placeringen av den nya grundskolan. 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 2019-02-26 gällande lokalisering av ny skola på

Gässlösa.

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

2. Grundskolenämnden

Helene Sandberg 

Ordförande Anders Waldau 

Föi-valtningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum Instans 

2019-02-26 Grundskolenämnden 

Cathrine Kristoffersson 

Handläggare 

Dnr GRN 2019-00018 3.5.4.25 

Lokalisering av ny skola på Gässlösa 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna lokalisering av ny skola på 

Gässlösa. 

Sammanfattning 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna placeringen av ny skola på tomten 

Gässlösa 5:15 samt godkänna att Lokalförsörjningsnämnden påbörjar en 

förstudie och att Lokalförsörjningsnämnden kan tillskriva 

Samhällsbyggnadsnämnden begäran om detaljplan. 

Ärendet i sin helhet 

I Lokalresursplanen påtalas behov av en ny gn.mdskola för årskurs F-6 med fyra 

paralleller. Skolan kommer inledningsvis att avlasta Daltorpskolan och är tänkt 

att stå klar till hästterminen 2023. Eventuellt kan färdigställandet tidigareläggas 

beroende på omfattningen av saneringsarbete. En lokaliseringsstudie har 

genomförts för att hitta en lämplig tomt och bedömningen är att fastigheten 

Gässlösa 5:15 är bäst lämpad. Tomten är lokaliserad i ytterkanten av Gässlösa 

vilket medför att skolgården kommer att ligga i ett skyddat läge med direkt 

koppling till naturen. Placeringen gör också att framtida byggnationer i området 

inte kommer att påverka verksamheten. 

Beslutsu nderlag 

1. Beslut i LFN: Lokalisering av ny skola på Gässlösa.

Samverkan 

LSG och information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden.

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt ändringsyrkande som 

bifogas. 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

Sida 
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Datum Instans 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2019-00023 1.2.2.2 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet 

(KS 2018-00768) 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadskansliet har utarbetat förslag till nya reglementen för samtliga nämnder i 

Borås Stad. Ärendet var tidigare ute på en tjänstemannaremiss, där vi föreslog 

två stycken redaktionella förändringar. Detta har reviderats i det nya förslaget 
till reglemente. 

Beslutsunderlag 

1.Remiss - Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny

mandatperiod

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Fö1-valtningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum Instans 

Kommunstyrelsen 2019-02-01 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 
samband med ny mandatperiod 

Remiss instanser 

1. Arbetslivsnämnden

2. Fritids- och folkhälsonämnden

3. Förskolenämnden

4. Kulturnämnden

S. Individ- och familjeomsorgsnämnden

6. Sociala omsorgsnämnden

7. Överförmyndarnämnden

8. Vård- och äldrenämnden

9. Lokalförsörjningsnämnden

10. 1v1iljö- och konsumentnämnden

11. Samhällsbyggnadsnämnden

12. Servicenämnden

13. Tekniska nämnden

14. Grundskolenämnden

1 S. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Stadsrevisionen

1 7. Valnämnden 

Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet för hantering i nämnden. 

Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka 
har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns 
motiverade i förslagen till nämnden. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

Sida 

1(2) 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i 

förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina 

Sköld. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. 

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

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

Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Organisationsutredare 

Sida 
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Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnden 

Antaget av Kommunfullmäktige den 2015 08 20, reviderad 2016 11 23 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättatss 

Gäller från och med: 2019-X,"'{ -X,"'{ 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten

Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och 
nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet. 
• Där det .inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift

att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på
annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara
samordnande och verkställande organ vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter
samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Språkliga förbättringar,
ingen ändring i sak.

• Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om
anslag för byggnationens genomförande.

• Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommun
styrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och
anläggningar nämnden fö1valtar.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för att; 

• pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett
kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar
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som är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med 
investeringar, 

• i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och
anläggningar för kommunal verksamhet,

• evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,

• besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken,

• företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar,

• inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud,
träffa avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och
bevaka dess rätt,

• efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar
samt hyres- och investerings beräkningar,

• inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag,

• ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad,

• andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden
för godkännande.

• i den mån detta inte särskilt ankommer på annan hyra ut kommunens fasta egendom
Hyra ut kommunens fasta egendom i den mån detta inte särskilt ankommer på annan.
Språkliga förbättringar, ingen ändring i sak.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 

}.tfltaget av Kommunfullmäktige 2015 08 20, reviderad 2016 03 17 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2019-XX-XX 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991 :900), andra lagar och författningar, gäller be
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

1 § N ämndema i den kommunala organisationen 

Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORAS 2025 - Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och fö1-valtningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet. 

Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 
i kommunen. 

Stycket under rubriken "Nämnderna i den kommunala organisationen" är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 

Uppgifter 

2 § Uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/ nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 

Kommunstyrelsen/ nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 

4 § Personalansvar 

Kommunstyrelsen/ nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar 

Kommunstyrelsen/ nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/ nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/ nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen/ nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under fömtsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 



mn 
BORÅS 
STAD 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Kommunstyrelsen/ nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/ nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/ nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

8 § Information, samråd och samordning 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/ nämnden beslutar om fo1merna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet. 

9 § E-petition 

Kommunstyrelsen/ nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

Arbetsformer 

10 § Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen/ nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det 
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

11 § Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

12 § Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen/ nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

13 § Sammanträden på distans 

Kommunstyrelsen/ nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/ nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

14 § N ärvarorätt 

Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/ nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

15 § Sammansättning 

Kommunstyrelsen/ nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

16 § Ordföranden 

Det åligger ordföranden att 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/ nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och

fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Vice ordförandena 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

19 § Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/ nämnden beslutat. 

20 § Ledamöter/ ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbmtit tjänstgöringen vid ett sammanträde på gmnd av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

21 § Justering av protokoll 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/ nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Övrigt 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

23 § Författningssamling 

Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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24 § Delgivningsmottagare 

Delgivning med Kommunstyrelsen/ nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom
munstyrelsen/ nämnden beslutar. 

25 § Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/ nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Handläggare 
033 35 75 68 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr LFN 2019-00005 2.6.1.1 

Rapport om byggprojekt 2019-03-19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings

nämndens sammanträde. 

Besluts underlag 

1. Rapport om byggprojekt

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders W aldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Rapport om byggprojekt 

Under byggnation 

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

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

105 000 tkr 103 006 tkr 106 000 tkr 

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

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

39 240 tkr 35 393 tkr 39 240 tkr 

Tunnlandsgatans förskola (Marklandsgatans förskola), Hässleholmen 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart februari 2018 med färdigställande april 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

39 700 tkr 32 059 tkr 39 700 tkr 

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

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

28 810 tkr 31 147 tkr 31 500 tkr 

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

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

36 530 tkr 28 791 tkr 36 530 tkr 

Restaurering Vattentornet 
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets byggnadstekniska livslängd. Projektet 
planeras att genomföras tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social upphandling. 
Komplettering med fasadbelysning pågår. Färdigställande juni 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

9 000 tkr 5 685 tkr 8 000 tkr 
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Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Slutbesiktigad. Färdigställande mars 2019 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

18 000 tkr 15 780 tkr 18 000 tkr 

Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Projekteringen Färdigställande april 2019 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

17 000 tkr 14 551 tkr 17 000 tkr 

Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. Totalentreprenad i samverkan. Rivning av byggnader 
pågår. Planerad inflyttning våren 2020. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

114 000 tkr 44 206 tkr 114 000 tkr 

Kronängskolan 2 (Modulskola) 
Etablering påbörjas kvartal 1. Färdigställande juni 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

24 300 tkr 509 tkr 24 300 tkr 

Sven Eriksonvallen 
Ersätta modulbyggnaderna, kiosken och den fristående befintliga byggnaden med en ny större 
byggnad med nya omklädningsrum. 
Anbud ses över. Produktionsstart februari 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

15 41 0tkr 1 073 tkr 15 410 tkr 

Alideberg förskola, Vildmarken 
Förskolan ska ersätta paviljong Solgårdens förskola. Kontrakt skrivet med entreprenör. 
Färdigställande våren 2020. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 22/2-19 

47 404 tkr 3 916 tkr 47 404 tkr 
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Under projektering 

Strandvägens förskola
1 

Sandared 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Projektering 
startad i juni. Entreprenör antagen. Planerad 
produktionsstart maj 2019. 

Skjuthall Polisutbildningen 
lnomhusskjuthall till polisutbildningen. Byggtid 
mellan februari - september 2019. Planerad att 
stå färdig oktober 2019. 

Borås Simarena 
Renovering av Borås simarena. Projektering 
februari-april 2019. Prel. byggtid mellan maj-
oktober 2019. 

BvttorQskolan om- och tillb�ggnad 
Utökad elevkapacitet till 3 parallell F-6 skola. 
Prel. produktionsstart oktober 2019. 

M�råsskolan om-/tillb�ggnad 4 Qar 
Projektering startar vecka 11. Färdigställande 
hösten 2019. 

Färgargatans LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad 
produktionsstart oktober 2019. 

Nedlagda kostnader 25/2-19 Slutprognos 

2 365 tkr 39 450 tkr 

Nedlagda kostnader 25/2-19 Slutprognos 

2 988 tkr 32 000 tkr 

Nedlagda kostnader 25/2-19 Slutprognos 

67 tkr 8 000 tkr 

Nedlagda kostnader 25/2-19 Slutprognos 

3 200 tkr 135 000 tkr 

Nedlagda kostnader 25/2-19 Slutprognos 

1 777 tkr 130 000 tkr 

Nedlagda kostnader 25/2-19 Slutprognos 

179 tkr 18 150 tkr 
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Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad 
produktionsstart oktober 2019. 

Under förstudie 

Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 

Dalsjöfors simhall 

Nedlagda kostnader 25/2-19 Slutprognos 

4 tkr 18 150 tkr 

Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019. Projektet ej upptaget i investeringsbudget 2019. 

Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Backhagsvägen LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Omtag pga. planändring. Förstudie startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Konstmuseet entre 
Förstudien klar. Projektet ej upptaget i investeringsbudget 2019. 

Kvarteret Nornan 
Föranalys startas preliminärt kvartal ett 2019. SBF genomför planprogram för kvarteret under 
2019. 

Linneagården ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt kvartal två 2019. 

Ny skola Gässlösa 
Förstudien startas kvartal ett 2019. Detaljarbetet påbörjat. 

Ny idrottshall Boda 
Föranalys klar. 

Ny hall Fristad 
Förstudien klar. 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Fortsatt förstudie pågår. 

Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt 2020. 

Skogsfrugatan SOL - boende 
Förstudien startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Sörmarksliden LSS 
Förstudie pågår. 

Sjöbovallen 
Förstudien klar. 
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Svaneholms IP 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2020. 

Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Föranalys/förstudie startas prelimärt kvartal ett 2019. 

Under garanti 

Garantiskede 2 år: 

Garantiskede 5 år: 

Garantibesiktning 2017 
Solosången 
Orangeriet 
Kadriljgatan LSS 

Garantibesiktning 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp. 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. 
Kransmossen idrottsområde 
Almåsgymnasiet tillagningskök 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 
Dammsvedjan förskola, LärKan 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 
Badhusgatan SOL-boende 
Dammsvedjans SOL-boende 
Norrby fritidsgård och mötesplats 

Garantibesiktning 2019 
Bäckängsgymnasiet etapp 1 
Almåsgymnasiet autismspektra 
Sagavallen förskola 
Bodaskolan etapp 3, plan 4 
Kransmossen förskola 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal 
Särlaskolan åtgärder yttre delar 
Kärrabackens förskola 
Hulta Ängar gångväg 

Garantibesiktning 2020 

april 2017 
maj 2017 
juli 2017 

januari 2018 
februari 2018 
maj 2018 
augusti 2018 
augusti 2018 
augusti 2018 
augusti 2018 
september 2018 
oktober 2018 
november 2018 
december 2018 

mars 2019 
mars 2019 
juni 2019 
augusti 2019 
augusti 2019 
september 2019 
september 2019 
oktober 2019 
november 2019 

Fristad 1, Tallbackens fsk februari 2020 
KreaNova förskola januari 2020 
Fristad högstadiet ombyggn. januari 2020 
Gånghesterskolan december 2020 
Stadsparksbadet december 2020 
Daltorpskolan fritidsgård & Skolbibliotek december 2020 
Scenteknik Stadsteatern september 2020 
Skatehallen tillbyggnad september 2020 

Garantibesiktning 2018 
Kronängs IP 
Lundbyhallen 
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. 
Frufällegården 
Kelvingatan 
Hestra förskola 
Bergdalskolan 

januari 2018 
februari 2018 
mars 2018 
juli 2018 
juli 2018 
december 2018 
december 2018 
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Garantibesiktning 2019 

Kypegården upprustning 
Barnens kulturrum 
Logatan LSS (Älggatan) 
Teknikgatan SOL-boende 

Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk 
Trandaredgårdens fsk 
Frufällegården mottagningskök 
Kristinebergskolan 
Boråshallen stolar/jumbotron 
Sandaredsbadet 

Garantibesiktning 2021 
Bodaskolan etapp 2 
Kristinebergskolan 

Garantibesiktning 2023 
Gånghesterskolan 

januari 2019 
februari 2019 
mars 2019 
maj 2019 

januari 2020 
februari 2020 
mars 2020 
juni2020 
september 2020 
december 2020 

juni 2021 
december 2021 

december 2023 
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Hozan Sharef 
Handläggare 
033 35 73 83 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00035 2.5.1.1 

Antagande av ramavtal, konsulttjänster gällande brand 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Som entreprenör avseende Ramavtal, konsulttjänster gällande brand anta, 

1. 

2. 

3. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande genom 

annons i TendSign samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av 

Ramavtal, konsulttjänster gällande brand. Anbudsöppningen för ovan nämnda, har ägt 

rum enligt protokoll den XXX.X, 2019. Anbudet har granskats enligt gransknings - PM 

den XXX.X, 2019 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Hozan Sharef 
Handläggare 
033 35 73 83 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr LFN 2019-00036 2.5.1.1 

Antagande av ramavtal, konsulttjänster gällande 

byggnadsakustik 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Som entreprenör avseende Ramavtal, konsulttjänster gällande byggnadsakustik anta, 

1. 
2. 
3. 

:xxxxxx 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsfö1valtningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande genom 

annons i TendSign samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av 

Ramavtal, konsulttjänster gällande byggnadsakustik. Anbudsöppningen för ovan 

nämnda, har ägt mm enligt protokoll den :X:X::X:X, 2019. Anbudet har granskats enligt 

gransknings - PM den :X:X::X:X, 2019 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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