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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-12-13 
Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

Plats och tid: Pulsen konferens Kyrkängsgatan 8, tisdagen den 13 december 2022 kl 13:15-16:20, ajournering 
för gruppöverläggningar 14:50-15:05 och 15:40-16:00.                                                                                                                                                                   

Ledamöter  
Helene Sandberg (S), Ordförande  
Nils-Åke Björklund (M), 1:e vice ordförande  
Kjell Hjalmarsson (MP), 2:e vice ordförande  
Samir Muratovic (S)ersätter Micael Emilsson (S)  
Börje Larsson (S)  
Göran Egelhof (C)  
Jonas Garmarp (M) t.o.m. 15:40 
Pirita Isegran (M) ersätter Jonas Garmarp (M) f.r.o.m. 15:40 

 

Emanuel Mäkinen (KD)  
Olle Engström (SD)  

Ersättare 
Teddi Gelander (S) Jäv §§ 161, 163, 165 
Sofia Ström (S) 
Lennart Fritzson (L) 
Pirita Isegran (M) 
Viola Orbelin (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Övriga tjänstemän 
Anders Waldau, förvaltningschef 
Richard Svanberg, avd. chef Byggavdelningen  
Thobias Mattsson, avd. chef Hyres- och förvaltningsavdelningen  
Monika Jonasson, avd. chef Drift- och förvaltningsavdelningen 
Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten 
Mahmoud Kossir, projektledare Byggavdelningen 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Digital signering, 2022-12-14 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 15 december 2022 

Paragrafer §§ 151-167 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Malin Grahmstad 

Ordförande  ..........................................................................  
 Helene Sandberg 

Justerare  ..........................................................................  
 Nils-Åke Björklund 
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§ 151  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Nils-Åke Björklund (M) tillsammans med Göran Egelhof (C) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum digitalt, den 14 december, 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.  
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§ 152  

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 153 Dnr LFN 2022-000021.1.3.1 

Delegationsbeslut 2022-12-13 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisat delegationsbeslut till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut: 

Anbudsöppning för Ridhuset, utbyte av belysning i utrymmen till ny LED. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Anbudsöppning för Ridhuset, utbyte av belysning i 
utrymmen till ny LED. 
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§ 154 Dnr LFN 2022-000031.1.3.1 

Förvaltningen informerar 2022-12-13 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om: 

Ärendegången/beslut för investeringsprojekt 

Ersättningslokaler Bäckäng 

Energibesparing 
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§ 155 Dnr LFN 2022-000041.1.3.1 

Rapport om byggprojekt 2022-12-13 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 
översända densamma som information till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-
nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Rapport om byggprojekt 
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§ 156 Dnr LFN 2022-001131.2.4.1 

Budgetuppföljning 10-dagars 2022-12-13 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och 
översända densamma till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten, redovisar i 
Lokalförsörjningsnämndens budgetuppföljning det ekonomiska resultatet till 
och med november. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning 10-dagars 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 157 Dnr LFN 2022-003961.2.2.2 

Lokalförsörjningsnämndens besluts- och 
behörighetsattestanter samt ersättare år 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att för 2023 utse beslutsattestanter, 
behörighetsattestanter och ersättare enligt bilagd lista, samt att mottagnings- 
och granskningsattestanter för verkställande av erforderliga kontrollåtgärder 
utses av respektive beslutsattestant. Tidigare underlag gäller år 2022, nytt 
underlag gäller år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden, besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare 
år 2023. 

Beslutsunderlag 
Attestanter 2023 
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§ 158 Dnr LFN 2022-003951.2.2.2 

Delegationsbestämmelser 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att fastställa föreliggande ändringar av 
Lokalförsörjningsnämndens delegationsbestämmelser fr.o.m. den 1 januari, 
2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbestämmelser 2023 för Lokalförsörjningsnämnden 

Beslutsunderlag 
Delegationsbestämmelser 2023 
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§ 159 Dnr LFN 2022-003571.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Ramprogram för vård- och 
omsorgsboende i Borås Stad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker Ramprogram för vård- och 
omsorgsboende i Borås Stad 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på att ett Ramprogram för 
utformningen av ett vård- och omsorgsboende tas fram inom kommunen. Det 
ger en tydligare målbild för innehåll och funktioner som krävs för att erhålla 
ändamålsenliga lokaler, samt ger över tid en homogen och likvärdig omfattning 
av kommunens vård- och omsorgsboende.  
 
Några kommentarer av programmets sakliga innehåll:  
5 En avvägning bör göras om en gästlägenhet ska byggas inom enheten. Det 

finns en risk att en sådan lokal får ett lågt lokalutnyttjande.  
5.1.1 Kapprum (ex hatthylla) skulle kunna förläggas på respektive avdelning. Ett 

kapprum vid entrén bör prövas ur säkerhetssynpunkt.  
5.1.4 Att trapphuset möjliggör utrymme för personer liggande i bår bör ställas 

mot att enheten förses med sänghiss.  
5.1.8 Utrymmet för läkemedelsförråd kan förtydligas med kyld förvaring och 

möjlighet till kameraövervakning.  
6.1.3 Utrymmen som korridor klassas som utrymningsväg och begränsar 

möjligheten till möbler för vila och samling i mindre grupper.   
6.2 Vissa funktioner för lägenheten bör ändras för att inte vara 

kostnadsdrivande. 
- endast förberedd för taklyft/travers, ej installerad  
- manuell öppning av fönster (ej motorstyrd med fjärrkontroll)  
- välja en gemensam lösning för sol-/insynsskydd och 
mörkläggning, ex persienn  
- avväga behovet av matplats för fyra personer (ytkrävande) ställt 
mot gemensamhetsyta 

6.2.1 Ett höj- och sänkbart tvättställ är kostnadsdrivande.  
8.1.10 Dygnsrytmbelysning bör inte ställas som ett skall-krav. Utformning och 

omfattning av denna typ av belysning är inte vedertagen och inte lämplig i 
alla utrymmen.  

8.1.12 Individuell styrning av komfort/ventilation är väldigt kostnadsdrivande. 
Generellt installerar inte Borås Stad komfortkyla.  
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8.1.17 Förslagsvis kan denna punkt ändras till ’Krislägesberedskap’ och 
kompletteras med elanslutning för nödkraftsaggregat.   

8.1.18 Att på varje avdelning ha ett kylt soprum är kostnadsdrivande 

 

Beslutsunderlag 
Ramprogram 
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§ 160 Dnr LFN 2022-001152.6.1.1 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Äventyrets förskola, 
Vinkelvägen, Paradis 1:4. 

Förslag   
Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 
Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om en förskola för 120 barn på Vinkelvägen i 
Sparsör. Förstudiekonto öppnades 2019-12-10.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden och tillstyrktes av 
Förskolenämnden 2022-04-21 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-25.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 52 500 tkr.  

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Förskoleförvaltningen genomfört en förstudie under början av 2020.  
Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 
uppgår till 1490 m² BRA (ca 1550 m² BTA). 
 
Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn uppdelat för 
yngre och äldre barn. Beskaffenheten på tomten gör att en suterrängbyggnad är 
mest lämpad för fastigheten. På plan 1 placeras tillagningskök, UC/el och 
personalutrymme. På plan 2 placeras hemvister, matsal, ateljé, samt en 
gemensam samlingslokal. Utförandet medför en utvändig miljö som tillvaratas 
på det mest effektiva sättet i förhållande till terrängen, vilket skapar 
förutsättningar för tillgängliga funktioner och därtill upprätthåller man en friyta 
om 26 m²/barn. 
 
Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra Götalands 
regions riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. Lokalerna kommer även att 
utföras enligt regler för P-märkning. Byggnadens placering och väderstreck 
medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. Parkeringsantalet 
följer parkeringsreglerna och trafiksäkerheten har beaktats i projekteringen. 
 
Projektet överskrider budget baserat på en kraftigare prisutveckling är tidigare 
bedömd. Tomtens beskaffenhet medför högre kostnader för ex schakt och 
suterräng. Byggnaden har fått sedumtak och en utökad solcellsanläggning.  

Konsekvensanalys lokaler 
Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avyttras när den 
nya förskolan står inflyttningsklar. Bygglov för tillfälliga paviljonger går ut 2025 
och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 
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Tidplan 
Byggstart preliminär april 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Ekonomi 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 62 922 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 40 180 kronor. 

Beslutsunderlag 
Ritningar 
Budgetsammanställning 
Investeringskalkyl 
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§ 161 Dnr LFN 2022-003972.6.1.1 

Antagande av entreprenör Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande Äventyrets förskola anta Serneke Sverige AB med lägsta anbud på 56 
297 000 kr. 

Teddi Gelander (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid beslut 
av ärendet. 

Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt 

upphandlingsförfarandet enstegsupphandling genom inbjudan i annons på 
Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av 
entreprenör avseende upphandling gällande Äventyrets förskola. 

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2022-12-02 och 
har granskats enligt granskningstablå 2022-12-03.  

Beslutsunderlag 
Anbudsöppningsprotokoll 
Granskningstablå 
Underlag till beslut om tilldelning 
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§ 162 Dnr LFN 2021-001462.6.1.1 

Anslagsframställan Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Björkbo LSS, Sölebo 
2:1. 

Förslag   
Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 
Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 
kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter.  

Förstudiekonto öppnades 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2022-03-07.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 
projektbudget om 23 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 
styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 
funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 
Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 
förutsättningar. Byggnaden består av 6 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 
kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 
daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 
komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-
märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön.  

Konsekvensanalys lokaler 
Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan med 6 
lägenheter, vilket som kommer att rivas. Det befintliga boendet har en låg 
lägenhetsstandard och lokalerna är inte ändamålsenliga.   
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Tidplan 
Byggstart preliminär mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. 

Ekonomi 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 29 378 000 kronor.  
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 37 282 kronor. 

Beslutsunderlag 
Ritningar  
Budgetsammanställning  
Investeringskalkyl  
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§ 163 Dnr LFN 2022-003922.6.1.1 

Antagande av entreprenör Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande Björkbo LSS anta Fiddes El och Bygg AB med lägsta anbud på 22 985 
000 kr. 

Teddi Gelander (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid beslut 
av ärendet. 

Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt 
upphandlingsförfarandet enstegsupphandling genom inbjudan i annons på 
Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av 
entreprenör avseende upphandling gällande Björkbo LSS. 

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2022-11-29 och 
har granskats enligt granskningstablå 2022-11-30. 

Beslutsunderlag 
Anbudsöppningsprotokoll 
Granskningstablå 
Underlag till beslut om tilldelning 
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§ 164 Dnr LFN 2021-001452.6.1.1 

Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Rydsvägen LSS, 
Häljasjö 1:102. 

Förslag   
Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 
Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-09-06.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med ett belopp om 
21 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Boendet kommer att få egna entréer utifrån. Lokalerna 
är utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning 
av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-
verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. Boendet/huvudbyggnaden är utformat 
på liknande sätt som det nyligen uppförda LSS-boendet på Backhagsvägen i 
Sjömarken, men med revideringar gällande personalutrymmen, och består av 5 
lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area 
på 488 m2 BRA (551 m2 BTA). Rydsvägen LSS har utökats med en separat 
lokal för daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten 
inklusive komplementbyggnader är 570 m2 BRA (659 m2 BTA). Byggnaden 
ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller 
kommer att installeras på en av takytorna. [Vid skrivelse som gäller en förskola 
skall en text finnas med vad utredningen visade om möjligheten till att bygga ett 
äldreboende i anslutning till förskolan. 

Konsekvensanalys lokaler 
I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder med bristfällig lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Någon evakuering 
är inte aktuell i projektet.  
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Tidplan 
Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 2024.  

Ekonomi 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 25 242 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 38 303 kronor. 

Beslutsunderlag 
Ritningar 
Budgetsammanställning 
Investeringskalkyl 
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§ 165 Dnr LFN 2022-003932.6.1.1 

Antagande av entreprenör Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande Rydsvägen LSS anta Olofsson Bygg & Entreprenad AB med lägsta 
anbud på 19 500 000 kr. 

Teddi Gelander (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid beslut 
av ärendet. 

Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt 
upphandlingsförfarandet enstegsupphandling genom inbjudan i annons på 
Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av 
entreprenör avseende upphandling gällande Rydsvägen LSS. 

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2022-11-29 och 
har granskats enligt granskningstablå 2022-11-29. 

Beslutsunderlag 
Anbudsöppningsprotokoll 
Granskningstablå 
Underlag till beslut om tilldelning 
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§ 166 Dnr LFN 2022-003852.6.3.2 

Rivning Alingsåsvägen 127 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kommunstyrelsen 
godkänner, att besluta om rivning av bostadshus belägen på fastigheten Torpa-
Hestra 4:5, på adress Alingsåsvägen 127.  

Sammanfattning av ärendet 
Huset har varit uthyrt mellan 1995 och 2021 till samma hyresgäster och sedan 
2021 har huset stått tomt.  

Husets tekniska livslängder har passerat och det krävs totalrenovering samt 
sanering för att kunna användas som bostad igen. 

Då Lokalförsörjningsförvaltningen inte kunnat hitta något användningsområde 
för huset, har det i samråd med Mark och exploatering utretts om det går att 
ändra detaljplanen så att huset går att sälja som bostad. 

Ändring av detaljplanen är inte möjligt så alternativen är rivning eller fortsatt 
uthyrning. 

Lokalförsörjningsförvaltningen föreslår, mot ovan bakgrund, att huset rivs.  

Det går inte att motivera kostnaden för totalrenovering och sanering utan ett 
användningsområde. 

Beslutsunderlag 
Bilaga bilder på huset 
Bilaga kartunderlag 
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§ 167 Dnr LFN 2022-003841.1.3.1 

Plan för förberedelse av installation av laddstolpar 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Under 2023 har vi valt att påbörja att installera laddstolpar för att säkerställa att 
vi uppfyller lagkravet enligt Boverket som skall vara färdigt 1 januari 2025.  

Förtydligande av lagkravet som gäller från 1 januari 2025: 

• Befintliga fastigheter: minst 1 laddpunkt per 20 parkeringsplatser. 

• Nyproduktion: 1 laddpunkt om vid var 10:e parkeringsplats.  

 

Efter inventering av behovet samt kontroll av elkraft i centraler för att montera 
laddstolpar på våra ägda fastigheter, kommer vi att lämna ett uppdrag till 
koncerninköp för upphandling av en entreprenör för installation av laddstolpar. 

Vi kommer göra en stor upphandling för detta för att hinna utföra detta inom 
tidsplan för lagkravet. Uppskattningsvis så innebär det att LFF totalt behöver 
installera ca 80-100 laddningspunkter senast 1 januari 2025 för att uppfylla 
lagkravet.   

Utöver detta kommer vi hantera inkommande framställningar 
(hyresgästanpassningar) från verksamheterna och upphandla uppdrag efter 
bekräftad beställning från verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Plan för förberedelse av installation av laddstolpar 

 

 


	Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Godkännande av föredragningslistan
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Delegationsbeslut 2022-12-13
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Förvaltningen informerar 2022-12-13
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Rapport om byggprojekt 2022-12-13
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Budgetuppföljning 10-dagars 2022-12-13
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Lokalförsörjningsnämndens besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare år 2023
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Delegationsbestämmelser 2023
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Yttrande över Remiss: Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Anslagsframställan för Äventyrets förskola
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Förslag

	Omröstning begärs och genomförs.
	Omröstningsresultat

	Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S)
	Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle Engström (SD)
	Sammanfattning av ärendet
	Projektbeskrivning och mål
	Konsekvensanalys lokaler
	Tidplan
	Ekonomi
	Beslutsunderlag

	Antagande av entreprenör Äventyrets förskola
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Anslagsframställan Björkbo LSS
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Förslag

	Omröstning begärs och genomförs.
	Omröstningsresultat

	Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S)
	Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle Engström (SD)
	Sammanfattning av ärendet
	Projektbeskrivning och mål
	Konsekvensanalys lokaler
	Tidplan Byggstart preliminär mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024.
	Ekonomi Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 29 378 000 kronor.  Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 37 282 kronor.
	Beslutsunderlag

	Antagande av entreprenör Björkbo LSS
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Anslagsframställan Rydsvägen LSS
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Förslag

	Omröstning begärs och genomförs.
	Omröstningsresultat

	Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S)
	Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle Engström (SD)
	Sammanfattning av ärendet
	Projektbeskrivning och mål
	Konsekvensanalys lokaler
	Tidplan
	Ekonomi
	Beslutsunderlag

	Antagande av entreprenör Rydsvägen LSS
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Rivning Alingsåsvägen 127
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Plan för förberedelse av installation av laddstolpar
	Lokalförsörjningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag




