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Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 9 juni 2020 kl 13:15 

Beslutande Ledamöter 
Helene Sandberg (S), Ordförande 
Nils-Åke Björklund (M), 1:e vice ordförande 
Kjell Hjalmarsson (MP), 2:e vice ordförande 
Micael Emilsson (S) 
Tuula Järvinen (S) 
Jacob Landegren (C) 
Jonas Garmarp (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) ersätter Åke Ekvad (KD) 
Valter Kotsalainen (SD) ersätter Olle Engström (SD) på distans 

Närvarande Ersättare 
Börje Larsson (S) på distans 
Samir Muratovic (S) på distans 
Joachim Kandimaa (S) på distans 
Peter Wilhelmson (M) på distans 
Teddi Gelander (S) på distans 

Övriga Tjänstemän 
Anders Waldau, förvaltningschef 
Lena Zetterberg, enhetschef Info/admin/HR  
Thobias Mattsson, avd. chef Lokalresursavdelningen 
Monika Jonasson, avd. chef Drift- och förvaltningsavdelningen 
Richard Svanberg, avd. chef Byggavdelningen 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 9 juni, direkt efter 
sammanträdet 

 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 10 juni 2020 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 63-73 

 Malin Grahmstad  

 Ordförande 
  

 Helene Sandberg  

 Justerare 
  

 Kjell Hjalmarsson  
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§ 63 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Kjell Hjalmarsson (MP) utses tillsammans med mötesordföranden att justera 
dagens protokoll. Justering äger rum på Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Sturegatan 36, den 9 juni 2020 direkt efter sammanträdet.  

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot    
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§ 64  

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista      
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§ 65 Dnr LFN 2020-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2020-06-09 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna delegationsbeslut:  

• Albanoliden 5, Guldbaggen 35 ny förhyrning grundskolan 
bemanningsenheten för pedagogik 

 

Reservation/protokollsanteckning 
M och KD lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 
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§ 66 Dnr LFN 2020-00051 1.2.4.25 

Budgetuppföljning 10-dagars 2020-06-09 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga budgetuppföljningen till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom informerar avseende budgetuppföljning.  

 

Reservation/protokollsanteckning 
M och KD lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(13) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 67 Dnr LFN 2020-00126 1.2.4.1 

Budget 2021 för information 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka underlag till budget 2021 för 
fortsatt arbete.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om budget 2021.  

Reservation/protokollsanteckning 
SD deltar ej i beslutet till förmån för sin egen budget. 

M+KD deltar ej i beslutet till förmån för sin egen budget. 
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§ 68 Dnr LFN 2020-00127 2.6.4.0 

Lokalresursplan 2021-2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att fastställa lokalresursplanen 2021-2023, 
att lokalresursplanen ingår som underlag inför Lokalförsörjningsnämndens 
budgetarbete, samt översända lokalresursplanen till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av Borås Stads förvaltningars lokalbehov 2021-2023.  
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§ 69 Dnr LFN 2020-00128 2.8.2.1 

Riskanalys 2021 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna redovisad riskanalys samt, att 
översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen.  

Nils-Åke Björklund (M) lämnar ett alternativt förslag från M och KD som 
föreslår att med tanke på Covid-19 och att denna pandemi fortgår anser att den 
gamla Riskanalysen tagen 2019-08-20 Dnr LFN 2019-00103 ”Riskanalys 2020” 
utan ändringar förlängs ett år till. 

Ordförande Helene Sandberg (S) ställer sitt förslag mot Nils-Åke Björklunds 
(M) förslag och föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avslå det 
alternativa förslaget. 

Ordförande Helene Sandberg finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden genomför arbete med riskanalys 2021.           
Riskanalysen ligger till grund för den årliga kontrollplanen.  

 
Reservationer/protokollsanteckning 

M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
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§ 70 Dnr LFN 2020-00094 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Kristinegårdens förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 
Befintliga Kristinegården är i behov av renovering, då byggnaden har 
byggnadstekniska brister. Ett detaljplanearbete sker inom området som bland 
annat möjliggör en byggnation av en förskola på tomten bredvid den befintliga 
byggnaden. Projekteringen sker parallellt med detta arbete.   

Mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av Kristineberg förskola på tomten Gisseberget 
1 m.fl. Förskolan består av 9 hemvister (120 barn) med tillhörande grupprum 
fördelat på två plan, samt tillagningskök, matsal och ateljé/torg. Förskolan har 
en total area på 1430 m2 BRA och 3000 m2 inhägnad gårdsyta, vilket motsvarar 
25 m2/barn. Redovisa alltid om solenergi ingår i projektet eller inte. Även P-
märkning, tillgänglighet samt information om Lokalprogrammet ska redovisas.  

Redovisa nybyggd och/eller ändrad area i m² BRA. Observera använd alltid m² 
BRA även vid framställan om projekteringsuppdrag. Det blir annars problem 
att göra jämförelser. Areaberäkningar skall göras noggrant så att jämförelse är 
möjlig hela vägen genom projektet.]Konsekvensanalys lokaler 

Behovet av en ny förskola är stort i området och nuvarande lokaler är 
undermåliga. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan över området fortlöper.  
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§ 71 Dnr LFN 2020-00129 2.6.3.1 

Beslut om försäljning alternativt utarrendering av 
Eskilsryd 2:1 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta 
om försäljning alternativt utarrendering av boningshus beläget på fastigheten 
Eskilsryd 2:1 med adress Eskilsryd 6, 507 90 Borås.  

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten ligger idag ett boningshus. Tidigare har Sociala 
omsorgsförvaltningen haft lägerverksamhet för barn och ungdomar på 
fastigheten. Byggnaden har stått tom sedan 2020-03-01.  

Byggnadens standard är bra och har eget vatten och avlopp.  

Byggnaden ligger på fastigheten Eskilsryd 2:1 som Borås Stad äger, en 
jordbrukare arrenderar ladugård och omkringliggande jordbruksmark.  

Jordbrukaren är intresserad av att även arrendera detta boningshus. 

Driftskostnaderna för 2019 var ca 240 tkr och intäkten var ca 480 tkr, dvs ett 
positivt resultat innan uppsägning, fr om 1/3 2020 upphörde hyresavtalet att 
gälla och intäkten uteblev. 

 

Enligt av verksamheterna redovisade lokalbehov för perioden 2021-2023 
föreligger inget verksamhetsbehov.  
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§ 72 Dnr LFN 2020-00130 2.6.1.25 

Modul till Engelbrektskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget beslutar  

Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har fortsatt behov av utökade lokaler i Engelbrektskolan. 
För att möta behovet föreslås byta befintlig modul till modul med två klassrum, 
en hemvist, toaletter och kapprum samt kontor för elevhälsan. 
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§ 73 Dnr LFN 2020-00131 2.6.1.2 

Delegationsbeslut avseende beslut om hyresreduktion 
för idrottshallen i Kyllared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att delegera till Lokalförsörjnings- 
förvaltningens förvaltningschef att besluta om hyresreduktion för idrottshallen i 
Kyllared till Fritid- och folkhälsonämnden utifrån Fritid- och 
folkhälsoförvaltningens bokningsenhet. Förutsättning är att Fritid- och 
folkhälsonämnden godkänner beslut om hyresreduktion för Kyllaredshallen.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden hyr ut lokaler, idrottsanläggningar och 
idrottsbanor till privatpersoner, föreningar och företag 
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