
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(24) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 17 mars 2020 kl 15:00 

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

Närvarande Ersättare 
Joachim Kandimaa (S) 
Valter Kotsalainen (SD) 
Teddi Gelander (S) 

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

Justeringens plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 19 mars, 2020, kl 14.00  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 mars 2020 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 27-44 

 Malin Grahmstad  

 Ordförande 
  

 Helene Sandberg  

 Justerare 
  

 Olle Engström  
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(24) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 27 Dnr LFN 8699 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare ............. 3 
§ 28 Dnr LFN 8700 

Godkännande av föredragningslistan .................................................. 4 
§ 29 Dnr LFN 2020-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 2020-03-17 ......................................................... 5 
§ 30 Dnr LFN 2020-00003 1.1.3.25 

Förvaltningen informerar 2020-03-17 .................................................. 6 
§ 31 Dnr LFN 2020-00038 1.1.3.0 

Åtgärdsplan LFN.................................................................................. 7 
§ 32 Dnr LFN 2020-00054 2.6.4.0 

Förslag på förändring i internhyressystemet ....................................... 9 
§ 33 Dnr LFN 2020-00051 1.2.4.25 

Budgetuppföljning 10-dagars 2020-03-17 ......................................... 13 
§ 34 Dnr LFN 2019-00236 2.8.1.0 

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap - plan ........................... 14 
§ 35 Dnr LFN 2018-00141 2.6.4.0 

Behov av nya lokaler för Resursgruppen, Centralt tvätteri för 
arbetskläder inom vård- och äldreförvaltningen ................................ 15 

§ 36 Dnr LFN 2020-00004 1.1.3.25 
Rapport om byggprojekt 2020-03-17 ................................................. 16 

§ 37 Dnr LFN 2018-00148 2.6.1.1 
Anslagsframställan Skogsfrugatans SOL-boende ............................. 17 

§ 38 Dnr LFN 2020-00035 2.6.1.1 
Antagande av entreprenör Skogsfrugatans SOL-boende ................. 18 

§ 39 Dnr LFN 2019-00043 2.6.1.1 
Anslagsframställan Trandaredskolan, utbyggnad av kök .................. 19 

§ 40 Dnr LFN 2020-00025 2.6.1.1 
Antagande av entreprenör Trandaredskolans kök ............................ 20 

§ 41 Dnr LFN 2020-00053 2.5.1.1 
Antagande av ramavtal för konsulttjänster el .................................... 21 

§ 42 Dnr LFN 2020-00048 2.6.1.2 
Hultatorg: Mötesplats, Fritidsgård och Förskola ................................ 22 

§ 43 Dnr LFN 2019-00034 2.6.1.1 
Delegationsbeslut avseende hyresavtal mellan 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Boråshallen AB .......................... 23 

§ 44 Dnr LFN 2020-00059 2.6.1.25 
Tillfälligt hyresavtal Duran Leon Restaurang AB ............................... 24 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(24) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Olle Engström (SD) tillsammans med Tuula Järvinen (M) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justering äger 
rum på Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 19 mars, 2020.  

Sammanfattning av ärendet    
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.  
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§ 28   

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns, med tillägg av ett tillkommande ärende 
avseende Tillfälligt hyresavtal Duran Leon Restaurang AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av föredragningslista. 
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§ 29 Dnr LFN 2020-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 2020-03-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
• Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) -2017 återrapportering 

1,5 år 

• Den årliga hyreshöjningen för bostäder inom LSS, SOL och 
Äldreomsorg fastställs genom förhandling mellan 
fastighetsägarföreningen och hyresgästföreningen. Således så kommer 
hyrestaket inom dessa boendeformer höjas till 5500 kr/mån för LSS-
boenden samt 6300 kr/mån för övriga boenden. 
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§ 30 Dnr LFN 2020-00003 1.1.3.25 

Förvaltningen informerar 2020-03-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen informerar avseende: 

• Borås Basket 

• Kategorisering lokaler 

• Kronängsparkens förskola kontrakt 

• Tillgänglighetsprojekt 

• Riskbedömning coronaviruset 

o Dagliga rapporter – antal smittade, behov, åtgärder mm 

o Skjuter på planerat underhåll 

o Inga onödiga besök i verksamheter 

o Digitala möten, telefonmöten 

o Kontinuerlig samverkan med verksamheterna 

o Endast ”akutakuta” åtgärder – efter anmälan från verksamheten 

o Förbereder för arbete på annan ort (hemmet, annan plats mm) 
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§ 31 Dnr LFN 2020-00038 1.1.3.0 

Åtgärdsplan LFN 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner förslag på åtgärder för att över tiden 
uppnå en budget i balans.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner förslag på åtgärder för att över tiden uppnå en budget i balans.  

Emanuel Mäkinen (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna förslag på åtgärder för att 
över tiden uppnå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningen har upprättat ett förslag på åtgärdsplan för att över tiden 
uppnå en budget i balans.           

Förslag på åtgärdsplan: 

Åtgärder på kort sikt Genomförande Ansvarig 

Överföra kostnader för felavhjälpande underhåll 
från drift till investering. 2020 Monika Jonasson 

Analysera möjligheter att reducera kostnaderna för 
fastighetsskötsel för innevarande år maj-20 Monika Jonasson 

Överse vilka fastigheter som kan avvecklas under 
innevarande år. maj-20 Monika Jonasson/Thobias 

Mattsson 

Förbättra uppföljningsrutiner och ekonomisk analys mar-20 Lena Zetterberg 

Åtgärder på lång sikt   

Överse vilka fastigheter som kan avvecklas på lång 
sikt 2020 Monika Jonasson/Thobias 

Mattsson 

Göra en långsiktig bedömning av nödvändig nivå på 
fastighetsskötsel utan att äventyra fastighetens 
livslängd och funktion. 

2020 Monika Jonasson 

Energioptimering inom befintligt bestånd och vid 
nyproduktion 2020 Monika Jonasson/Richard 

Svanberg 
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Åtgärder över tiden   

I högre grad ställa om befintliga fastigheter för nya 
behov och ändamål   

Monika Jonasson/Richard 
Svanberg/Thobias 
Mattsson 

 
Reservationer/protokollsanteckning 

M och KD reserverar sig mot beslutet 
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§ 32 Dnr LFN 2020-00054 2.6.4.0 

Förslag på förändring i internhyressystemet 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna förslagen till förändringar i 
internhyressystemet och översända dessa till Kommunstyrelsen för beslut.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner förslagen till förändringar i internhyressystemet och översända dessa 
till Kommunstyrelsen för beslut.  

Emanuel Mäkinen (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna förslag på åtgärder för att 
över tiden uppnå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
2017 infördes ett nytt internhyressystem i Borås Stad. Huvudmålet var att skapa 
en rutin där brukarens nytta av att använda lokalen står i proportion till den 
hyra som betalas. Rutinen skulle bygga på förståelse, enkelhet samt 
förutsägbarhet och därmed ge verksamheterna rätt förutsättningar i sitt 
budgetarbete.  

Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma 
grundhyra per kvadratmeter. Därefter ska hyrorna per kvadratmeter i princip 
schablonuppräknas för varje år med det uppräkningstal för ”övriga kostnader” 
som ligger till grund för budgetramarna för respektive år.  

En förändring i och med det nya internhyressystemet är också att verksamheter 
ska behandlas lika oavsett om de bedriver verksamhet i en ägd eller i en inhyrd 
lokal. 

Internhyressystemet ska bidra till att långsiktigt nå ökad lokaleffektivitet varför 
en nämnd med en uppsägningstid om tre månader kan anmäla till 
Lokalförsörjningsnämnden att nämnden vill avstå en viss lokal. Det 
ekonomiska ansvaret övergår då till lokalförvaltaren.  

Då det finns oförutsägbara variationer i kostnaderna mellan åren är principen 
att, sett över tid, ska dessa täckas av intäkterna.  

För såväl ett internhyressystem som för andra delar i lokalförvaltningen finns 
målet att nå ökad effektivitet. Detta får gälla långsiktigt. Ett nytt 
internhyressystem leder inte omedelbart till minskade lokalkostnader. Initialt 
begränsas ett nytt system till att fördelningen av kostnaderna sker mer objektivt 
utifrån en koppling till nyttan av lokalerna.  
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Dock måste ett system även under lång tid balansera stadens lokalkostnader. 

Vid införandet av det nya systemet beslutades om en utvärdering i början av 
2020 varefter ett ställningstagande skall göras om hyressättningen 
fortsättningsvis. 

 

Utvärdering 

Metod 
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört utvärderingen genom analys av 
utfallet 2017 - 2019 för de olika lokalgrupperna samt för övriga verksamheter. 
Exempel på dessa verksamheter är Lokalbank, Mark- och fastighetsreserv, 
Övriga fastigheter samt boenden inom LSS och SOL. Förvaltningen har också 
genomfört simuleringar för att identifiera konsekvenser av olika förändringar i 
systemet. 

Noterade effekter 
Utvärderingen av det nya systemet visar att det tydligt synliggör stadens 
kostnader för lokaler/fastigheter utan eller med mycket låga intäkter. Detta 
gäller exempelvis strategiskt ägda fastigheter, tomma lokaler och kultur-
bevarande fastigheter. 

Noterbart är också att systemet lyckats med att uppnå målet avseende 
lokaleffektivitet. Under perioden 2017 – 2019 har Lokalförsörjningsnämnden 
fått in 43 stycken uppsägningar varav 21 stycken under 2019. 

När det gäller inhyrda lokaler visar systemet att de är kostnadsdrivande för 
staden. Lokalförsörjningsnämnden har idag betydligt högre kostnader avseende 
exempelvis fastighetsskötsel och säkerhetsinvesteringar i inhyrda lokaler. Här 
ska dock tilläggas att det också uppnått syftet med att skapa betydligt nöjdare 
brukare i lokalerna.  

Totalt sett över stadens verksamhetsfastigheter (i de fastigheter där 
förvaltningarna bedriver sina verksamheter) uppnår systemet, under perioden, i 
princip de uppsatta målen.  

 

Förslag till åtgärder 

Strukturella åtgärder 
Förlänga tidsperioden som en fastighet bedöms som ny 
Idag är den tiden 5 år vilket innebär att omklassning till nivå gammal sker innan 
tillräcklig avskrivning har skett. En ny fastighet med en avskrivningstid på upp 
till 80 år ska ha längre tid i systemet då den definieras som nivå ny. 
 

Uppsägning av lokaler 
Nuvarande uppsägningstid om tre månader innebär att en ansvarig nämnd 
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snabbt kan avveckla en lokal inom sitt ansvarsområde. Detta möjliggör att 
målet om ökad lokaleffektivitet för stadens nämnder uppnås. Kostnader 
kvarstår dock och behöver omhändertas antingen via ökade intäkter som 
kommer ifrån internhyressystemets sammanlagda intäkter eller via 
kommunbidrag. Inhyrda lokaler sägs upp gentemot fastighetsägaren och ägda 
lokaler avvecklas eller ställs om för annat ändamål. 
 
Lokaler som inte används av Borås Stads verksamheter 
En tydlig indelning/kategorisering av objekt utarbetas med syfte att identifiera 
vilka lokaler som lämpligtvis finansieras med kommunbidrag och/eller genom 
intäkter från brukare/hyresgäster. 

Schablonhyresnivåer 
Schablonhyresnivån för nivå ny behöver vägas av gentemot de faktiska 
produktionskostnaderna vid en nyproduktion/omfattande om- och 
tillbyggnation. 

Justering av obalanser 
Konsumtionsavgifter 
Kostnaden för konsumtionsavgifter är en variabel som behöver justeras utöver 
den generella uppräkningen. 

Justering av schablonhyresnivå för enskilda nivåer och lokalgrupper 
Schablonhyresnivån inom vissa lokalgrupper innebär att det föreligger 
obalanser på såväl intäkts- som kostnadssidan. Över tiden bör nivåerna justeras 
så att främst och i första hand internhyressystemet på totalen balanseras.  

Principiella ställningstaganden 
Tecknande av hyresavtal 
Vid tecknande av externt hyresavtal skall avtalstiden alltid bedömas utifrån 
risken att verksamheten säger upp lokalen och dess möjlighet att kunna hyras ut 
till annan verksamhet. 

Förvärv av fastigheter 
Vid beslut om förvärv av olika fastigheter ska kategorisering och 
kostnadsuppskattningar genomföras. 

Sammanfattning 
Det internhyressystem som infördes 2017 har fått tydliga konsekvenser 
avseende Borås Stads lokalanvändande och fastighetsinnehav. Till vissa delar 
har målet med systemet uppnåtts men samtidigt visar utvärderingen på att vissa 
åtgärder måste genomföras för att systemet ska nå målet om en 
självkostnadstäckning på totalnivå. 

Då det är många komponenter som påverkar lokalkostnader och dessa 
kostnader är fasta under lång tid måste beslut om förändringar i systemet ses i 
ett mycket långsiktigt perspektiv. 
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Om föreslagna åtgärder genomförs anser nämnden att det finns goda 
möjligheter att långsiktigt nå ökad lokaleffektivitet i Borås Stad. 

 

Reservationer/protokollsanteckning 

M och KD reserverar sig mot beslutet. 
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§ 33 Dnr LFN 2020-00051 1.2.4.25 

Budgetuppföljning 10-dagars 2020-03-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga budgetuppföljningen till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Waldau, förvaltningschef informerar avseende budgetuppföljning.  
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§ 34 Dnr LFN 2019-00236 2.8.1.0 

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap - plan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.  

Sammanfattning av ärendet 
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap, men även till att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning 
av arbetet med krisberedskap så att det i en större utsträckning involverar 
stadens, nämnder, bolag och kommunalförbund. 

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på Borås Stads plan för krisberedskap 
och den egna verksamheten kommer att ha väl genomarbetade och aktuella 
planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser som följer samma 
struktur som stadens centrala krisplan. 
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§ 35 Dnr LFN 2018-00141 2.6.4.0 

Behov av nya lokaler för Resursgruppen, Centralt 
tvätteri för arbetskläder inom vård- och 
äldreförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Vård- och äldrenämnden att 
godkänna start av projektering av lokalerna avseende tvätteri.  

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har beslutat att inrätta ett centralt tvätteri för 
förvaltningens samtliga verksamheters arbetskläder. Arbetet ska utföras av 
Resursgruppen.  

Kapacitet 
Totalt finns det 59 olika verksamheter inom Vård- och äldreförvaltningen som 
har arbetskläder, varav 23 verksamheter står i kö för att få sina arbetskläder 
tvättade av Resursgruppen. 

Befintliga tvättmaskiner har en total kapacitet på 27 000 plagg. Maskinerna är 
från 80- och 90-talet och kommer att behöva bytas ut de närmaste åren. För att 
alla verksamheter ska ges möjlighet till tvätt av arbetskläder krävs en kapacitet 
på ca 46 500 plagg per månad. 

Befintliga lokaler 
Resursgruppens befintliga tvättstugor är från början planerade för 
hushållsbehov vilket gör att utrymmet, trots anpassningar, är bristfälligt för en 
mer professionell tvätt med heltidspersonal. Arbetsmiljön i lokalerna klarar inte 
heller dagens arbetsmiljö- och hygienkrav.  
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§ 36 Dnr LFN 2020-00004 1.1.3.25 

Rapport om byggprojekt 2020-03-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-
nämndens sammanträde.  
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§ 37 Dnr LFN 2018-00148 2.6.1.1 

Anslagsframställan Skogsfrugatans SOL-boende 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Nybyggnation av 
Skogsfrugatans SOL-boende på Skogsfrugatan 1, Torpa-Sjöbo 2:5.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektets budget är 30 000 000 kronor.  

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad SOL. I skrivelse 2016-11-15 (2016/ SO 
N0108) uttrycker Sociala omsorgsnämnden att en lokalisering inom samma 
tomt på Skogsfrugatan i Sjöbo som det byggdes en gruppbostad LSS på är 
lämplig. Detaljplanen för kv. Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl. tillåter ytterligare 
exploatering. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-21. 
Lokalförsörjningsnämnden antog projekteringsframställan 2019-09-17, vilken 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2019-10-21 och beslutades av 
Kommunstyrelsen 2019-12-09.  
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§ 38 Dnr LFN 2020-00035 2.6.1.1 

Antagande av entreprenör Skogsfrugatans SOL-boende 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-boende anta RO-Gruppen Södra 
Älvsborg AB med lägsta anbud på 23 589 000 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande 
genom inbjudan i annons på Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit 
in anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande 
nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-boende.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2020-02-25 och 
har granskats enligt gransknings - PM 2020-02-26.  

Beslutsunderlag 
1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Granskningstablå 

3. Gransknings-PM 
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§ 39 Dnr LFN 2019-00043 2.6.1.1 

Anslagsframställan Trandaredskolan, utbyggnad av 
kök 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Trandaredskolan 
utbyggnad kök, Trandaredsgatan 36, kv Hjulet 3.  

Sammanfattning av ärendet 
Grundskoleförvaltningen har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet att 
starta en förstudie för utbyggnad av Trandaredskolans tillagningskök. 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19.  
Projektet finns upptaget i investeringsbudget för 2020 med en projektbudget 
om 13 900 000 kronor.  
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§ 40 Dnr LFN 2020-00025 2.6.1.1 

Antagande av entreprenör Trandaredskolans kök 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande ombyggnad av Trandaredskolans kök anta AB Fristad bygg med lägsta 
anbud på 14 907 000 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande,  
genom annons i Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för 
antagande av entreprenör avseende upphandling gällande ombyggnad av 
Trandaredskolans kök. 

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2020-02-17 och 
har granskats enligt gransknings - PM 2020-02-17.  

Beslutsunderlag 
1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Gransknings-PM     

3. Granskningstablå 
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§ 41 Dnr LFN 2020-00053 2.5.1.1 

Antagande av ramavtal för konsulttjänster el 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende ramavtal, 
konsulttjänster el anta:  

1. BLM Consult AB 

2. Ledel AB 

3. ÅF Infrastructure AB 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningens byggavdelning har enligt förenklat förfarande 
genom annons i Tendsign samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för 
antagande av ramavtal för konsulttjänster el.  

För ovannämnda ramavtal har anbudsöppningen ägt rum enligt protokoll den 
18 februari 2020. Anbudet har granskat enligt gransknings-PM den 3 mars 
2020.  

Beslutsunderlag 
1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Gransknings-PM 

3. Granskningstablå 
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§ 42 Dnr LFN 2020-00048 2.6.1.2 

Hultatorg: Mötesplats, Fritidsgård och Förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Förskolenämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden 
godkänner avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 
detsamma. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.    

 

Sammanfattning av ärendet 
På Hulta Torg har Borås Stad sedan tidigare förskola, mötesplats och 
fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i 2 olika byggnader fördelat 
på 3 olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 
tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 
kommer innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en 
gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i 2 plan. Bottenplan 
med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård och 
förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet med ca 
40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade och 
kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.      
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§ 43 Dnr LFN 2019-00034 2.6.1.1 

Delegationsbeslut avseende hyresavtal mellan 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Boråshallen AB 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschef eller 
dennes utsedd underteckna hyresavtal mellan Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Boråshallen AB. Under projektering kan nödvändiga förändringar att 
behövas förändras i hyresavtalet.  

Sammanfattning av ärendet 
Boråshallen är en välanvänd idrottshall för stora evenemang som i vissa 
avseenden är omodern och saknar möjligheter att erbjuda upplevelser runt 
matcherna som exempelvis servering av mat. I detta syfte har genom ett initiativ 
från Borås basket beslutats att bygga till Boråshallen med en restaurang. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har hemställt Lokalförsörjningsförvaltningen att i 
samband med detta utveckla Boråshallen för att bättre klara logistiken vid stora 
evenemang. Det innebär bland annat två toalettpaket i A-hallen, 
tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av kringliggande ytor.  
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§ 44 Dnr LFN 2020-00059 2.6.1.25 

Tillfälligt hyresavtal Duran Leon Restaurang AB 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner föreliggande förslag på tillfälligt 
hyresavtal för Duran Leon Restaurang AB.        

Sammanfattning av ärendet 
Sedan utbrottet av Coronaviruset har besök och därmed omsättning för stadens 
restauranger minskat drastiskt. André Durán Léon, ägare av restaurangen the 
Town House, har sett en 60-procentig minskning av sin omsättning och står nu 
inför en mycket besvärlig ekonomisk situation. Hyresgästen har hyrt lokalen på 
Österlånggatan 35-37 (Rådhuset) sedan 26 januari 2018 och betalar en fast hyra 
om 2 200 kr per kvadratmeter vilket ger en årshyra om 1 751 200 kr. Hyres-
gästen står själv för elkostnader och har investerat betydande kapital i lokalerna.  
 
För att möjliggöra en fortsatt verksamhet för hyresgästen i lokalen föreslår 
Lokalförsörjningsförvaltningen att Lokalförsörjningsnämnden godkänner 
nedanstående förslag på tillfälligt avtal. Den tillfälliga avtalsförändringen rör 
endast hyreskostnaden övriga villkor är lika befintligt avtal. Procentsatsen mot-
svarar den Västra Götalandsregionen tillfälligt använder för sina 
restauranglokaler. 
 
Förslag 
Objektsnummer 45387-05 
Avtalstid  2020-04-01 - - 2020-06-31 
Hyra  Omsättningshyra om 7,5 procent 
Uppsägningstid En månad 
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