
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(6) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-03 

 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, torsdagen den 3 oktober 2019 
kl 17:00 

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

Närvarande Ersättare 
Pirita Isegran (M) 
Peter Wilhelmson (M) t.o.m 18:10 
 

Övriga Tjänstemän 
Anders Waldau, förvaltningschef 
Lena Zetterberg, enhetschef Info/admin/HR 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare 
 
 

 

 
 

  
  

  
  

  
 
  

Justeringens plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 8 oktober, 2019, kl 07,30,  

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 9 oktober 2019 

Underskrifter 
Paragrafer §§ 123-126  Sekreterare 

Malin Grahmstad 

 Ordförande 
Helene Sandberg 

 Justerare 
Samir Muratovic 
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Ärendelista 
§ 123 Dnr LFN 8699 
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Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare ............. 3
§ 124 Dnr LFN 8700

Godkännande av föredragningslistan .................. 4
§ 125 Dnr LFN 2019-00074 2.6.1.2

Information förskolan Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, 
Värmlandsgatan 22 ............. 5

§ 126 Dnr LFN 2019-00172 2.6.1.25
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§ 123 Dnr LFN 8699  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Samir Muratovic (S) tillsammans med Jacob Landegren (C) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justering äger 
rum på Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 8 oktober, 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.  
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§ 124 Dnr LFN 8700  

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns, med önskat tillägg av ett initiativärende 
från Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av föredragningslista med tillkommande tillägg av ett inkommit 
initiativärende. 

 
      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(6) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-03 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125 Dnr LFN 2019-00074 2.6.1.2 

Information förskolan Norrby 2:1, Spinnaren 10, 
Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen informerar Lokalförsörjningsnämnden avseende 
förskolan Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22.  

Att projektet avstannat beror på att AB Bostäder inte fått besked om bygglov. 
Vilka åtgärder som krävs för att lokalerna ska uppfylla de krav som ställs för 
bygglov utarbetas under projekteringen där fastighetsägarens arkitekt, LFF och 
representanter från verksamheten deltar. Den främsta anmärkningen som 
framförts är att takhöjden i vissa delar i lokalerna är för låg. I protokoll från 
projekteringsmötena framgår det att nödvändiga krav för att verksamheten skall 
kunna bedrivas har ställts från Borås Stads sida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Under vårens projekteringsarbete har fastighetsägaren varit i kontakt med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ett preliminärt besked om bygglov 
baserat på det då framtagna underlaget. Enligt det preliminära utlåtandet var 
minst ett tillfälligt bygglov möjligt att få i detta skede. I den fortsatta 
projekteringen framkom det inte att bygglov inte var möjligt att få. 

Den 3 oktober fick staden besked från AB Bostäder där de bedömer att 
lokalerna inte är lämpliga att bygga om till förskola utifrån alla utmaningar med 
att uppfylla nödvändiga krav.  

LFF kommer fortsätta att analysera vilka möjligheter som föreligger för att 
uppfylla såväl förskolans som grundskolans behov av lokaler i Norrbyområdet. 

Borås Stad var inte nära att skriva under ett 30-årigt avtal. Oavsett de olika 
politiska beslut som fattas är staden, juridiskt sett, inte bunden i ett hyresavtal 
förrän det att hyresavtalet är undertecknat. För att underteckna ett avtal har 
LFN ställt krav på att nödvändiga betingelser är uppfyllda. 
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§ 126 Dnr LFN 2019-00172 2.6.1.25 

Initiativärende: Ta fram ny lokalisering för centrumnära 
förskola/grundskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden återremitterar initiativärendet avseende framtagande 
av nya förslag på plats för centrumnära förskola/grundskola till 
Lokalförsörjningsförvaltningen inom ramen för lokalresursprocessen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkommit initiativärende gällande framtagande av nya förslag på plats för 
centrumnära förskola/grundskola. 
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