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Parentation för Peter Wilhelmsson (M) har hållits under sammanträdet för att 
hedra hans minne. 
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§ 74   

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 25 augusti 2020 direkt efter sammanträdet.  

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot    
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§ 75   

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns, med tillägg av ett tillkommande ärende 
avseende inkommit initiativärende från Sverigedemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 
 Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista      
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§ 76 Dnr LFN 2020-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges uppdrag som ej ingår i budget 

Uppdatering av Lokalförsörjningsnämndens besluts- och behörighetsattestanter 
samt ersättare år 2020 

 
      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr LFN 2020-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna delegationsbeslut: 

Ramavtal gällande myndighetsbesiktning av brandlarm 

Lokalanpassning Solvarvsgatan 4, Milen 7 

Ny förhyrning cykelgarage 

Lokalanpassning Solgården, Solgårdsgatan 1, Erikslund 4 

Förhyrning Arbetslivsförvaltningen – ny lokal på Kärrgatan 4 

Förlikningsavtal Sagateatern 

Anbudsöppning brandlarm Stadshuset 

Svar gällande utbyggnation av Tokarpsbergs förskola 
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§ 78 Dnr LFN 2020-00004 1.1.3.25 

Rapport om byggprojekt 2020-08-25 

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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§ 79 Dnr LFN 2020-00051 1.2.4.25 

Budgetuppföljning 10-dagars 2020-08-25 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga budgetuppföljningen till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom informerar avseende budgetuppföljning.  
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§ 80 Dnr LFN 2020-00126 1.2.4.1 

Budget 2021, Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetförslaget för 2021 samt 
översända förslag till årsbudget och investeringsbudget till Kommunstyrelsen.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att nämnden godkänner 
budgetförslaget för 2021 samt översända förslag till årsbudget och 
investeringsbudget till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 

 

Olle Engström (SD) lämnar förslag på tilläggsyrkande till budget 2021. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att tilläggsyrkandena avslås med 
motivering att nämnden till stor del arbetar med föreslagna tilläggsyrkanden. 

Ordförande Helene Sandberg (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels 
Olle Engströms (SD) förslag, och finner att ordförandes förslag bifallits. Olle 
Engström (SD) begär votering.   

Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Helene Sandbergs (S) 
förslag röstar ja, den som bifaller Olle Engströms (SD) förslag röstar nej. 
Vinner nej har vice ordförande Olle Engströms (SD) förslag bifallits. 

Vid voteringen röstas enligt följande: 

    
   Ja    Nej 

Michael Emilsson (S)  X 

Kjell Hjalmarsson (S) X 

Göran Egelhof (C)  X 

Olle Engström (SD)   X 

Börje Larsson (S) X   

Helene Sandberg (S) X 

 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot en att 
tilläggsyrkandena avslås. 
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Reservation/protokollsanteckning 
Nils-Åke Björklund (M), Jonas Garmarp (M) och Emanuel Mäkinen (KD) 
avstår från att delta i beslutet och lämnar en protokollsanteckning som biläggs 
protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget för 
Lokalförsörjningsnämnden 2021 och investeringsbudget 2021.  
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§ 81 Dnr LFN 2020-00172 1.2.4.1 

Intern kontrollplan 2021 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2021, samt 
att översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2000 § 123 ska 
nämnderna upprätta en intern kontrollplan, vars resultat årligen ska redovisas 
för Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen. 
Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljöledningssystem (ISO). Varje år utför förvaltningens 
internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i 
verksamhetssystemet.  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 82 Dnr LFN 2020-00136 3.2.1.4 

Remiss utökning av naturreservatet Rya Åsar 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till utökning av 
naturreservatet Rya åsar.  

Sammanfattning av ärendet 
Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är i 
dagsläget 550 hektar stort och är ett värdefullt område för friluftslivet.  

Kommunstyrelsen (Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4) gav Naturvårdsgruppen i 
uppdrag att upprätta kompletterande föreskrifter och skötselplan för de cirka 
12 ha vid Björbobacken som föreslås inkorporeras i naturreservatet Rya åsar. 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.     

Lokalförsörjningsnämnden ser särskilt positivt på att hänsyn har tagits till 
tillgänglighetsaspekten avseende WC.  
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§ 83 Dnr LFN 2020-00120 2.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämndens protokoll från 23 september 2018 ska 
tillgänglighetsanpassas likaså ska en föredragningslista skapas och tillgänglighets 
anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads webbplats. 
Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för 
Lokalförsörjningsnämndens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service:  

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar     

- Webbdiariet och Ciceron Assistent 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-05-15 beslut om undantag från lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service och uppmanade nämnderna att ta ett 
liknande beslut för att få samsyn inom Borås Stad före 23 september 2020. 

 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 från den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även 
vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska 
digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning 
som står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med 
tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 
Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör 
genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är 
möjligt, uppfylla samma krav. Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och 
kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, 
offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen syftar till 
att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 
funktionsnedsättning. 

 

Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 
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Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. 

 

Med anledning av ovanstående ser Lokalförsörjningsförvaltningen ett behov att 
se över hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. I lagen 
om tillgänglighetsanpassning finns ett undantag för oskäligt betungande 
anpassning. Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 
bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 
uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 
förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 
funktionsnedsättning. 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen gör bedömningen, i enlighet med 
Kommunstyrelsens bedömning, att inkomna handlingar till förvaltningen ska 
undantas kravet på tillgänglighetsanpassning. Lokalförsörjningsförvaltningen 
kan inte påverka hur handlingar skickas in till Staden eller hur de formaterats 
eller framställts. De handlingar som förvaltningen framställer själva ska dock 
anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av 
handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och 
egenupprättade.  Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas 
också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de som har en 
funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt 
som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta 
filen, likaså ska ske med protokollet. 

 

Samtliga handlingar som inkommer till Lokalförsörjningsförvaltningen och 
diarieförs i ärendehanteringssystemet Ciceron publiceras även i Stadens 
webbdiarium, och därmed föreslås även att Webbdiariet och Ciceron Assistent 
undantas från tillgänglighetskraven.  
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§ 84 Dnr LFN 2020-00175 1.1.3.25 

Beslut om förlorad arbetsförtjänst avseende 
Politikerdagen 20-08-20  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att förlorad arbetsinkomst utbetalas vid 
deltagande på Politikerdagen 2020-08-20.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut gällande utbetalning av förlorad arbetsinkomst vid deltagande på 
Politikerdagen 2020-08-20.  
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§ 85 Dnr LFN 2019-00216 2.6.1.1 

Anslagsframställan Nya Fristadhallen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden och Grundskolenämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen, Fristad, Sportvägen 8, Sölebo 
2:22, Fristad.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till Lokalförsörjnings-
nämnden att starta en förstudie gällande ny idrottshall i Fristad. 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-06-12. 
Grundskolenämnden hemställde 2018-06-19 till Lokalförsörjningsnämnden att 
samverka med Grundskoleförvaltningen i projektet för att utreda möjligheterna 
för grundskolan att nyttja idrottshallen i sin verksamhet samt att tillskapa en 
musiksal i byggnaden.  
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§ 86 Dnr LFN 2020-00171 2.6.1.1 

Antagande av entreprenör Nya Fristadhallen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande nybyggnad av Nya Fristadhallen anta RO-Gruppen koncept AB med 
lägsta anbud på 41 043 900 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 
nybyggnad av Nya Fristadhallen.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2020-06-17 och 
har granskats enligt gransknings - PM 2020-06-22.  
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§ 87 Dnr LFN 2019-00218 2.6.1.1 

Anslagsframställan tillbyggnad Metergatan SoL 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Metergatan tillbyggnad 
på fastigheten Temperaturen 13.  

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen har (2019-04-03) under lokalbehovsplaneringen 
lyft fram behovet av till/- ombyggnation av Metergatans psykiatriboende. 
Gemensamhetsutrymmena är för små och skapar konflikter mellan de boende. 
Arbetsmiljöverket har under mars 2019 gjort en inspektion och vid denna 
påtalat behovet av att tillskapa mer gemensamhetsytor. 
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§ 88 Dnr LFN 2020-00170 2.6.1.1 

Antagande av entreprenör Metergatan SOL 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande nybyggnad av Metergatan SOL anta Olofsson bygg & entreprenad AB 
med lägsta anbud på 3 175 200 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 
nybyggnad av Metergatan SOL.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2020-06-15 och 
har granskats enligt gransknings - PM 2020-06-15.  
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§ 89 Dnr LFN 2020-00102 3.2.1.25 

Remiss Borås Stads energi- och klimatstrategi  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka ” Borås Stads energi- och 
klimatstrategi”.  

 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att nämnden tillstyrker ”Borås Stads 
energi- och klimatstrategi”. 

Olle Engström (SD) föreslår att nämnden avslår ”Borås Stads energi- och 
klimatstrategi” och lämnar ett alternativt beslut. 

Ordförande Helene Sandberg (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels 
Olle Engströms (SD) förslag, och finner att ordförandes förslag bifallits. Olle 
Engström (SD) begär votering.   

Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Helene Sandbergs (S) 
förslag röstar ja, den som bifaller Olle Engströms (SD) förslag röstar nej. 
Vinner nej har vice ordförande Olle Engströms (SD) förslag bifallits. 

Vid voteringen röstas enligt följande: 

    
   Ja    Nej 

Michael Emilsson (S)  X 

Kjell Hjalmarsson (S) X 

Göran Egelhof (C) X 

Nils-Åke Björklund (M) X 

Jonas Garmarp (M) X 

Olle Engström (SD)   X 

Börje Larsson (S) X 

Emanuel Mäkinen (KD) X 

Helene Sandberg (S) X 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med åtta röster mot en att tillstyrka Borås 
Stads energi- och klimatstrategi”. 
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Sammanfattning av ärendet 
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett 
förändrat klimat kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet 
för att identifiera och genomföra rätt åtgärder. Många insatser har redan 
genomförts som gett goda resultat.  

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla 
resultat är stor. Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta 
för att integrera strategin i respektive budget och verksamhet både när det gäller 
minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning.    

Yttrande från Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden arbetar idag inom sitt uppdrag med flera insatser för 
att minska klimatpåverkan från byggnader. Att välja och beställa 
byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser ur ett livscykelperspektiv 
görs inte bara ur ett klimatanpassningsperspektiv, utan även ur aspekter som 
drift, hållbart underhåll, funktion och ekonomi.  

Vad gäller uppföljningen av strategin så bör den inriktas mot nämnder och 
bolagsstyrelsers utveckling av program och handlingsplaner. Det är respektive 
ansvarig organisation som arbetar med integreringen av strategins prioriterade 
områden i verksamheten.  

Energi- och Klimatstrategin borde innehålla en kort sammanfattning av hur 
arbete med f.d. Energi-och Klimatstrategi (fastställd av Kommunfullmäktig 15 
oktober 2015) har fallit ut. 

Inför en schematisk beskrivning (processflöde) för hur Energi- och 
Klimatstrategin hänger ihop med vision, koldioxidbudget, miljömål, 
handlingsplaner, åtgärdsbank, etc.  
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§ 90 Dnr LFN 2020-00169 2.6.1.1 

Investeringsanslag Wiskania 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
nämndens framställan om investeringsanslag avseende fastigheten WISKANIA, 
Gässlösavägen i Borås (fastighetsbeteckning: Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11, 
Generatorn 2).  

Sammanfattning av ärendet 
2019 förvärvade Borås Stad fastigheten WISKANIA, Gässlösavägen i Borås i 
strategiskt syfte. Fastigheten övergick för förvaltning till 
Lokalförsörjningsnämnden under hösten 2019, varför ingen budget finns för 
2020. Målet med ägandet är att behålla byggnaderna på tomten i sådant skick att 
fastigheten inte utgör någon risk för hyresgästerna samt för allmänheten som 
rör sig i området samt att skalskyddet är tätt. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en besiktning av fastighetens 
tekniska status och bedömningen är att det krävs flera åtgärder för att kunna 
uppnå målet. Av åtgärderna är vissa nödvändiga av säkerhetsskäl och behöver 
därför genomföras så snart som möjligt. Det kvarstår dock åtgärder framöver 
med avseende på brandskydd, elanläggning etc förutom nedanstående åtgärder. 

Nedanstående kostnader är en första bedömning då det ännu inte skett någon 
upphandling och inkluderar projektering, entreprenörsarvode, 
byggherrekostnader etc. 

Byte av yttertak  

          13 450 000 kr 

Plåtarbeten 

Rivning av skorsten  

               300 000 kr 

               250 000 kr 

Summa 

14 000 000 kr 
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De budgeterade driftskostnaderna för 2021 är ca 3 700 tkr och intäkten är ca 
2 700 tkr, d.v.s. ett underskott på resultatet på ca 1 000 tkr (driftnetto). 

De lokaler som sägs upp eller på annat sätt tomställs är inte i uthyrningsbart 
skick i dagsläget. Lokalförsörjningsförvaltningens bedömer att eventuella 
åtgärder, för att få lokalerna i uthyrningsbart skick, innebär betydande 
kostnader.  
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§ 91 Dnr LFN 2020-00173 1.1.3.25 

Initiativärende ingen skolflytt till Kyllared 
 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avslå inkommit initiativärende med 
motiveringen att nämnden redan kommit överens om vid nämndsammanträdet 
2020-05-19 att Lokalförsörjningsförvaltningen ska informera om processen i 
Kyllaredsärendet. Detta kommer ske vid nämndsammanträdet i september. 
 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att nämnden avslår Initiativärende 
ingen skolflytt till Kyllared. 

Olle Engström (SD) föreslår att nämnden tillstyrker Initiativärende ingen 
skolflytt till Kyllared. 

Ordförande Helene Sandberg (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels 
Olle Engströms (SD) förslag, och finner att ordförandes förslag bifallits. Olle 
Engström (SD) begär votering.   

Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Helene Sandbergs (S) 
förslag röstar ja, den som bifaller Olle Engströms (SD) förslag röstar nej. 
Vinner nej har vice ordförande Olle Engströms (SD) förslag bifallits. 

Vid voteringen röstas enligt följande: 

    
   Ja    Nej 

Michael Emilsson (S)  X 

Kjell Hjalmarsson (S) X 

Göran Egelhof (C)  X 

Nils-Åke Björklund (M)   X 

Jonas Garmarp (M)   X 

Olle Engström (SD)   X 

Börje Larsson (S) X 

Emanuel Mäkinen (KD)   X 

Helene Sandberg (S) X 
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Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att avslå 
Initiativärende ingen skolflytt till Kyllared. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommit initiativärende ingen skolflytt till Kyllared 
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