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Tid och plats 2017-12-12 
 

13.18 -17.40  Lokalförsörjningsnämndens sessionssal 
14.16 -14.28  Ajournering  
15.25 -15.47  Ajournering  
16.09 -17.25 Ajournering för gruppmöten samt partiöverläggningar samt genomgång 

av Riskanalys 2018. 
   
 
Omfattning 
 

§ 191 - 212 
 
 
 
Beslutande  
Mathias Duell (S) ordförande 
Paul Andre Safko (M)  förste vice ordförande.  
Raija Leppänen (S)  andre vice ordförande.  
Micael Emilsson (S)  ers. Minna Niemelä (S)   
Ulf Hillermyr (V)  
Pirita Isegran (M)    
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD)  
Valter Kotsalainen (SD) ers. Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  
  
  
Ersättare  
Maria Frankert (S) 
Tuula Järvinen (S), tom 17.00 
Leif Andersson (S) 
Peter Wilhelmsson (M), from 13.29 tom 17.25 
Mikael Wickberg (M) 
Lennart Fritzon (L) 
Jacob Landegren (C), from 13.29 tom 16.40 
 
  
  
Övriga närvarande  
Anders Waldau, förvaltningschef, Lokalförsörjningsförvaltningen 
Jim Arvidsson, avdelningschef, Byggavdelningen 
David Alm, avdelningschef, Lokalresursavdelningen 
Mikael Henrysson, avdelningschef, Drift- och förvaltningsavdelningen 
Lena Zetterberg, enhetschef, informations/admin § 194 -199 
Annika Karlsson, förvaltningsekonom § 194 - 198 
Håkan Lidemar, enhetschef, Driftavdelningen § 202 - 209 
Carl Morberg, strategisk verksamhetsutvecklare, Stadsledningskansliet § 194 
Joel Engblom, Borås Tidning § 194 - 201 
Helén Glasér, nämndsekreterare 
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Protokollet justera omgående. 
 
§ 191 
Justering 
 
Att jämte ordföranden Mathias Duell, (S) justera dagens protokoll utses Ulf Hillermyr  
(V) med Paul Andre Safko (M) som ersättare. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anders Waldau 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Mathias Duell (S)     
ordförande    
      Ulf Hillermyr (V) 
 
 
 
 
Justeringen är tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 13 december, 2017. 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Helén Glasér 
 
 
Ordförande Mathias Duell tackar Lokalförsörjningsnämnden för det gångna året och önskar en god 
jul och ett gott nytt år. 
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§ 192 
Anmälningsärenden 
 

• Utvärdering av modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga anmälningsärendena till handling 
 
_____ 
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§ 193  
Delegationsbeslut 
 

• SÄRF protokoll angående Byttorps Klint. 
• Granskning för detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen. 
• Granskning för detaljplan för Centrum, Vulkanus 15, Borås Stad.  

 
 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-12-12 

   

5 (37) 

§ 194     (2017-00053  027) 
Utbildning för Lokalförsörjningsnämnden gällande Ciceron. 
 
Carl Morberg,  strategisk verksamhetsutvecklare på Stadsledningskansliet hjälper oss att komma 
igång med  Ciceron. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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§ 195    (2017-00009  105)                                
Förvaltningschefen informerar. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningens förvaltningschef Anders Waldau    
informerar gällande, 
     
•  AMU 
• Jensen´s Böfhus AB 
•  Medarbetarenkät 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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§ 196     (2017-00008  042) 
Budgetuppföljning efter november 2017. 
 
Annika Karlsson, förvaltningsekonom Lokalförsörjningsförvaltningen informerar avseende 
budgetuppföljning efter november 2017. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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§  197     (2017-00226 168) 
Riskanalys 2018. 
 
Lena Zetterberg, enhetschef, informations/admin. enheten informerar gällande Riskanalys 2018 
som ligger till grund för den årliga kontrollplanen.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 198      (2017-00197  042) 
Budget 2018. 
 
Lokalförsörjningsnämndens verksamheter är från 2017 samlade i en ram. Kostnaderna täcks av 
interna och externa hyror från brukarna samt kommunbidrag.  
 
Lokalförsörjningsnämnden har i enlighet med Borås Stads budget lagt en reviderad budget. 
Ändringar/omdisponeringar har gjorts i den bilagda budgeten. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har budgeterat ett resultat, underskott, om 4 580 tkr.  
 
Nämndbidrag i budgeten uppgår till 31 450 tkr för år 2018.   
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar 
 
att          godkänna förvaltningens förslag till komplettering av budgeten för 2018  
              med det nämndbidrag som anges, samt 
                              
att          översända den kompletterande budgeten till Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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§ 199     (2017-00107  007) 
Regler och anvisningar för intern kontroll 
 
Lokalförsörjningsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll utgår från Borås Stads regler 
och rapporteras i Stratsys enligt ”Årshjul för intern kontroll”.  
 
Organisation 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden ska årligen anta en intern kontrollplan som tagits fram utifrån genom-
förd riskanalys. Nämnden ska försäkra sig om att granskningar genomförs enligt plan och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om 
allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en 
riskanalys genomförs och med den som underlag upprätta en intern kontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar att planen följs upp. Allvarliga brister ska omedelbart rapporteras till 
nämnden. 
 
Avdelningschefer/enhetschefer 
Chefer har ansvar för att det finns rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och effektivt och att dessa är kända av medarbetarna.  
Chefer ska löpande bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmaste chef. Allvarliga brister ska omedelbart rapporteras till närmaste chef.  
 
Medarbetare 
Alla anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 
 
ISO 9001 och 14001 
 
Revisioner  
Lokalförsörjningsförvaltningen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och 14001. Detta 
innebär årliga intern- och externrevisioner. Vid en intern revision granskas hur olika processer 
fungerar i praktiken och hur förvaltningen arbetar för att förbättra sitt arbetssätt. Vid en extern 
revision är det certifieringsorganet, LRQA, som granskar om förvaltningen uppfyller kraven i 
standarderna. Var tredje år genomförs en förnyelserevision där hela ledningssystemet revideras.  
 
Nämnden bedömer att dessa intern- och externrevisioner tillsammans med internkontrollplan väl 
uppfyller Borås Stads krav på intern kontroll. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att godkänna regler och anvisningar för intern kontroll. 
 
_____  
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§ 200     (2017-00007  040) 
Uppläggning av förstudiekonto. 
     
Byggavdelningen föreslår att en förstudie påbörjas.  

 
Skrivelse översänd från Förskolenämnden med önskemål att inleda en förstudie för Strandvägens 
förskola, Strandvägen, Sandared.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att               tillstyrka öppnande av förstudiekonto för Strandvägens förskola, Strandvägen,  
                   Sandared.  
 
att kostnaderna skall belasta respektive uppdragsgivare om ärendena inte övergår i 

investeringsprojekt. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 
2017-12-12 

   

12 (37) 

§ 201     (2017-00003  289) 
Rapport om byggprojekt 
 
Redovisas det aktuella läget för pågående byggprojekt. 
 
Under byggnation 
 
Fristad högstadie ombyggnation 
Energieffektivisering av skolan samt förbättring av arbetsmiljön för elever och personal och till-
skapande av mer flexibla lokaler. Beslut har fattats om ökad omfattning VVS-arbeten då värme-
systemet var i sämre skick än planerat. Byggstart januari 2017 med färdigställande december 
2017. 
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

 40 383 tkr  31 871 tkr 
Mottagit statsbidrag  

2 946 tkr 

38 119 tkr 
 

 
Fristad 1, Tallbackens förskola  
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart januari 2017 med färdigställande februari 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

 35 000 tkr  31 748 tkr 35 000 tkr 
 
 
KreaNova förskola (Norrby) 
Nybyggnad av förskola, 6 avd.  Byggstart maj med färdigställande juni 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

 40 380 tkr 16 416 tkr 40 380 tkr 
 
Stadsparksbadet (Etapp 1)  
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Byggstart 19 juni 2017 med färdigställande augusti 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

93 300 tkr 14 017 tkr 93 300 tkr 
 
Hulta Ängar gångväg  
Ombyggnad av plan 4 till lektionssalar. Byggstart juni med färdigställande oktober 2017.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

 450 tkr  0 tkr 450 tkr 
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Gånghesterskolan  
Om – och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad i samverkan. Byggstart juni med 
färdigställande december 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

 105 000 tkr  17 078 tkr 105 000 tkr 
 
Daltorpskolan fritidsgård & skolbibliotek  
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt skolbibliotek & fritidsgård med café-
verksamhet. Detta för att kunna förflytta fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan.  
Byggstart november 2017 med färdigställande april 2018. 
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

13 400 tkr  852 tkr 13 400 tkr 
 
Silverpoppelns förskola, Göta 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart december 2017 med färdigställande februari 2019.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

 39 240 tkr  1 794 tkr 39 240 tkr 
 
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart februari 2018 med färdigställande april 2019.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

 39 700 tkr  1 380 tkr 39 700 tkr 
 
Scenteknik Stadsteatern  
Ombyggnad för att avhjälpa nuvarande arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker med dagens 
hantering av scentekniken. Byggstart januari 2018 med färdigställande september 2018.  
 
Anslag Nedlagda 

kostnader 24/11-17 
Slutprognos 

72 000 tkr 4 771 tkr 72 000 tkr 
 
Under projektering 
 

 
 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Stadsparksbadet (Etapp 2)  
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet.  

 
 

1 400 tkr 
 

 
 

33 700 tkr 
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 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Restaurering Vattentornet  
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets 
byggnadstekniska livslängd. Planeras att genomföras 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social 
upphandling. Inväntar beslut från KS. 

 
 

597 tkr 

 
 

9 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Viskastrandsgymnasiet ombyggnad 
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya 
formerna för lärande så planeras ett antal ombygg-
nationer på olika delar av skolan. Inväntar beslut från KS 
samt KF. 

 
 

3 349 tkr 

 
 

28 810 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad 
Ombyggnad av skolan för att tillskapa fler grupprum, 
studieplatser och lärosalar samt skapa en ny tydlig, 
öppen och tillgänglighetsanpassad entré. Vid den nya 
entrén kommer såväl expedition och skolledning som kafé 
inrymmas. Fler sittplatser i matsalen, utbyte av skolans 
låssystem och utökning av stödverksamheten Torget 
kommer också att innefattas i projektet. Inväntar beslut 
från KS. 

 
 

2 056 tkr 

 
 

36 530 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.  
Projekteringen startas i april/maj 2017. 
Anbudsutvärdering pågår. 

 
 

1 120 tkr 

 
 

18 000 tkr 
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Under förstudie 
 
Äspered förskola 
Förstudien är klar.  
Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Ev. omtag pga. planändring.  
Alideberg förskola 
Förstudien pågår.  
Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par 
Förstudien pågår. 
Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Förstudien är klar. 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo.  
Projekteringen startas i april/maj 2017. 
Anbudsutvärdering pågår. 

 
 

1 119 tkr 

 
 

17 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. 
Totalentreprenad i samverkan. Projektering pågår. 

 
 

472 tkr 

 
 

114 000 tkr 
 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Gånghester förskola 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Projektering pågår  

 
 

425 tkr 

 
 

37 950 tkr 

 Nedlagda 
kostnader 24/11-17 

Slutprognos 

 
Skatehallen tillbyggnad 
Utbyggnad och anpassning av den befintliga skatehallen. 
Projektering pågår.   

 
 

289 tkr 

 
 

4 234 tkr 
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Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 
Byttorpskolan BELOK 
Förstudien är klar. 
Byttorpskolan och Byttorp förskola ny- och ombyggnad 
Förstudien pågår.  
Svedjeskolan 
För att starta förstudie har LFN utlyst uppdrag från beställare för framtida inriktning av verksam-
heten, men ej erhållit något uppdrag mer än att säkerställa funktion i befintliga lokaler ytterligare 
minst fem år. Det uppdraget ligger i den pågående förvaltningen och eventuella investeringsbehov 
kommer att redovisas till uppdragsgivaren. 
Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Inväntar skolstrukturutredningen. Inväntar grundskolenämndens beslut. 
Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in-
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt under hösten. 
Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt under hösten. 
F-6 skola regementsområdet 
Inväntar tomtanvisning. 
Norrbyskolan ombyggnad 
Förstudien är klar. 
Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 
Konstmuséet entré 
Förstudien pågår. 
Skyttecentrum 
Inledande möte har hållits för att klargöra uppdragsgivare för projektet. Fråga är ställd till polis och 
hemvärn för samordning av eventuell användning. Intern beställare är FoF. Ett anläggningsråd har 
hållits. Förstudien pågår.   
Sjömarken Idrottshall 
FoF har i november översänt skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden om att starta förstudie. Ett 
arbete med att finna tomtmark har inletts av Lokalresursavdelningen. Därefter kan förstudie 
startas.  
Racketcenter 
Förstudien är klar. 
Dalsjöfors simhall 
Förstudien startas preliminärt under hösten.  
Sven Eriksonvallen 
Förstudien är klar. 
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Sjöbovallen 
Förstudien startas preliminärt under våren 2018.  
Bodavallen 
Förstudien pågår.   
Borås Sommarteater 
Fastigheten lokalprövas för framtida användning. Förstudie ej startad. 
 
Under garanti 
 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången      april 2017 
Orangeriet   maj 2017 
Kadriljgatan LSS  juli 2017 
Sandaredsbadet  december 2017 
 
Garantibesiktning 2018                    
Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Kransmossen idrottsområde maj 2018 
Bodaskolan etapp 2  juni 2018 
Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 
Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 
Badhusgatan SOL-boende oktober 2018 
Dammsvedjans SOL-boende november 2018 
Norrby fritidsgård och mötesplats december 2018 
 
 
Garantibesiktning 2019                    
Bäckängsgymnasiet etapp 1 mars 2019 
Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 
Sagavallen förskola  juni 2019 
Bodaskolan etapp 3, plan 4 augusti 2019 
Kransmossen förskola  augusti 2019 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 
Särlaskolan åtgärder yttre delar september 2019 
Kärrabackens förskola  oktober 2019 
 

Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2017                     
Ljungagården  juni 2017 
Sven Eriksongymn. BoråsBorås november 2017 

 
Garantibesiktning 2018                    
Kronängs IP     januari 2018 
Brygghuset    februari 2018 
Lundbyhallen  februari 2018  
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. mars 2018 
Frufällegården  juli 2018 
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Kelvingatan   juli 2018 
Hestra förskola  december 2018 
Bergdalskolan  december 2018 
 
Garantibesiktning 2019 
Kypegården upprustning  januari 2019 
Barnens kulturrum  februari 2019    
Logatan LSS (Älggatan)  mars 2019 
Teknikgatan SOL-boende   maj 2019 
 
Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk  januari 2020 
Trandaredgårdens fsk  februari 2020 
Frufällegården mottagningskök mars 2020 
Kristinebergskolan  juni 2020 
Boråshallen stolar/jumbotron september 2020 
 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 202     (2017-00047  287) 
Projekteringsframställan för ombyggnation av Norrbyskolan, Norrby Tvärgata 25-27, 
Maskinisten 3. 

Projektets handläggning  
Grundskolenämnden har 2017-02-28 (2017/GRN0029 610) hemställt Lokalförsörjningsnämnden 
att utföra en förstudie för ombyggnad av Norrbyskolan för ca 200 elever. 

Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2018 med en budget om 43 430 000 
kronor. 

Projektbeskrivning och mål 
Nuläge 
Före detta Stadsdelsnämnden Väster skrev i sitt lokalplan 2016 att de planerar att Särlaskolan ska 
bli en 7-9 skola, där det kan skapas en bra grund för integration med ett delvis nytt upptagnings-
område. Det innebär att en inre ombyggnation och renovering av Särlaskolan krävs, samt att andra 
lokaler tillförs till de F-6 elever som går där nu. Därför avser Grundskolenämnden att Norrbyskolan 
ska öppnas igen. 
 
I dagsläget inrymmer Norrbyskolan 6 förskoleavdelningar samt kontor för bl.a. hemsjukvård och 
bemanningsenhet. Idrottssalen är mycket liten och det finns svårigheter att bedriva undervisning 
som uppfyller läroplanens alla mål inom ämnet idrott- och hälsa. Skolans lekyta är liten och 
behöver rustas upp. 
 
Mål 
I samband med ombyggnation av Norrbyskolan kommer lokalerna att återanpassas till skolverk-
samhet för ca 200 elever. På plan 4 kommer lokalerna att anpassas och en yta för extra språkstöd 
inrymmas. 
 
Skolan är i behov av en ny idrottshall då dagens idrottshall är väldigt liten och svår att bedriva 
undervisning i. I förstudien undersöktes om möjlighet att låna Gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltningens lokal på Almåsskolan, Almåshallen, men på grund av Almåsskolans stora 
elevkapacitet blir det svårt att ta emot ytterligare 200 elever från Norrbyskolan. Utredningarna 
under förstudien visade att möjligheten finns att bygga en ny idrottshall på parkeringen norr om 
skolans tomt. 
Köket och matsalen kommer också att anpassas till en F-6 skola i samband med ombyggnationen. 
Annexet kan användas till fritids för äldre elever, dock utan större ombyggnad eller anpassning för 
tillgänglighet av lokalerna. 
Eftersom skolans tomt har sin begränsade yta, behöver den offentliga lekplatsen med bollplan som 
finns nedanför kullen vid skolan nyttjas.  
 
De ombyggda lokalerna och den nya idrottshallen ska uppfylla VGR:s riktlinjer för tillgänglighet. 
Ombyggd area är 3608 m² och nybyggd area (idrottshall) är 450 m². 

Konsekvensanalys lokaler 
Demografiska studier visar att elevantalet i Särlaskolans upptagningsområde kommer att öka, 
vilket gör att den måste byggas om till en renodlad 7-9 skola. Därmed krävs behov av åter-
anpassning av Norrbyskolans lokaler till F-6 skola. 
Inga ersättningslokaler för skoleleverna kommer att krävas i samband med ombyggnationen. 
Nya lokaler för hemsjukvård och bemanningsenhet kommer att hyras in externt. 
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Förskoleverksamheten som idag finns i lokalerna flyttar till KreaNova förskola. 
 
Tidplan 
Projektering påbörjas januari 2018. Byggstart 2018 med inflyttning i augusti 2019. 

Ekonomi 
Projektets budget är kalkylerad till 43 430 000 kronor.   
 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 9720 kronor.  
 
Kostnader 

               År2018  
Befintlig kapitalkostnad  658 389 kr Avser befintlig byggnad 
Befintlig driftskostnad  1 648 347 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 2 664 217 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 200 700 kr Avser nya idrottshallen 
Tillkommande lokalkostnad för LFF 
(uppskattad) 660 000 kr Avser lokaler för hemtjänsten 
Total kostnad 5 831 653 kr  
 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
Intäkter/verksamhetens hyra  
 År 2018  
Befintlig schablonhyra  2 431 792 kr  
Hyrestillägg av investeringen 2 664 217 kr Avser om- och nybyggnad 
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 498 600 kr Avser nya idrottshallen 
Tillkommande schablonhyra för LFF 
(uppskattad) 898 800 kr 

Avser lokaler för 
hemtjänsten 

Total hyra 6 493 409 kr  
 
Ny hyra för Grundskolenämnden är 5 594 609 kr. 
Ny hyra (uppskattad) för Vård- och äldrenämnden är 898 800 kr. 
 
Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2018  
Totalhyra för projektet 6 493 409  kr  
Befintlig hyra -2 431 792 kr  
Avgående hyra för lokaler som lämnas -   
Hyresförändring 4 061 617 kr  
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att 
Grundskolenämnden samt Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget  
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende  

ombyggnation av Norrbyskolan, Norrby tvärgata 25-27, Maskinisten 3. 
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§ 203     (2017-00095  287) 
Projekteringsframställan för ombyggnation av Sven Eriksonvallen, Varbergsvägen, 
Viskafors, Rydboholm 1:407. 

Projektets handläggning  
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2017-04-10 till Lokalförsörjningsnämnden att starta en 
förstudie för ny- och ombyggnad av Sven Eriksonvallen. Lokalförsörjningsnämnden öppnade 
förstudiekonto 2017-04-25.  
 
Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2018 med en projektbudget om 
13 500 000 kr.  

Projektbeskrivning och mål 
Nuläge 
Sven Eriksonvallen har idag undermåliga lokaler både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. 
Idag finns det modulbyggnader med omklädningsrum som är sammanbyggda med läktaren. Det 
finns även en fristående byggnad som innefattar klubbrum och omklädningsrum. Fotbollsklubben 
behöver fler omklädningsrum för att klara bedriva främst sin ungdomsverksamhet.  
 
Mål  
Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och fotbollsklubben. Genom att riva modulbyggnaderna, kiosken samt den 
fristående befintliga byggnaden och ersätta med en ny större byggnad så kommer klubbens behov 
att tillgodoses. Nya omklädningsrum uppfyller också dagens standard, vilket är eftersatt idag. 
Åtgärden har också energibesparande effekter, dels genom den nya bergvärmeanläggningen.  
 
Total nybyggd BRA blir ca 520 m² (570 m² BTA). 

Konsekvensanalys lokaler 
Lokalerna är idag varken ändamålsenliga eller i tekniskt gott skick. Att bygga en ny byggnad där 
man samlar alla omklädningsrum och klubblokaler täcker verksamhetens behov och skulle öka 
sammanhållningen i klubben. Inga ersättningslokaler kommer att krävas.  

Tidplan 
Projektering februari-maj 2018. Byggstart hösten 2018. Inflytt sommaren 2019. 

Ekonomi 
Projektets budget är kalkylerad till 13 500 000 kronor.   
 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 23 684 kronor för nybyggnationen. 
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Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  

Schablonhyra  1 028 514 kr 

Hela objektet uppgraderas 
till NY schablonhyra, 771 
m² 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr  
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  
Total hyra 1 028 514 kr  
 
Hyresförändring 

              År 2018  
Ny hyra 
Befintlig hyra 

1 028 514 kr 
484 432 kr 

 

Avgående hyra för lokaler som lämnas 0 kr  
Netto Hyresförändring 544 082 kr  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ny-

/ombyggnation av Sven Eriksonvallen, Rydboholm 1:407. 
 
_____ 
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§ 204     (2016-00150  293) 
Anslagsframställan för nybyggnad av LSS-boende Gyllingtorpsgatan, Del av Torpa-
Sjöbo 2:1. 

Projektets handläggning  
Sociala omsorgsnämnden har 2016-09-20 (2016/SON0088) hemställt Lokalförsörjningsnämnden 
att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild service enligt LSS 
bestående av 6 lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme på anvisad tomt på 
Gyllingtorpsgatan, Sjöbo. 
Projekteringsframställan beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2017-01-24, och godkändes i 
Kommunstyrelsen 2017-02-27 samt Sociala omsorgsnämnden 2017-02-20 (2016/SON0087 734). 
 
Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med en projektbudget om 
17 000 000 kr 

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört projektering tillsammans med 
verksamhetsrepresentanter med syfte att ta fram förfrågningsunderlag för en 
utförandeentreprenad.  
Tomten ligger mellan Trollgatan och Gyllingstropsgatan och är en sluttningstomt, vilket ger att en 
del anpassning av marknivån erfordras. Boendet kommer att få en stor gemensam uppstolpad 
altan, samt egna entréer utifrån. Boendet består av 6 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme i ett plan enligt verksamhetens önskemål och har en total area på 605 
m² BRA. Boendet är utformat i nivå standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå 
grön. Tak åt sydöst utförs med 60 kvm solceller. 

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 som saknar lägenhetsstandard och som successivt behöver bytas ut mot 
fullvärdiga lägenheter. Det är därför angeläget med en skyndsam byggnation av boendet. 
 
Tidplan 
Byggstart är beräknat till april 2018 med inflyttning till maj 2019. 

Ekonomi 
För projektet redovisade kostnader baseras på inkomna anbud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektets budget är kalkylerad till 17 000 000 kronor.   
 

Byggentreprenad 13 445 000 kr 
Markentreprenad  (ingår i bygg) kr 
Projektering  1 077 000 kr 
Kontroll och besiktning  378 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter  700 000 kr 
Oförutsett   400 00 kr 
Byggherrekostnad 800 00 kr 
Ränta under byggtid  200 000kr 
Summa total för projektet exkl. moms 17 000 000kr 
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Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 26 154 kronor.  
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  0 kr  
Driftskostnad   0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 844 372 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 223 850 kr  
Avgående lokalkostnad för LFF 0 kr  
Total kostnad 1 068 222 kr  
 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  
Nuvarande schablonhyra  1 017 005 kr  
Hyrestillägg av investeringen 0 kr  
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  
Total hyra 1 017 005 kr  
 
Avgående hyran för nuvarande lokaler som lämnas finns ej. 
 
Hyresförändring för Borås Stad 

              År 2018  
Totalhyra för projektet 1 017 005 kr  
Avgående hyra för lokaler som lämnas 0 kr  
Hyresförändring  1 017 005 kr  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget 
 
att  godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnad av  
 LSS-boende Gyllingtorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1. 
 
_____ 
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§ 205     (2016-00149  293) 
Anslagsframställan för nybyggnad av LSS-boende Skogsfrugatan, del av Torpa-
Sjöbo 2:5.  

Projektets handläggning  
Sociala omsorgsnämnden har 2016-09-20 (2016/SON0087) hemställt Lokalförsörjningsnämnden 
att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild service enligt LSS 
bestående av 6 lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme på anvisad tomt på 
Skogsfrugatan, Sjöbo. 
Projekteringsframställan beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2017-01-24, och godkändes i 
Kommunstyrelsen 2017-02-27 samt Sociala omsorgsnämnden 2017-02-20 (2016/SON0087 734). 
 
Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med en projektbudget om 
18 000 000 kr 

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört projektering tillsammans med verksamhets-
representanter med syfte att ta fram förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad.  
Tomten sluttar från Norra Sjöbogatan längs Skogsfrugatan, vilket medför att en del anpassningar 
av marknivån krävs. Boendet kommer att få en stor gemensam uppstolpad altan, samt egna 
entréer utifrån. Boendet består av 6 lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme i en 
plan enligt verksamhetens önskemål och har en total area på 605 m² BRA. Boendet är utformat i 
nivå standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora funktionsnedsättningar). 
Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Tak åt sydöst 
utförs med 60 kvm solceller. 

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 som saknar lägenhetsstandard och som successivt behöver bytas ut mot 
fullvärdiga lägenheter. Det är därför angeläget med en skyndsam byggnation av boendet.  
 
Tidplan 
Byggstart är beräknat till februari 2018 med inflyttning till mars 2019. 

Ekonomi 
För projektet redovisade kostnader baseras på inkomna anbud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Byggentreprenad 14 445 000 kr 
Markentreprenad  (ingår i bygg) kr 
Projektering  1 077 000 kr 
Kontroll och besiktning 378 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter  700 000 kr 
Oförutsett  400 000 kr 
Projektledning 800 000 kr 
Ränta under byggtid  200 000 kr 
Summa total för projektet exkl. moms 18 000 000kr 
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Projektets budget är kalkylerad till 18 000 000 kronor.   
 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 692 kronor.  
 
Kostnader 

              År 2018  
Befintlig kapitalkostnad  0 kr Avser befintlig byggnad 
Driftskostnad (nybyggnad) 0  kr Avser befintlig byggnad 
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 873 781 kr  
Ny driftskostnad (uppskattad) 223 850 kr  
Avgående lokalkostnad för LFF 0 kr  
Total kostnad 1 097 631 kr  
 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
 
Intäkter/verksamhetens hyra 
 År 2018  
Nuvarande schablonhyra  1 017 005 kr  
Hyrestillägg av investeringen 0 kr  
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  
Total hyra 1 017 005 kr  
 
Avgående hyran för nuvarande lokaler som lämnas finns ej.  
 
Hyresförändring för Borås Stad 

              År 2018  
Totalhyra för projektet 1 017 005 kr  
Avgående hyra för lokaler som lämnas 0 kr  
Hyresförändring 1 017 005 kr  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget  
 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnad av LSS-
boende Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5.  
 
_____ 
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     (2016-00150  293) 
§ 206     (2016-00149  293) 
Antagande av entreprenör - Skogsfrugatans LSS och Gyllingtorpsgatans LSS.   
 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande, genom annons i 
tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör ang. 
Skogsfrugatans LSS och Gyllingtorpsgatans LSS. Anbudsöppningen för ovan nämnda har ägt  
rum enligt protokoll den 27 november 2017. Anbudet har granskats enligt gransknings - PM den 
27 november 2017. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
  
att som entreprenör avseende Skogsfrugatans LSS och Gyllingtorpsgatans LSS anta 

Blue Wall Construction Väst AB  med lägsta anbud på 27 890 000 kr exkl. moms. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visma.com/
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§ 207     (2017-00221  298) 
Framställan: Rivningsärende gällande fastigheten Körsbärsträdet 3 vid Katrine-
bergsgatan 21 i Borås. 
 
På fastigheten Körsbärsträdet 3 finns idag en ladugård som finns med i kommunens nu gällande 
kulturmiljöprogram och kan därför beaktas som en miljö som är skyddsvärd enl. Plan och Bygg-
lagen, PBL. 
En tidig kontakt är tagen med stadsantikvarie för att råda i frågan och viss samsyn finns att rivning 
är den mest fördelaktiga åtgärden för Borås Stad ur ett ansvars och ekonomiskt perspektiv efter-
som byggnaden kräver en stor underhållsinvestering. 
Fastigheten saknar helt sanitära installationer och är en byggnad av trästomme med  träpanel som 
utvändig beklädnad och ett tak av tegelpannor dessutom saknas golv i stora delar utav bygg-
naden. 
 
Byggnaden är i mycket dåligt skick och har till vissa delar stora skador i takkonstruktionen och det 
föreligger rasrisk på specifika ställen och underhållsmässigt anses detta inte vara möjligt att åt-
gärda med dom medel som finns avsatta att utföra åtgärderna med, utförande av punktåtgärder på 
en byggnad som denna ses inte som byggnadstekniskt möjligt och försvarbart eftersom bygg-
naden stått tom länge och dessutom inte inrymmer några hyresgäster och en uttalad plan för vad 
denna byggnad skulle kunna användas till. 
 
Kostnaden för att riva denna byggnad ställs i proportion till att bevara den för eftervärlden och 
skicket på fastigheten samt rasrisk motsäger allt annat än att föreslå en rivning av detta objekt. 
 
Offert inhämtad för renovering av fastigheten : 
Renovering av fasad ,stomme samt taket och dess konstruktion, inga sanitära eller elektriska 
installationer ingår i offert. 
Till en kostnad exkl. moms: Tak:                     700.000 kr  
                                            Stomme:              400.000 kr 
                                            Fasad:                  350.000 kr 
                                            Totalt:                1450.000 kr 
 
Offert inhämtade för rivning av fastigheten :   150.000 kr 
 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för att inhämta skriftligt yttrande från Borås Stads 

Stadsantikvarie.  
 
_____ 
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§ 208    (2017-00196  370) 
Motion: Energikartläggning av Borås Stads byggnader. 
 
Nämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Lokalförsörjningsförvaltningen utnyttjar redan idag den kompetens som Borås Energi och Miljö AB 
kan erbjuda. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Lokalförsörjningsförvaltningen utnyttjar kompetensen som finns på Borås Energi och Miljö AB 
redan idag. Borås Energi och Miljö AB utför energideklarationer på våra ägda fastigheter. 
Energideklarationen är en analys med syftet att belysa energianvändningen i fastigheten samt ge 
en kartläggning över energibalans, flödesanalys och förslag på åtgärder för att minska fastighetens 
energiförbrukning. Lokalförsörjningsförvaltningen gör sedan en bedömning om föreslagna åtgärder 
skall utföras. Åtgärder utförs då av ramavtalsentreprenörer. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka motionen.  
 
_____ 
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§ 209     (2017-00227  370) 
Energiredovisning – 2017. 
 
Förbrukningar: 
Fjärrvärme:     Budget 2017: 44657MWh, Prognos: 44785MWh  =  +0,4 % 
 
Elektricitet:     Budget 2017: 37290MWh, Prognos: 36538MWh = -2 % 
 
Fjärrkyla:         Budget 2017: 301MWh, Prognos: 262MWh = -13 % 
 
Vatten:            Budget 2017: 276109m3, Prognos: 271877m3 = -1,5 % 
 
Solenergi: 
 
Solcellsanläggningar: 
Kärnhuset Hestra:  5542 kWh 
Trollgatan:  12793 kWh 
Orangeriet:  5029 kWh 
Viskastrandsgymnasiet: 50016 kWh 
Dammsvedjan SoL: 14487 kWh 
Bäckängsgymnasiet: 60kWh 
 
Totalt t.o.m. 171120: 87927 kWh 
 
Sagans förskola och Kransmossen är i produktion men mätvärden ännu ej i rapportform i våra 
system. 
 
Tallbacken förskola, Fristaskolan högstadie och Stadsparksbadet är under uppförande. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har fått utbetalt 210000: - i statligt stöd för solceller till 
Viskastrandsgymnasiet. Vi har även fått beviljat stöd för Sagans förskola och Kransmossen 
förskola om max 80000: -/anläggning. Ansökan om utbetalning ska vara inskickad senast 2018-02-
28. 
 
Solvärmeanläggningar: 
Bredaredskolan:  13153 kWh 
Viskaforsskolan: 14340 kWh 
S-E vallen: 
Kronäng IP: 
Liljebergets förskola: Gemensamt för de 3 sista är att det är anläggningar som har solvärmen 

integrerad med bergvärmepump och har inte separat mätning. 
 Uppskattat värde för objekten tillsamman är 24000 KWh. 
 Anläggningarna på Liljeberget och Kronäng IP har haft stora 

driftstörningar under året. 
 
Total solvärmeproduktion t.o.m. 171120: 45493 KWh 
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Goda exempel: 
 
Hedvigsborgsgården: 
Förskola med direktverkande el. Installerat ”smart styrning” (Kabona) för elradiatorer. 
2016: 100959 
2017: 80289 
Besparing t.o.m. oktober 2017 = 20670 KWh (-20 %) 
Förutom besparing så upplever verksamheten ett jämnare inneklimat och radiatorerna blir inte 
 ”glödheta”. 
 
Brämhults fritidsgård: 
Fritidsgård och förskola med direktverkande el. Installerat ”smart styrning” (Siemens) för 
Elradiatorer. 
2016: 100991 KWh 
2017: 92670 KWh 
Besparing t.o.m. oktober 2017 = 8321 KWh (-8,3 %) 
 
Belysningsinvesteringar: 
 
LCC-kalkyl på alla investeringar. Genomsnittlig återbetalningstid cirka 3-5år. 
 
Alidebergsbadet: 
Vattenbesparande åtgärder: 
Ett projekt för att använda grundvatten, istället för färskvatten, vid renspolning av filter förväntas  
Spara 80 – 85m3/dag när Alidebergsbadet är igång. I projektet har man återvunnit material från 
Stadsparksbadet, så investeringskostnaden blir väldigt låg (30-40000: -). Anläggningen är klar för  
att testköras i början på december. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
_____ 
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§ 210     (2016-00053 287)  
Fastigheterna med adress Företagsgatan 15, 17 och Stämpelgatan 13 Viared Borås. 
 
I samband med Gy11 infördes nya inriktningar på Bygg- och anläggningsprogrammet som heter 
Mark & anläggning samt Maskinförare. För att tillgodose de inriktningarnas behov av under-
visningslokaler och undervisningsmaterial hyrdes fastigheten på Vinden 6, Stämpelgatan 13 in från 
höstterminen 2011. För att tillgodose behovet av övningsmark för inriktningarna beslutades det om 
ett markarrende på Vinddraget 1. 
För skötsel av de grävmaskiner och andra större maskiner som eleverna lär sig köra och hantera 
på området krävs en plats där jord och lera kan tvättas av. Av den anledningen behöver 
utbildningen en spolplatta med avlopp med oljeavskiljare och vatten framdraget. Denna platta 
behöver ett tak och två väggar för att skydda avloppet från dagvattnet (se ritning bilaga 1).  
Runt Spolhallen och runt byggnaden behöver marken iordningställas och asfalteras. Markarbetet 
(exklusive asfaltering) planeras att genomföras som ett verklighetsanknutet elevarbete. 
2015 flyttade Fordon och transportprogrammets inriktning Lastbil och mobila maskiner till Stämpel-
gatan 13. Lokaler iordningställdes till en viss nivå. Maskinhallen saknar fortfarande ljuddämpning 
och därför blir ljudnivåerna vid full aktivitet där på en icke acceptabel nivå. Ventilationen i 
maskinhallen och intilliggande klassrum är bristfällig efter ombyggnationen i kombinationen med att 
ventilationsaggregatet är gammalt och ej lever upp till dagens krav. 
Åtgärder Företagsgatan 15 

• Ny belysning i verkstaden 
• Höghöjdstädning av verkstaden 

Åtgärder Företagsgatan 17 
• Ny belysning i körhallen 
• Asfaltering av gården 
• Målning av körgården 
• Bom till körgården 
• Nya toaletter och duschar i omklädningsrum 
• Nytt golv/väggar i toaletter i toaletter och duschar 
• Kylmaskin till klassrummet som är på entresolet under taket 
• Montering av kylmaskin 

Åtgärder Stämpelgatan 13 
• Sol och värmeavskärmning till elevmatsalen 
• Ljudabsorbenter i maskinhallen 
• Spolhall 
• El och belysning till spolhall 
• Asfaltering och markunderlag till gården 
• Kantsten 
• Ny ventilation i hallar 
• Elektriska installationer samt VS-arbeten i relaterat till den nya ventilationsanläggningen 
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Fastighetsägaren tar hela investeringen på cirka (3 583 395) och debiterar via ett tilläggs-
avtal enligt nedan: 
 
Följande förslag till tilläggsavtal är framtaget: 
 
Adresserna: Företagsgatan 15 
 504 64 Borås 
  
 Företagsgatan 17 
 504 64 Borås 
  
 Stämpelgatan 13 
 504 64 Borås 
  
Hyresvärd: Lundagårdens Fastighets AB  
 
Tillkommande hyra: 363 192 kr/år  
 
Index:  Index regleras ej i tilläggsavtal 
 
Avtalstid:  2011-06-01 – 2027-12-31  
 
Underhåll: Hyresgästen 
 
VA: Eget Abonnemang 
 
Värme- och ventkostnader: Eget Abonnemang 
 
El: Eget Abonnemang 
 
Moms: Exkl. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor, samt översända till 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.         
 
_____          
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§ 211     (2017-00211  282) 
Framställan från Vård- och äldrenämnden angående nya lokaler för hemtjänst och 
larm- och natt organisation. 
 
Vid en sammanslagning inom Vård- och äldreförvaltningen behöver Resursgruppen tillgång till 
ändamålsenliga lokaler , för att få till en effektiv, kvalitativ och ekonomisk hantering.  
För att avlasta och bistå Vård- och äldreförvaltningen med ovan nämnda behov, föreslår Lokal-
försörjningsförvaltningen att hyra in lokalen på Lidaholmsgatan 3, i Uranus 17.  
 
Fastighetsägaren Fastmax kommer att anpassa fastigheten efter verksamhetens behov: 

• Tillkommande ventilation  
• Rivning av väggar, elinstallation 
• Anpassning av 8 st. kontorsrum till 5 st. 
• Cylinderbyte kontorsrum 
• Nybyggnad av två omklädningsrum 
• Nybyggnad dusch omklädningsrum 
• Ny slussvägg mot hiss, med säkerhetsdörr 
• Nybyggnad av väggar mot konferensrum, med tre dörrar 
• Anpassning av vilorum med HWC Larm 
• Utökning av köks funktioner 
• Nya ytskikt  
• Ny dörr görs mot förråd, samt att ett nytt kontor byggs med fönster mot tvätthallen 
• Montering av draperi för att kunna avgränsa tvätthallen 

 
 
Följande förslag föreligger:  
 
Fastighet: Uranus 17 
 
Adress: Lidaholmsgatan 3 
 
Hyresvärd: Fastmax  
 
Yta:  1160 m2 
 
Hyra: 1219000 kr/år (1150 kr/m2)  
 
Index:  KPI 60% 
 
Avtalstid: 2018-02-01 – 2023-01-31 
  
Underhåll: Hyresvärden och hyresgästen 
 
VA: Ingår i hyran  
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Värme- och ventkostnader: Ingår i hyran 
 
El: Eget ab 
 
Moms: Exkl. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att  godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor, samt översända 

beslutet till Kommunstyrelsen och Vård- och äldrenämnden. 
 
_____ 
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§ 212     (2017-00210  282) 
Fastighet Freja 9, Södra Kyrkogatan 36 - förhyrning av lokaler för kommunal 
verksamhet. 
 
Individ och familjeomsorgsförvaltningen är i behov av ca 40 st. boendeplatser under hösten 2017 
och ca 20 boendeplatser våren 2018, för asylsökande ensamkommande 18-åringar. 
 
Vid en jämförelse med andra objekt som Boråsregionens etableringscenter (Brec) hyr, bla. 
Saltemad giraffstugorna a 10 m2, ej dusch eller wc, för två pers. 4500kr per månad, är Freja 9, 
fördelaktigt för staden att hyra in,  
 
Utifrån: 

• Läge i staden, med god tillgång till kollektivtrafik  
• Ökad integration 
• Motverka segregation 

 
För att avlasta och bistå IFO med ovan nämnda behov, föreslår Lokalförsörjningsförvaltningen att 
hyra in Villa Freja 9. 
 
Fastighetsägaren Freja AB kommer att anpassa fastigheten efter verksamhetens behov: 

• en garderob i respektive rum,   
• två stycken tvättmaskiner och två torktumlare,  
• 2 kylskåp och två frysar, samt ett skötbord, på en av toaletterna.  

 
Följande förslag föreligger:  
 
Fastighet: Freja 9 
 
Adress: Södra Kyrkogatan 36 
 
Hyresvärd: Freja AB 
 
Yta:  542  m2 
 
Hyra: 648000 kr/år (1196 kr/m2)  
 
Index:  KPI 60% 
 
Avtalstid: 2017-12-01 – 2020-12-31 
  
Underhåll: Hyresvärden 
 
VA: Eget abonnemang  
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Värme- och ventkostnader:  Eget abonnemang  
 
El: Eget Abonnemang  
 
Moms:  Exkl. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att  godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor, samt översända 

beslutet till Kommunstyrelsen samt Individ- och familjeomsorgsnämnden.   
_____ 
 
Ordförande Mathias Duell (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor, samt översända för 

beslut till Kommunstyrelsen samt Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
_____ 
 
Valter Kotsalainen (SD) yrkar på att Lokalförsörjningsnämnden avstyrker förslaget till förmån för 
eget alternativt förslag. 
 
Ordförande Mathias Duell (S) ställer proposition på dels Valter Kotsalainen (SD) förslag och dels 
sitt förslag, och finner att ordförandes förslag bifallits. Valter Kotsalainen (SD) reserverar sig mot 
ovanstående beslut, till förmån för eget alternativt förslag. 
 
 
 








	Beslutande
	Mathias Duell (S) ordförande
	Valter Kotsalainen (SD) ers. Ann-Charlotte Blomqvist (SD)
	Ersättare
	Övriga närvarande
	Organisation
	Projektets handläggning
	Projektbeskrivning och mål
	Konsekvensanalys lokaler
	Ekonomi
	Projektets handläggning
	Projektbeskrivning och mål

	Mål
	Konsekvensanalys lokaler
	Tidplan
	Ekonomi
	Projektets handläggning
	Projektbeskrivning och mål
	Konsekvensanalys lokaler
	Ekonomi
	Projektets handläggning
	Projektbeskrivning och mål
	Konsekvensanalys lokaler
	Ekonomi

	Nämndens beslut
	Nämndens yttrande i sammanfattning
	Nämndens yttrande i sin helhet

