
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 
1(16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 
Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

Plats och tid: Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36 samt via Microsoft Teams, tisdagen den 20 april 
2021 kl 13:15-16:35, ajournering 16:15-16:25 

Ledamöter 
Helene Sandberg (S), Ordförande 
Nils-Åke Björklund (M), 1:e vice ordförande via Teams 
Kjell Hjalmarsson (MP), 2:e vice ordförande via Teams 
Micael Emilsson (S) fr kl 15:00 via Teams 
Tuula Järvinen (S) via Teams 
Göran Egelhof (C) via Teams 
Jonas Garmarp (M) via Teams 
John Hansfeldt (KD) ersätter Emanuel Mäkinen (KD) via Teams 
Olle Engström (SD) via Teams 

Ersättare 
Samir Muratovic (S) via Teams 
Joachim Kandimaa (S) via Teams 
Teddi Gelander (S) via Teams 
Lennart Fritzson (L) via Teams 
Pirita Isegran (M) via Teams 
Viola Orbelin (M) via Teams 
Valter Kotsalainen (SD) via Teams 

Övriga tjänstemän 
Anders Waldau, förvaltningschef 
Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten via Teams 
Thobias Mattsson, avd. chef Lokalresursavdelningen via Teams 
Monika Jonasson, avd. chef Drift- och förvaltningsavdelningen via Teams 
Richard Svanberg, avd. chef Byggavdelningen via Teams 
Bahra Gaphour Ali, byggprojektledare §§ 45-47 via Teams 
Elin Åsedahl, verksamhetssamordnare §§ 45-46 via Teams 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Justeringen äger rum via digital signering 22 april 2021. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 april 2021 

Paragrafer §§ 43-56 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
Malin Grahmstad 

Ordförande  ..........................................................................  
Helene Sandberg 

Justerare  ..........................................................................  
Nils-Åke Björklund 
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§ 43   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Nils-Åke Björklund (M) tillsammans med Göran Egelhof (C) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum via digital signering 25 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.    
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§ 44   

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista      

Övrig information 
Ett av Borås Stads miljömål är att alla anställda och förtroendevalda inom 
stadens organisation ska gå en miljöutbildning. Miljöutbildning för 
Lokalförsörjningsnämndens förtroendevalda ägde rum 2021-04-20 kl 13:15-
14:45 innan ordinarie sammanträde som startade kl 15:00. 
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§ 45 Dnr LFN 2021-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2021 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisat delegationsbeslut till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut: 

• Förhyrning Vulcanus 15 – Österlånggatan 74 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut förhyrning Vulcanus 15 – Österlånggatan 74 
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§ 46 Dnr LFN 2021-00003 1.1.3.25 

Förvaltningen informerar 2021 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om: 

• Prisdialog ändringsmodell Borås Energi och Miljö 

- Information om Borås Energi och Miljö:s prisåtaganden för de 
kommande tre verksamhetensåren, 2022–2024.  

• Information klimatdeklaration vid nybyggnation från 2022 

- Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den 
klimatpåverkan som uppstår vid byggskedet 

• Förvaltningens arbete med Dataskydd/GDPR 

- Information om förvaltningens arbete med Dataskydd/GDPR, 
samt nämndens ansvar som Personuppgiftsansvarig. 

• Sundholmen 

- Yoga kloster 

- Pumphus  

• Arbetsläge LRP-processen 

• Ishallen 

• Sturehallen 

• Gässlösa 
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§ 47 Dnr LFN 2021-00004 1.1.3.25 

Rapport om byggprojekt 2021 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-
nämndens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Rapport om byggprojekt 
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§ 48 Dnr LFN 2021-00107 2.6.3.25 

Hyreshöjning 2021 särskilda boenden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Den årliga hyreshöjningen för särskilda boenden är framförhandlad mellan 
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Resultatet blev en höjning om 1,45 
procent. Hyreshöjningen innebär att hyrestaken för Borås Stads särskilda 
boenden förändras enligt nedan: 

  2020 2021 
  kr/mån kr/mån 

Äldreboende  6 300 6 390 

LSS-boende ink el 5 500 5 580 

LSS-boende exkl el 5 200 5 275  

SoL-boende  6 300 6 390 
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§ 49 Dnr LFN 2021-00065 1.2.4.25 

Budgetuppföljning 10-dagars 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och 
översända densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten, informerar om Lokalförsörjnings-
nämndens budgetuppföljning.  

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning 10-dagars 
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§ 50 Dnr LFN 2021-00036 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Program mot hedersrelaterat 
våld och förtryck 2021-2024  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen.  

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck utarbetats.  

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 
stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 
ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 
och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:       

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med 
människor. 

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.       

Lokalförsörjningsnämnden ställer sig positiv till arbetet och tillstyrker remiss 
Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv 

2. Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 
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§ 51 Dnr LFN 2021-00079 2.6.1.1 

Tillstånd att bygga två miljöhus för avfallssortering på 
Borås Camping 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner Borås Campings tillståndsframställan.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Camping har idag ett system för avfallshantering som består av flera delar 
som hanteras med avrop tillsammans med Borås Energi & Miljö. 

Det är dels mindre modell av avfallstunnor strategiskt placerade på området, 
dels gröna/bruna bingar i plast och containrar med på sidan monterade 
avfallsinkast.  

Planerad förändring är att behålla de små avfallstunnorna på samma sätt som 
innan och att sedan bygga två stycken miljöhus i Bolagets regi.  

Beslutsunderlag 
1. Tillståndsframställan 
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§ 52 Dnr LFN 2021-00084 2.6.3.2 

Rivning av Norrmalms kyrka (Rådjurets förskola)  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kommunstyrelsen 
godkänner, att besluta om rivning av Norrmalm kyrka (Rådjurets förskola) 
belägen på fastigheten Rådjuret 1 med adress Lindesbergsgatan 3, Norrmalm. 
Efter återställande av mark avslutas objektet hos 
Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnaden ritades av fastighetsingenjör Reidar Olufsen och invigdes 1979. I 
byggnaden har kyrkan haft barn och ungdomsverksamhet. 

Byggnaden är fördelad på 2 plan varav bottenplanen är delvis nergrävd i 
marken. Byggnaden har en lättbyggnadsteknik på plan 2. Mellanbjälklaget är av 
betong med pelare och betongväggar som bärande delar. 

Byggnaden köptes in av Borås Stad för att byggas om till en förskola och i 
samband med det gjordes utredningar av ÅF och RISE (dåvarande SP) för att 
kontrollera statusen på byggnadskonstruktionen 

Med hänsyn tagen till SPs utlåtande daterat 2013-12-16 förordar vi att 
byggnaden rivs då den har omfattande skador i fasad och grund 

Med den kunskap vi har föreslås en rivning av byggnaderna, tomten är centralt 
belägen i stadsdelen och lämplig för annat ändamål som diskuteras i Borås 
Stads Lokaliseringsgrupp.  

Beslutsunderlag 
1. Bilder Norrmalms kyrka  

2. Karta Norrmalms kyrka 

3. RISE (fd SP) Utlåtande 
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§ 53 Dnr LFN 2021-00083 2.6.3.2 

Rivning Garagebyggnad, Vasagatan 1, Druvefors  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kommunstyrelsen 
godkänner, att besluta om rivning av garagebyggnaden belägen på fastigheten 
Blåsippan 5 med adress Vasagatan 1, Druvefors.  

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten förutom garagebyggnaden finns också en huvudbyggnad där 
RSMH Tryggheten bedriver dagverksamhet på plan ett samt en bostadslägenhet 
på 90kvm på plan två. 

Garagebyggnaden angränsar också till Vasagatan 3 där Borås Stad har ytterligare 
ett hyreshus. Eftersom de två hyreshusen delar uppfart och parkeringsutrymme 
så är de en vinning för de båda fastigheterna att få bort garagebyggnaden som 
inte kan användas. Idag finns inga naturliga parkeringsplatser på uppfarten 
vilket skapar frustration för de som bor och bedriver verksamhet i de båda 
hyreshusen.   
Garagebyggnaden har vart avspärrad för nyttjande sedan många år tillbaka då 
rasrisken är så pass hög. Taket har på sina ställen gett vika och man har fått 
sätta över en presenning på taket för att inte skynda på processen att byggnaden 
rasar. 

Bedömningen är att garagebyggnaden på sikt kan utgöra en risk för både de 
personer och bilar som rör sig på området. 
Garagebyggnaden har aldrig vart uthyrd så långt tillbaka som vi kan se på grund 
av både skick och att inget intresse finns. Vi ser därför inte att det är 
ekonomiskt försvarbart att försöka rädda en så förfallen byggnad. Vårt förslag 
är rivning.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1, bild på garagebyggnaden 

2. Bilaga 2, kartunderlag 
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§ 54 Dnr LFN 2021-00072 2.6.1.1 

Tecknande av tilläggsavtal med IBAB avseende 
Gångbron  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma.  

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) bedriver idag 
utbildningsverksamhet i två olika fastigheter: 

Vulkanus 16, adress Bryggaregatan 13-17 genom fastighetsägare IBAB   

Uranus 2, adress Bryggaregatan 12 genom fastighetsägare Offentliga Hus  

För att underlätta kommunikationen mellan dessa två fastigheter föreligger det 
ett behov av en gångbro. Gångbron kommer att uppföras över Bryggaregatan. 
Idag finns det flera alternativ som bifogad ritning visar. Processen är pågående 
och görs i samverkan mellan samtliga parter. 

Offentliga Hus kommer att uppföra, underhålla och äga gångbron. Gångbron 
kommer att påverka nuvarande ytor i Vulkanus 16 som i och med det behöver 
förändras. Tilläggsavtal kommer därmed att tecknas med vardera 
fastighetsägare.  

Om projektet inte genomförs kommer GVUF att bli direktfakturerade nerlagda 
kostnader (bygglovskostnader, tekniska konsulter, kostnader för arkitekter etc.) 
från båda fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag tilläggsavtal IBAB 

2. Ritning gångbron 
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§ 55 Dnr LFN 2021-00122 2.6.1.1 

Tecknande av tilläggsavtal med Offentliga Hus 
avseende Gångbron  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma.  

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) bedriver idag 
utbildningsverksamhet i två olika fastigheter: 

Vulkanus 16, adress Bryggaregatan 13-17 genom fastighetsägare IBAB   

Uranus 2, adress Bryggaregatan 12 genom fastighetsägare Offentliga Hus  

För att underlätta kommunikationen mellan dessa två fastigheter föreligger det 
ett behov av en gångbro. Gångbron kommer att uppföras över Bryggaregatan. 
Idag finns det flera alternativ som bifogad ritning visar. Processen är pågående 
och görs i samverkan mellan samtliga parter. 

Offentliga Hus kommer att uppföra, underhålla och äga gångbron. Gångbron 
kommer att påverka nuvarande ytor i Vulkanus 16 som i och med det behöver 
förändras. Tilläggsavtal kommer därmed att tecknas med vardera 
fastighetsägare.  

Om projektet inte genomförs kommer GVUF att bli direktfakturerade nerlagda 
kostnader (bygglovskostnader, tekniska konsulter, kostnader för arkitekter etc.) 
från båda fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag tilläggsavtal Offentliga Hus 

2. Ritning gångbron 
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§ 56 Dnr LFN 2021-00123 2.6.1.2 

Nyförhyrning Sörmarksgatan 199-205  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att teckna avtal avseende lokalen på 
Sörmarksgatan 199–205 under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden 
godkänner avtalsförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Social och omsorgsförvaltningen har behov av lager för sin dagligaverksamhet. 
Behovet har framkommit från lokalresursplanen 2020. 

Ändringar efter avtalet är tecknat kommer utgå i tilläggshyra.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Lokalskiss 
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