
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 19 maj 2020 kl 13:15 

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

Närvarande Ersättare 
Samir Muratovic (S) på distans 
Joachim Kandimaa (S) på distans 
Lennart Fritzson (L) på distans 
Peter Wilhelmson (M) på distans 
Valter Kotsalainen (SD) på distans 
Teddi Gelander (S) på distans 

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

Justeringens plats och tid
Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 19 maj, direkt efter 

 sammanträdet,  

          
  

 
Tillkännagivande av
protokoll 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 19 maj 2020 

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Malin Grahmstad 

Ordförande 
Helene Sandberg 

Justerare 
Nils-Åke Björklund 

Paragrafer §§ 53-62 
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Ärendelista 
§ 53 Dnr LFN 8699 

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

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

Anmälningsärenden 2020-05-19 ......................................................... 5 
§ 56 Dnr LFN 2020-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2020-05-19............................................................. 6 
§ 57 Dnr LFN 2020-00051 1.2.4.25 
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§ 58 Dnr LFN 2019-00131 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71, 
Torpa-Sjöbo 2:1 ................................................................................... 8 

§ 59 Dnr LFN 2020-00036 1.1.3.25 
Antagande av entreprenör Sjöbovallen ............................................... 9 

§ 60 Dnr LFN 2020-00095 3.1.2.2 
Beslut gällande fortsatt inriktning för fastigheten Sundholmen 2:2 .... 10 

§ 61 Dnr LFN 2020-00057 2.6.1.1 
Kronängsparkens förskola ................................................................. 11 
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§ 53 Dnr LFN 8699  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Nils-Åke Björklund (M) utses tillsammans med mötesordföranden att justera 
dagens protokoll. Justering äger rum på Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Sturegatan 36, den 19 maj 2020 direkt efter sammanträdet.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot    
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§ 54 Dnr LFN 8700  

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns med tillägg av inkommit initiativärende 
från M+KD. 

      

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

Anmälningsärenden 2020-05-19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads Miljörapport 2019 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 

SCB:s medborgarundersökning 2019 
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§ 56 Dnr LFN 2020-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2020-05-19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut avseende ramavtal kylservice 

Ordförandebeslut antagande av entreprenör avseende ombyggnad av 
Brotorpsgatans LSS 

Ordförandebeslut avseende Daltorpskolan anpassning 7-9 

Öppnande av förstudiekonto för ombyggnation Fullmäktigesalen 

Öppnande av förstudiekonto för Johannelundsgatan SoL 
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§ 57 Dnr LFN 2020-00051 1.2.4.25 

Budgetprognos t.o.m april 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetprognos t.o.m. april 
2020, samt att översända budgetprognosen till Kommunstyrelsen. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner budgetprognos t.o.m. april 2020, samt översända budgetprognosen 
till Kommunstyrelsen  

Nils-Åke Björklund (M) lämnar ett alternativt förslag från M och KD som 
föreslår  att Lokalförsörjningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag 
att ta fram förslag på åtgärder för en ekonomi i balans. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) ställer sitt förslag mot Nils-Åke Björklunds 
(M) förslag och föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avslå det 
alternativa förslaget med motiveringen att Lokalförsörjningsnämnden 2020-03-
17, Dnr LFN 2020-00038 1.1.3.0, redan beslutat om förslag på åtgärder för att 
över tiden uppnå en budget i balans.  

Ordförande Helene Sandberg finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden har upprättat budgetprognos t.o.m. april 2020 som 
redovisar en negativ årsavvikelse mot budget med 24 612 tkr. Budgetprognosen 
för år 2020 visar ett negativt resultat om 56 962 tkr före kommunbidrag om  
32 350 tkr.  
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§ 58 Dnr LFN 2019-00131 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, 
Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Sjöbovallen 
ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har 2017-07-03 (Dnr 2017/LN0007 040) 
hemställt Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för ny-/ombyggnad 
av omklädningsbyggnad på Sjöbovallen. Förstudiekonto öppnades 2017-09-19.  

Efter genomförd förstudie togs projekteringsframställan upp i 
Lokalförsörjningsnämnden 2019-08-20 och tillstryktes av Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-11-05, samt beviljades av Kommunstyrelsen 2019-10-
17 (Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1). 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en budget om 
17 500 000 kr. 

Under projektets handläggning har föreningen begärt att Borås Stad utökar 
lokalerna med en danssal och två förråd. Merkostnaderna för denna utökning 
ryms inte inom projektbudgeten. Föreningen kommer att stå för överskridande 
kostnad genom tilläggsavtal.  
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§ 59 Dnr LFN 2020-00036 1.1.3.25 

Antagande av entreprenör Sjöbovallen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande ombyggnad av Sjöbovallen anta SA Konstruktion och Bygg AB med 
lägsta anbud på 15 199 500 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 
ombyggnad av Sjöbovallen.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2020-02-28 och 
har granskats enligt gransknings - PM 2020-02-28.  
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§ 60 Dnr LFN 2020-00095 3.1.2.2 

Beslut gällande fortsatt inriktning för fastigheten 
Sundholmen 2:2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta 
om fortsatt inriktning för fastigheten Sundholmen 2:2 med adress Sundholmen, 
516 92 Äspered.  

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten ligger det idag en kurs- och konferensgård med anor som går 
tillbaka till Brahe-släkten. På den tiden var det en karolinsk herrgård och 
Gustav Wasa övernattade där (1552) när han var på friarstråt till Torpa Stenhus 
för att äkta Katarina Stenbock. Fastigheten ägdes mellan 1950-1994 av Solna 
kommun och användes då som en barnkoloni. 1994 inköptes fastigheten av 
Borås Stad och genomgick en omfattande renovering mellan 1994-96. I 
årsskiftet 1996-1997 startades kurs- och konferensgården.  

Dagens konferensbyggnad uppfördes 1856 och annexet tillkom 1904. Annexet 
har idag 22 sovplatser. Sundholmen är också ett populärt bad och utflyktsmål 
för många runtomkring boende.  

Byggnaden har enskilt vatten och avlopp och värms upp av direktverkande el. 
Byggnaderna är väl underhållna och blev ommålade 2018. 

Driftskostnaderna för 2019 var ca 460 tkr och intäkten var ca 406 tkr, dvs ett 
negativt resultat redan innan uppsägning, fr om 1/8 2020 upphör hyresavtalet 
att gälla och intäkten uteblir helt. Enligt av verksamheterna redovisade 
lokalbehov för perioden 2021-2023 föreligger inget verksamhetsbehov.  
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§ 61 Dnr LFN 2020-00057 2.6.1.1 

Kronängsparkens förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 
Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen för beslut 

Sammanfattning av ärendet 
AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 
förskola i Kronängsparken. Den planerade förskolan är placerad i plan ett- och 
två av byggnaden. Våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan kommer ha en yta om ca 1310 m² och beräknas 
ha plats för ca 120 barn. På första våningen kommer tillagningsköket vara 
placerat medan personal ytor är placerade på plan 2. De pedagogiska ytorna är 
jämt fördelade mellan våningsplanen. I direkt anslutning till förskolan kommer 
en in stängslad förskole gård på ca 1100 m² finnas. Denna är avsedd exklusivt 
för förskolan. Utöver den in stängslade gården kommer förskolan kunna nyttja 
även övriga delar av parken, denna del kommer dock samnyttjas med boende 
och allmänheten. Ett skötsel avtal gällande de gemensamma parkytorna 
kommer behöva upprättas med tekniska kontoret efter färdigställandet.  

Reservation/protokollsanteckning 
M och KD lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 
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§ 62 Dnr LFN 2020-00115 1.1.3.25 

Initiativärende angående förstudieuppdrag Kvarteret 
Nornan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avslå inkommit initiativärende med 
motiveringen att verksamheterna redan lämnat in sina lokalbehov och 
förvaltningen därmed har uppdraget inom ramen för lokalresursplanen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkommit initiativärende angående förstudieuppdrag Kvarteret Nornan från M 
+ KD.  
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