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Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 

Lokalförsörjningsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden godkänns under 

förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner 

detsamma. Avtalet sträcker sig under 15 år, med option på ytterligare 15 år, 

med en hyra år 1 på 2 564 tkr.    

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Fritids-och 

folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner avtalsförslaget om 

Sjöbohuset att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

I Borås Stads budget för 2021 fastställs att ”En satsning är också Kraftsamling 

Sjöbo som under tre år varit ett förvaltningsövergripande projekt. Det kommer 

att genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Det 

generationsövergripande huset ska fyllas med liv från morgon till kväll med 

kulturella, fysiska och sociala aktiviteter. För att förverkliga denna mötesplats 

och allaktivitetshus ska den bedrivas gemensamt av Mötesplats Sjöbo, 

biblioteket, fritidsgården, Medborgarlabbet och Föreningsalliansen. Den 

tidigare biograflokalen blir navet i detta samarbete. Visionen är att utveckla 

Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva 

initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Lokalförsörjningsnämnden har nu förhandlat fram ett avtalsförslag om ett 

ombyggt allaktivitetshus på Sjöbo Torg i enlighet med intentionerna i projektet. 

Den tillkommande hyra beräknas uppgå till ca 2,6 mnkr vilket är en ökning med 

2,0 mnkr jämfört med nuvarande inhyrning från AB Bostäder. Hyran kommer 

att delas lika mellan Fritids- och Folkhälsonämnden och Kulturnämnden. 

Finansieringen av den tillkommande hyran får hanteras i den förestående 

budgetprocessen. Fritids- och folkhälsonämnden angav i sitt budgetförslag för 

2021 att ambitionen är att själva finansiera den utökade hyran till 50% och 

resten i utökat kommunbidrag. 
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Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Komplett förslag från Lokalförsörjningsnämnden inkl. hyresavtal, ritningar 

och projektbeskrivning från Fritids- och folkhälsonämnden. 

3. Protokollsanteckning M+KD i Lokalförsörjningsnämnden 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. AB Bostäder 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


