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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 17 september 2019 
kl 13:15-16:15, ajournering 15:40-16:00 för gruppöverläggningar  

Beslutande Ledamöter 
Helene Sandberg (S), Ordförande 
Nils-Åke Björklund (M), 1:e vice ordförande 
Kjell Hjalmarsson (MP), 2:e vice ordförande 
Börje Larsson (S) ersätter Micael Emilsson (S) 
Tuula Järvinen (S) 
Jacob Landegren (C) 
Jonas Garmarp (M) t.o.m 15:40 
Pirita Isegran (M) ersätter Jonas Garmarp f.r.o.m 16:00 
Åke Ekvad (KD) 
Olle Engström (SD) 

Närvarande Ersättare 
Samir Muratovic (S) 
Joachim Kandimaa (S) 
Lennart Fritzson (L) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Anders Waldau, förvaltningschef 
Lena Zetterberg, enhetschef Info/admin/HR t.o.m § 116 
Thobias Mattsson, avd. chef. Lokalresursavdelningen 
Fredrik Wahlberg, TF avd. chef Drift- och förvaltningsavdelningen 
Richard Svanberg, TF avd. chef Byggavdelningen 
Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom, t.o.m. § 115 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 19 september, 2019, kl 08,00,  

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 september 
2019 

Underskrifter 
Paragrafer §§ 110-122  Sekreterare 

Malin Grahmstad 

 Ordförande 
  

  
  

  
 
  

Helene Sandberg 

 Justerare 
Tuula Järvinen 
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§ 110 Dnr LFN 8699  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Tuula Järvinen (S) tillsammans med Kjell Hjalmarsson (MP) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justering äger 
rum på Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 19 september, 2019.  

 

 

      

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.  
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§ 111 Dnr LFN 8700  

Godkännande av föredragningslistan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.     

      

    

      

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
 Godkännande av föredragningslista.  
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§ 112 Dnr LFN 2019-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 2019-09-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

        

 

 

               

                  

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av synpunktshantering              
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§ 113 Dnr LFN 2019-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2019-09-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av inkomna delegationsbeslut 

• Anställning av förvaltare Peter Jansson 

• Anställning av förvaltare Vesa Myllylä 

• Anställning av förvaltare Kjell Andersson 
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§ 114 Dnr LFN 2019-00003 2.9.2.25 

Förvaltningschefen informerar 2019-09-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

        

 

 

 

 

               

 

                  

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Waldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 
avseende:  

Borås Basket  

Lokalförsörjningsförvaltningen inväntar underlag från Borås Basket. Efter det 
att avtalet är tecknat sker en samordning av de delar staden har åtagit sig att 
klara av och de delar som Borås Basket utför. 

Stadsparksbadet  

De nya balkarna är på plats och färdiga konstruktionsmässigt. Arbetet fortgår 
med att jobba färdigt underifrån för att få bort ställningar invändigt, vilket 
kommer att ske under vecka 40. 

Lokalförsörjningsförvaltningens upphandlingsprocess  

TF avdelningschef Fredrik Wahlberg visar exempel på kvalificering av 
golvläggartjänster samt förklarar skallkrav, prissättning samt värdering av 
referenser i en upphandlingsprocess hos Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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§ 115 Dnr LFN 2019-00089 2.4.1.25 

Budgetprognos t.o.m augusti 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetprognos t.o.m. augusti 
2019, samt att översända budgetprognosen till Kommunstyrelsen.        

        

               

 
 

                  

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden har upprättat budgetprognos t.o.m. augusti 2019 
som redovisar en negativ årsavvikelse mot budget med 16 457 tkr. 
Budgetprognosen för år 2019 visar ett negativt resultat om 48 357 tkr före 
kommunbidrag om 31 900 tkr.                             
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§ 116 Dnr LFN 2019-00107 3.6.8.25 

Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. De berörda förvaltningarna har dock 
definierat ett behov av en gemensam strategi snarare än plan. 

Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på att definitionen Borås Stad 
valt att utgå ifrån är ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. Definitionen har ett 
brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar således vitt skilda aktiviteter. 
Även att förslaget utgår ifrån en långsiktighet och har ett tydligt miljöperspektiv 
ser nämnden som positivt. Att tillgänglighet också för invånare med särskilda 
behov inkluderas är det som ligger närmast nämndens ansvarsområde. Här vill 
Lokalförsörjningsnämnden trycka på vikten av att tillgänglighetsperspektivet 
inbegriper såväl fysiska som kognitiva funktionsnedsättningar. 

Då uppdraget utmynnade i en strategi anser nämnden det är viktigt att arbetet 
fortsätter med att ta fram en plan med aktiviteter, tidsplan och ansvar. 
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§ 117 Dnr LFN 2019-00005 2.6.1.1 

Rapport om byggprojekt 2019-09-17 

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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§ 118 Dnr LFN 2018-00148 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Skogsfrugatan SOL-boende, Torpa Sjöbo 2:5 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnation av 
Skogsfrugatans SOL-boende, Torpa-Sjöbo 2:5.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad SOL. I skrivelse 2016-11-15 (2016/SON0108) 
uttrycker Sociala omsorgsnämnden att en lokalisering inom samma tomt på 
Skogsfrugatan i Sjöbo som det byggdes en gruppbostad LSS på är lämplig. 
Detaljplanen för kv. Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl. tillåter ytterligare exploatering. 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-21.  
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§ 119 Dnr LFN 2019-00152 2.6.3.2 

Framställan rivning av Petershöjd, Rydboholm 1:342  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kommunstyrelsen 
godkänner, att besluta om Rivning av torp samt tillhörande förråd belägna på 
fastigheten Rydboholm 1:342 med adress Töllesjö Petershöjd. Efter 
återställande av mark avslutas objektet hos Lokalförsörjningsförvaltningen. 

  

 

 
 

                  

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten ligger idag ett äldre torp med tillhörande förrådsbyggnad. 
Fastigheten har tidigare hyrts ut till en MC klubb, men sedan 2018-10-01 har 
byggnaderna stått tomma. Fastigheten saknar avlopp och har 3-fas 16A säkring. 
Standarden är mycket låg och underhållsbehovet är stort, en upprustning av 
fastigheten ser vi inte som ekonomiskt försvarbart. Byggnaderna ligger på 
fastigheten Rydboholm 1:342 som är en väldigt stor fastighet som Borås Stad 
äger, en försäljning är därmed inte aktuellt. 
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§ 120 Dnr LFN 2019-00153 2.6.3.2 

Framställan rivning av fastigheten Runstaven 1, 
Östergårdskolan, Husbondegatan 1 Trandared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kommunstyrelsen 
godkänner, att besluta om rivning av Östergårdskolan belägen på fastigheten 
Runstaven 1 med adress Husbondegatan 1, Trandared. Efter återställande av 
mark avslutas objektet hos Lokalförsörjningsförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten består av två byggnader, varav en har varit gymnastiksal med matsal 
och den andra innehåller numera förskolelokaler med plats för 40 barn. 
Byggnaderna uppfördes 1963. Förskoleförvaltningen har nu sagt upp kontraktet 
och gick ur lokalerna 2019-09-01. Gymnastiksalen har varit stängd sedan många 
år och matsalen har varit tom sedan början på 2016. Husen är byggnadstekniskt 
mycket dåliga. Driftekonomiskt finns ingen återvinning och isoleringsnivån är 
låg. Inomhusmiljömässigt har flertalet temporära lösningar utförts under åren 
som möjliggjort brukande av lokalerna. För att säkerställa byggnaden för 
framtiden skulle omfattande investeringar krävas som inte skulle vara 
ekonomiskt försvarbara. 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 tomtgrupp.  

 

 

 

 
  

               

 

 

Det utreds just nu möjligheten till att använda klassrummen i Östergårdsskolan 
till matsal för Trandaredskolans elever under den kommande ombyggnaden av 
kök och matsal. Om detta blir aktuellt kommer rivningen ske först efter detta. 
Ombyggnaden av Trandaredskolan är tänkt att påbörjas i juni 2020 och 
färdigställas under våren 2021.  
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§ 121 Dnr LFN 2019-00156 3.2.1.25 

Miljörapport 2019, Tertial 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2019 
samt översända bifogad Miljörapport till Miljö- och konsumentnämnden.      

        

               

 
                              

                  

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för uppföljningsarbetet med 
Miljömål för Borås Stad. För att sammanställa en redovisning till 
Kommunstyrelsen använder de för nämndernas del Stratsys. 

Redovisning 

Nämndens rapport över miljömålsarbetet ska behandlas i Lokalförsörjnings-
nämnden och redovisas till Miljö- och konsumentnämnden.           
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§ 122 Dnr LFN 2019-00008 2.6.4.1 

Rapport om outhyrda lokaler 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.        

        

               

 
 

   

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalresursavdelningen ger en detaljerad rapport avseende outhyrda lokaler.               
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