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Sammanträdesdatum 
2018-04-24 

 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 24 april 2018 
  
Kl 13:15-16:06 
Ajournering 14:18-14:30 
Ajournering med gruppmöte 15:21-15:58 
 

Beslutande Ledamöter 
Mathias Duell (S), Ordförande 
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Raija Leppänen (S), 2:e vice ordförande 
Micael Emilsson (S) tjänstgör för Minna Niemelä (S)  
Ulf Hillermyr (V) 
Peter Wilhelmson (M) tjänstgör för Pirita Isegran (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Olle  Engström (SD) 

Närvarande Ersättare 
Maria Frankert (S) 
Tuula Järvinen (S) 
Leif Andersson (S) 
Mikael Wickberg (M) 
Lennart Fritzson (L) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Anders Waldau, förvaltningschef 
Lena Zetterberg, enhetschef, Info/admin 
Mikael Henrysson, avdelningschef Drift- och förvaltning 
Richard Svanberg, projektansvarig Byggavdelningen 
Fredrik Wahlberg, enhetschef Förvaltningsenheten 
Helén Glasér, nämndsekreterare  
 
 
 

Justeringens plats och tid Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 27 april, 2018. 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 april, 2018. 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 49-64 

 Helén Glasér  

 Ordförande 
  

 Mathias Duell  

 Justerare 
  

 Mathias Duell (S) samt Åke Ekvad (KD)  
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Sammanträdesdatum 
2018-04-24 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
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§ 51 Dnr LFN 2017-00224 009 
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§ 52 Dnr LFN 2018-00085 3.1.1.2 
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§ 53 Dnr LFN 2018-00076 2.9.2.25 
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§ 54 Dnr LFN 2018-00077 1.2.4.25 
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§ 55 Dnr LFN 2018-00044 2.6.3.2 

Svar på initiativärende gällande plan för uppdrag i budget. ................ 9 
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Svar på rapport gällande Borås Stad Budgetprocess. ...................... 10 
§ 57 Dnr LFN 2018-00069 2.6.4.0 

Internhyressystemet, förtydligande avseende 
andrahandsuthyrning. ...................................................................... 11 

§ 58 Dnr LFN 2018-00078 2.6.1.1 
Rapport om byggprojekt ................................................................... 12 

§ 59 Dnr LFN 2016-00037 287 
Anslagsframställan, tillbyggnad av Sjömarkenskolan. ...................... 13 
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2020 ................................................................................................. 15 
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Sammanträdesdatum 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr LFN 6601  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Åke Ekvad (KD tillsammans med Olle Engström (SD) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justering äger 
rum på Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, fredagen den 27 april, 
2018.     

Sammanfattning av ärendet 
 Val av justerande ledamot och dennes ersättare.     
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Sammanträdesdatum 
2018-04-24 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr LFN 6602  

Godkännande av föredragningslistan. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista.       
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr LFN 2017-00224 009 

Anmälningsärenden 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten 2018-2020 Dnr 2018-00056 

 

Investeringar 2018, korrigering av summering (formelfel) Dnr 2017-00121 

 

Nyanställda tjänstemän på Lokalförsörjningsförvaltningen under 2017 och fram 
till och med april 2018 Dnr 20118-00080 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr LFN 2018-00085 3.1.1.2 

Delegationsbeslut april 2018. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Granskning 3 för detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7, parkering vid 
Lidaholmsgatan, Borås. 

2. Samrådshandling för detaljplan för Druvefors, Björflokan5 m.fl., Borås.  
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Lokalförsörjningsnämnden  
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§ 53 Dnr LFN 2018-00076 2.9.2.25 

Förvaltningschefen informerar 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Waldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 
avseende: 

1. Lokalresursplanen 

2. Studiebesök på Kulturhusets scenteknik vid 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde den 12 juni.    

3. Bodaskolan, info gällande mattor.  
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Sammanträdesdatum 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr LFN 2018-00077 1.2.4.25 

10 dagars budgetuppföljning efter mars 2018. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Lena Zetterberg, enhetschef Info/adminavd informerar avseende 
budgetuppföljning efter mars 2018.  
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Sammanträdesdatum 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr LFN 2018-00044 2.6.3.2 

Svar på initiativärende gällande plan för uppdrag i 
budget.  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att initiativärendet nu är besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 2018-02-20 beslutades att 
remittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen för beredning.  

Avdelningen för Mark-  och exploatering handlägger köp och försäljning av 
fastigheter. Avdelningen, via koncerninköp, har en pågående upphandling av 
mäklartjänster som beräknas vara klar under april. När upphandlingen är klar 
påbörjas försäljningarna så snart som möjligt.  

 

 

 

 

 

Protokollsanteckning; 

Olle Engström, SD kommer att lämna ett initiativärende gällande rivning av 
Rotundan vid Lokalförsörjningsnämndens sammanträde den 22 maj, 2018.  
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2018-04-24 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
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§ 56 Dnr LFN 2017-00232 042 

Svar på rapport gällande Borås Stad Budgetprocess. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att översända svaret till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden anser att förutsättningen för en effektiv styrning är 
en väl genomarbetad budget som ger rimliga förutsättningar för att genomföra 
uppdraget. Att budgetbeslut fattas sent och att det avviker från nämndernas 
förslag bedöms inte vara optimalt om så är fallet. Risk finns för att uppdrag inte 
är möjliga att genomföra men också för att personella resurser lagts på 
planering av uppdrag som inte kommer att genomföras.  

 

Lokalförsörjningsnämnden ser också en utvecklingsmöjlighet avseende 
planeringen för lokalinvesteringar. Att nämnderna får ett flerårigt 
investeringsutrymme skulle ge betydligt bättre förutsättningar för en optimal 
fastighetsekonomi i staden. 

 

Nämnden ser mycket positivt på om det skapas utrymme i beredningsprocessen 
av budgeten för en meningsfull dialog mellan KS, nämnder och verksamhet.  

 

.  
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Lokalförsörjningsnämnden  
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§ 57 Dnr LFN 2018-00069 2.6.4.0 

Internhyressystemet, förtydligande avseende 
andrahandsuthyrning. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att införa Lokalförsörjningsförvaltningens 
förslag om förtydligandet avseende andrahandsuthyrning samt komplettering av 
regler för lokalbank i internhyressystemet.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort bedömningen att det krävs ett 
förtydligande i avsnitt 13. Intäkt för deluthyrning, i regler för internhyres-
systemet. Förslag till text ges nedan där förändringarna markeras i kursiv stil. 

13. Intäkt för deluthyrning 
Verksamheterna har rätt att hyra ut delar av sina lokaler och tillgodogöra sig 
intäkterna för detta. Vid andrahandsuthyrning, både externt och internt, skall 
verksamheterna samråda med Lokalförsörjningsförvaltningen om former och 
villkor. Andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjnings-
nämnden för godkännande enligt fastställt reglemente. 

Sista meningen i stycket ovan gäller inte vid kortare upplåtelse av verksamhetslokaler för 
evenemang och liknande. 

Förvaltningen anser också att det krävs en komplettering i regler för lokal-
banken. För att undvika situationer där nämnder frångår tidigare önskemål om 
lokaler när kontrakt med extern fastighetsägare redan skrivits föreslår Lokal-
försörjningsförvaltningen att regler för lokalbank kompletteras med nedan-
stående: 

12. Lokalbank 

En nämnd har rätt att med en uppsägningstid om 3 månader anmäla till 
Lokalförsörjningsnämnden att nämnden vill avstå en viss lokal. Om kontrakt med 
extern fastighetsägare är tecknat måste dock nämnden bruka lokalen under 50 procent av 
kontraktstiden innan lokalen kan lämnas till lokalbanken. Eventuell förkortad 
uppsägningstid ska efter förhandling med Lokalförsörjningsförvaltningen beslutas av 
Lokalförsörjningsnämnden.  
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§ 58 Dnr LFN 2018-00078 2.6.1.1 

Rapport om byggprojekt 

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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§ 59 Dnr LFN 2016-00037 287 

 Anslagsframställan, tillbyggnad av Sjömarkenskolan. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 
förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att godkänna Lokal-
försörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och tillbyggnation av 
Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104.  

Sammanfattning av ärendet 
Projekteringen har tagit fram en utformning av en om- och tillbyggd 
Sjömarkenskola som går från en 2,5 parallell F-6 skola till en 3 parallell F-6 
skola. Totalt ska skolan rymma 630 elever. Utformningen av den om- och 
tillbyggda Sjömarkenskolan är framtagen i nära samarbete med verksamhets-
representanter och följer VGR:s riktlinjer för tillgänglighet nivå grön. 

Skolan kommer efter ombyggnad ha en total BRA yta på 6028 kvm. 
Byggproduktionen planeras pågå från juni 2018 till december 2019. Under om- 
och tillbyggnationen kommer skolan att tömmas och flyttas till tillfälliga 
ersättningslokaler.  
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§ 60 Dnr LFN 2018-00005 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Strandvägens förskola, 
Strandvägen, Sandared. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget att godkänna Lokal-
försörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnation av 
Strandvägens förskola, Strandvägen 14 Sandared, Sandhults-Rydet 1:22.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Förskoleförvaltningen genomfört en förstudie på en förskola för 120 barn på 
Strandvägen 14, Sandared. Behovet av förskoleplatser är stort i området 
Beskaffenheten på tomten gör att en tvåplansbyggnad är mest lämpad för 
platsen. Tomtens storlek uppgår till ca 6000 m² och den totala ytan på 
byggnaden uppgår till 1380 m² BTA..  
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§ 61 Dnr LFN 2018-00052 3.1.1.0 

Svar på remiss, Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden har i denna plan inte något direkt utpekat område, 
eftersom arbetet med den fysiska tillgängligheten fungerar väl. I programmet 
för ett tillgängligt samhälle prioriteras tillgänglighet för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

Lokalförsörjningsnämnden ser de upptagna områdena i planen som bra för att 
utveckla tillgänglighetsfrågan ytterligare. 

Eftersom nämnden har ett utökat ansvar gällande fysisk tillgänglighet kommer 
tillgänglighetskonsulenten att bli inblandad och vara behjälplig för andra 
nämnder i de flesta upptagna områdena i planen.  
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§ 62 Dnr LFN 2018-00079 2.6.1.1 

Antagande av ramavtalsentreprenörer avseende 
Byggservicetjänster 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenörer avseende 

byggservicetjänster anta: 

1. Byggcenter i Borås AB 

2. AB Fristad Bygg 

3. TM Borås Bygg AB  

4. Byggman Borås AB 

5. RO-Gruppen Byggservice AB     
 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har enligt förenklad upphandling, genom 
annons i Opic.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för ramavtal 
avseende markskötsel. 

Anbudsöppningen för ovan nämnda, har ägt rum enligt protokoll den 20 mars, 
2018. Anbuden har granskats enligt gransknings-PM den 27 mars, 2018.  
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§ 63 Dnr LFN 2018-00082 2.6.4.0 

Fastighet Grönfinken 1, Östermalmsgatan 28 - 
förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till avtal i 
enligt med angivna villkor.  

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Grönfinken 1 hyrs sedan tidigare av Borås Stad.  
Sociala omsorgen har dagcenter i fastigheten.  
2017 valde fastighetsägaren att säga upp avtalet till omförhandling. 
Hyresförhandlingarna ledde till att gränsdragningslistan justerades och hyran 
ändrades enligt hyrestrappan nedan. 

 

Perioden 2018-04-01 till 2019-03-31 125 000=2 531 400 kr 

Perioden 2019-04-01 till 2020-03-31   75 000=2 568 900 kr 

Perioden 2020-04-01 till 2021-03-31   50 000=2 600 150 kr 

 
Följande förslag föreligger:  

Fastighet:   Grönfinken 1 

Adress:   Östermalmsgatan 28 

Hyresvärd:   KB Grönfinken 1(Offentliga hus) 

Yta:    3680 m2 

Hyra:   2 656 400 kr/år (722 kr/m2)  

Index:    KPI 80% 

Avtalstid:   KB Grönfinken 1(Offentliga hus) 

VA:   Ingår 

Värme- och ventkostnader:  Ingår 

El:   Ingår ej 

Moms:   Exkl.  
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§ 64 Dnr LFN 2018-00011 2.6.4.1 

Rapport om outhyrda lokaler april 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalresursavdelningen ger en rapport avseende outhyrda lokaler.  
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