
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

   
     

 

    
 

  
  

  
  

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  
 
  

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 
Sammanträdesdatum 
2020-09-22 
Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

Plats och tid Fullmäktigesalen Sturegatan 42, tisdagen den 22 september 2020 kl 13:15 
Ajournering för gruppöverläggningar 15:15-15:40 

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

Närvarande Ersättare 
Börje Larsson (S) 
Samir Muratovic (S) 
Joachim Kandimaa (S) 
Teddi Gelander (S) 
Lennart Fritzson (L) 
Pirita Isegran (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

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, 24 september kl 13:00, 

Tillkännagivande av Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 september 
protokoll 2020 

Underskrifter 
Sekreterare 

Malin Grahmstad 

Ordförande 
Helene Sandberg 

Justerare 
Micael Emilsson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 Paragrafer  §§ 92-107 
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Ärendelista  
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Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i 
tekniska nämnder ..............................................................................13 

§ 101 Dnr LFN 2020-00164 3.2.1.0 
Remiss - Avfallsföreskrifter................................................................14 

§ 102 Dnr LFN 2020-00184 1.1.4.0 
Remiss - Cykelstrategi Borås Stad....................................................15 

§ 103 Dnr LFN 2020-00197 1.1.3.25 
Beslut om förlorad arbetsinkomst Säker och trygg kommun .............17 

§ 104 Dnr LFN 2019-00215 2.6.1.1 
Anslagsframställan för Almåsgymnasiet - innergård .........................18 

§ 105 Dnr LFN 2020-00198 2.6.1.1 
Antagande av entreprenör Almåsgymnasiet - innergård ...................19 

§ 106 Dnr LFN 2020-00153 3.6.8.25 
Remiss - Övernattning i skolsalar och idrottshallar ...........................20 

§ 107 Dnr LFN 2020-00196 3.2.1.25 
Miljörapport 2020 Tertial 2.................................................................21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 92 

Upprop  och val av justerande ledamot och  dennes  
ersättare  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Micael Emilsson (S) tillsammans med  Tuula Järvinen (S) som ersättare utses  
tillsammans  med mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justering äger 
rum på Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36, den 24 september, 2020.   

Sammanfattning  av ärendet  
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 93 

Godkännande av föredragningslistan  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Upprättad föredragningslista godkänns.   

Sammanfattning  av ärendet  
Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista       

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(21) 
Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Lokalförsörjningsnämnden 

 
   

     

 

    

 

 

 

 

§ 94 Dnr LFN 2020-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 2020-09-22  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.   

Sammanfattning  av ärendet  
Redovisning  av inkomna synpunkter januari-juni 2020  

Beslutsunderlag  
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.3.25
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§ 95 Dnr LFN 2020-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2020-09-22  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till  
handlingarna.   

Sammanfattning  av ärendet  
Redovisning  av inkomna delegationsbeslut:  

Anbudsöppning ombyggnation A&B-hall Borås Tennis & Boulecenter  

Beslutsunderlag  
Delegationsbeslut Anbudsöppning ombyggnation A&B-hall Borås Tennis &  
Boulecenter  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.3.25
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§ 96 Dnr LFN 2020-00003 1.1.3.25 

Förvaltningen informerar 2020-09-22  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

Sammanfattning  av ärendet  
Lokalförsörjningsförvaltningen informerar avseende:  

•  Kyllared  

Kronologi  
1.  2017-06-26 LFF skriver på avtal  om projektering med  Stadsporten  för  

evakueringsskola (avsiktsförklaring)  

2.  2017-09-19  LFN tar beslut om förhyrning av lokaler för evakuering av  
grundskolor  

3.  2017-10-06  LFF  skriver  på nytt avtal  om projektering med Stadsporten  

4.  2017-10-23  KS Godkänner förslaget  om att förhyra Kyllared  

5.  2017-11-22-23 KF Godkänner förslaget om att förhyra Kyllared  

6.  2018-02-20 Miljö- och konsumentnämnden avstyrker anmälan om  
undervisningslokal (grundskola) på fastigheten Kyllared 1:101  

7.  2018-06-12  LFN fattar inriktningsbeslut grundskola-gymnasieskola  

8.  2018-09-18  LFN godkänner avtalsförslag  

9.  2018-10-23  LFN godkänner förslag på tillägg till projekteringsavtal  

10.  2018-11-22  KF godkänner LFN:s förslag om förhyrning av Kyllared för  
GVUN  

11.  2019-06-19  GVUN beslutar om att flytten av verksamheten från  
Björkäng inte genomförs och föreslår KF att tidigare beslut om  
förhyrning upphävs.  SD samt M+KD reserverar sig mot  beslutet.  

12.  2019-09-26  KF beslutar med 42 röster mot 31: Förhyrning av  Kyllared  
1:101  för GVUN upphävs och uppdrar LFN att utreda annan 
verksamhets  placering i de förhyrda lokalerna.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.3.25
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Behov av centralt belägen grundskola  
•  Samariten 11 (enda centralt belägna läget med disponibla ytor).  

•  Förutsätter omlokalisering av gymnasieskolan.  

•  Lokalerna i Kyllared möjliggör omlokalisering av gymnasieskolan.  

•  Kommunikationer undersöks och bedöms vara tillräckliga.  

•  Samverkan sker med miljö som ger tydligt besked att gymnasieskola är  
möjlig under avtalsperioden.  

•  LFN fattar inriktningsbeslut om omlokalisering och utökade ytor för  
Grundskolan.  

Övrigt att informera om  
För närvarande inga ytterligare kostnader än ca 12 mkr (kostnader enligt  
avtal och  intäkter enligt schablonhyra, nettoskillnad ca 3,0 mkr)  

Medel är avsatta i stadens budget för kostnader enligt avtal.  

Förvaltnings/driftkostnader om ca 900 tkr/år.  

Intäkter 2019 och 2020 halvår, 470 tkr  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr LFN 2020-00004 1.1.3.25 

Rapport om byggprojekt 2020-09-22  

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  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.3.25
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§ 98 Dnr LFN 2020-00051 1.2.4.25 

Budgetprognos t.o.m. augusti 2020  

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

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

Nils-Åke Björklund (M) lämnar ett alternativt förslag från M och KD  som  
föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen 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 redan 
jobbar med effektiviseringar  och gjort en bra redogörelse  för det under dagens 
sammanträde.  Lokalförsörjningsnämnden har dessutom stöttat  
Lokalförsörjningsförvaltningens arbete med övergång till tillfälliga 
omsättningshyror på grund av Corona.   

Ordförande Helene Sandberg finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag.   

Omröstning begärs och genomförs.  
 
Ordförande Helene Sandbergs (S)  förslag besvaras med Ja och  vice 
ordförande Nils-Åke Björklunds (M)  förslag besvaras med  Nej.  
Omröstningen utfaller med 6 Ja och 3  Nej.  
 
Ja: Micael Emilsson (S), Tuula Järvinen S), Kjell Hjalmarsson (MP),  
Göran Egelhof (C),  Olle Engström (SD)  Helene Sandberg (S)  
 
Nej:  Nils-Åke Björklund  (M),  Jonas Garmarp (M), Emanuel  
Mäkinen  (KD)  
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner budgetprognos t.o.m. augusti 2020, samt översänder 
budgetprognosen till Kommunstyrelsen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.2.4.25
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Lokalförsörjningsnämnden har upprättat budgetprognos t.o.m.  augusti 2020  
som redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget med 28 404 tkr efter  
kommunbidrag om 32  350 tkr.   

Sammanfattning  av ärendet  

Reservation/protokollsanteckning  
Sverigedemokraterna lämnar en  protokollsanteckning som biläggs protokollet.  

Beslutsunderlag  
1. Budgetprognos t.o.m. augusti 2020  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 99 Dnr LFN 2020-00037 1.1.3.25 

Revisionsrapport  - Ärendeberedning i Borås Stads  
nämnder  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättat svar och beslutar att avvakta 
centrala anvisningar innan eventuella åtgärder genomförs. Beslutet översänds  
till Stadsrevisionen.   

Sammanfattning  av ärendet  
Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 
Stads ärendeberedningsprocess. Syftet  med granskningen är att bedöma om 
nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor  utsträckning och  
Stadsrevisionen bedömer  att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 
förutsättningar när beslut ska fattas.   

Stadsrevisionen bedömer  att Lokalförsörjningsnämndens 
ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.    

Stadsrevisionen bedömer  att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens  
krav och intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens  
ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 
fördel genomföras i form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås 
Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman  
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog  med samtliga nämnder och 
förvaltningar.   

Beslutsunderlag  
1. Revisionsrapport  - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder  

2. Missiv - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.3.25
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§ 100 Dnr LFN 2020-00194 1.1.3.1 

Yttrande över Revisionsrapport styrning och  
uppföljning av privata utförare i  tekniska nämnder  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden har saknat formerna för hur den årliga rapportering 
som ska göras till Kommunstyrelsen gällande styrning och uppföljning av  
privata utförare i tekniska nämnder enligt gällande riktlinjer. Med framtagande  
av den rapportmall som refereras till i revisionsrapporten räknar  
Lokalförsörjningsnämnden att den påtalade avvikelsen från riktlinjerna kan vara  
åtgärdad. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att översända yttrandet till  
Stadsrevisionen samt Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning  av ärendet  
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare  inom  
tekniska nämnder i Borås stad.   

Lokalförsörjningsnämnden bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig styrning  
och uppföljning av privata utförare via lagen om offentlig upphandling (LOU).  
Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver följsamhet gentemot  
Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet utvecklas i samtliga granskade nämnder.  Granskade  
nämnder har genomgående inte genomfört den årliga redovisning till  
Kommunstyrelsen av uppföljning av  privata utförare och dess  resultat så som 
riktlinjen anger.  

På sidan 10 i Stadsrevisionens rapport framgår att Kommunstyrelsen påbörjade  
ett arbete med framtagande av rapportmall för vård- och omsorgsnämnderna  
under 2019.  Rapportmallen följer en uppföljningsstruktur där nämnderna kan  
rapportera in hur uppföljning av de privata utförarna har genomförts under året  
samt hur nämnden tillgodoser allmänhetens insyn i resultatet av uppföljningen 
Motsvarande arbete kommer att fortsätta med de tekniska nämnderna under  
2020.  

Med rapportmallen som  grund räknar Lokalförsörjningsnämnden med att den 
påtalade avvikelsen från riktlinjerna kan vara åtgärdad.   

Beslutsunderlag  
1. Revisionsrapport styrning och uppföljning av privata utförare                

2. Missiv styrning och uppföljning av  privata utförare  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 101 Dnr LFN 2020-00164 3.2.1.0 

Remiss - Avfallsföreskrifter   

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och översända  
beslutet  till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  av ärendet  
Enligt gällande lagstiftning ska det finnas en renhållningsordning för varje  
kommun. Avfallshanteringen i kommunerna regleras i miljöbalken och  
avfallsförordningen med tillhörande förordningar,  föreskrifter och 
författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt  
avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. Dessa  
föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt  
återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall  
från  annan verksamhet.    

Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 
ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för  
Kommunstyrelsen att utfärda anvisningar om utsortering, hantering och 
lämnande av avfall.   

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna för avfallshantering innebär  
tydligare ansvarsområde och krav vid anmälningar/ansökningar om undantag,  
ökade krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet  med fler fack,  
förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall samt tydligare regler och riktlinjer  
gällande avfallsutrymme och transportvägar.  

Lokalförsörjningsnämnden ser särskilt positivt på tydliggörande av 
ansvarsområden, då många verksamheter bedrivs i Lokalförsörjningsnämndens 
lokaler. 

Beslutsunderlag  
1. Remiss –  Avfallsföreskrifter  

2. Bilaga 1 Sortering och lämning av avfall  

3. Missiv - Avfallsföreskrifter  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Dnr LFN 2020-00184 1.1.4.0 

Remiss - Cykelstrategi Borås Stad  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och översända 
beslutet  till Kommunstyrelsen.   

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden  
tillstyrker remissen och översänder  beslutet  till Kommunstyrelsen.   

Nils-Åke Björklund (M) lämnar ett alternativt förslag från M och KD.  

Ordförande Helene Sandberg (S) ställer sitt förslag mot Nils-Åke Björklunds 
(M) förslag och  finner att  nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.   

Omröstning begärs och genomförs.  
 
Ordförande Helene Sandbergs (S)  förslag besvaras med Ja och  vice 
ordförande Nils-Åke Björklunds (M)  förslag besvaras med  Nej.  
Omröstningen utfaller med 6 Ja och 3  Nej.  
 
Ja: Micael Emilsson (S), Tuula Järvinen S), Kjell Hjalmarsson (MP),  
Göran Egelhof (C), Olle Engström (SD) Helene Sandberg (S)  
 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Jonas Garmarp (M), Emanuel  
Mäkinen (KD)  
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner  att Lokalförsörjningsnämnden 
tillstyrker remissen och översänder  beslutet  till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  av ärendet  
Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag till Cykelstrategi som nu sänds på 
remiss. Den politiska beredningen i Kommunstyrelsen hanteras efter remissen. 

I stadens vision och i Översiktsplanen anges tydligt att kommunen ska satsa på 
mer hållbara och yteffektiva färdmedel, bland annat cykel. Forskning visar att 
cykeln upptar knappt hälften så stor yta per resenär jämfört med bil. Det finns 
därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, vilket inte minst gäller 
markanvändningen. 

En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det finns 
en cykelinfrastruktur som uppfyller cyklistens behov utifrån flera aspekter. Det 
behövs ett perspektiv som innefattar hela resan. Detta innebär att det ska vara 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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lätt att ta cykeln från bostaden, att kunna cykla på ett cykelvägnät som man 
upplever smidigt, framkomligt, säkert och tryggt och där det är möjligt att 
parkera i nära anslutning till målpunkten. 

Beslutsunderlag  
1. Remiss - Cykelstrategi Borås Stad 

2. Missiv - Cykelstrategi Borås Stad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21) 
Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Lokalförsörjningsnämnden 

 
   

     

 

    

 
  

 
  

 

 

 

§ 103 Dnr LFN 2020-00197 1.1.3.25 

Beslut om förlorad arbetsinkomst Säker och trygg  
kommun  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att förlorad arbetsinkomst utbetalas vid 
deltagande av Säker och trygg kommun 2020-09-16. 

Sammanfattning  av ärendet  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att förlorad arbetsinkomst utbetalas vid 
deltagande av Säker och trygg kommun 2020-09-16. 

Beslutsunderlag  
1. Inbjudan Säker och trygg kommun  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 104 Dnr LFN 2019-00215 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Almåsgymnasiet - innergård   

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för 
Almåsgymnasiet innergård, Alingsåsvägen 36, MASKINISTEN 2-3. 

Sammanfattning  av ärendet  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behovet av 
ombyggnation på Almåsgymnasiet och dess innergård. 
Förstudiekonto öppnades 2019-03-19 och förstudien genomfördes under 
hösten 2019. 

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden hösten 2019 och 
tillstyrktes av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-28, samt 
beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-20. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 
projektbudget om 17 500 000 tkr. 

Beslutsunderlag  
1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr LFN 2020-00198 2.6.1.1 

Antagande av entreprenör Almåsgymnasiet - innergård  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 
gällande ombyggnad av Almåsgymnasiet - innergård anta Blue Wall 
Constructions väst AB med lägsta anbudsutvärderingssumma på 11 350 910 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 Almåsgymnasiet - innergård. 

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2020-09-01 och 
har granskats enligt gransknings - PM 2020-09-01. 

Beslutsunderlag  
1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Granskningstablå 

3. Gransknings-PM 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Dnr LFN 2020-00153 3.6.8.25 

Remiss - Övernattning i skolsalar och idrottshallar  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen förutsatt att 
nedanstående sammanfattning tas i beaktande. 

Sammanfattning  av ärendet  
Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 
samband med evenemang och träningsläger. Det finns också politisk enighet 
om att Borås ska vara en evenemangsstad. I Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta 
gemensamt ansvar för barn och unga bland annat genom att stödja 
föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker möten mellan barn 
och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får lärdomar för livet. 

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 
och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 
samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 
till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 
förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 
evenemang och träningsläger att öka. 

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på det utfärdade förslaget för hantering 
av övernattning i skollokaler och idrottshallar i samband med evenemang och 
träningsläger under förutsättning att ett klarläggande görs angående finansiering 
av säkerhetsuppdatering för att lokalerna ska bli ändamålsenliga för 
övernattning. Lokalförsörjningsnämnden förvaltar de skolsalar och idrottshallar 
som är aktuella för övernattning i samband med evenemang och träningsläger. 
Enligt gällande internhyressystem i Borås stad är det den förvaltning som vill 
göra en verksamhetsförändring som står för tilläggskostnaden, vilket i det här 
fallet är Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Vidare måste det utredas vidare så att det inte finns något motsatsförhållande 
mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt brandskydd för övernattning, 
vilket är fallet i dagsläget vid krav på dörrstängare etc. 

Beslutsunderlag  
1. Remiss - Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

2. Bilaga 1 - Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

3. Missiv - Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Dnr LFN 2020-00196 3.2.1.25 

Miljörapport 2020 Tertial  2  

Lokalförsörjningsnämndens  beslut  
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2020 
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. 

Beslutsunderlag  
1. Miljörapport Tertial 2 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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