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Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2915-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Där det inte ankommer på annan har nämnden till huvuduppgift att inom sitt geografiska område
ansvara för:
den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
som bildar förskola, grundskolan och förskoleklass. I skolväsendet ingår också fritidshem
som kompletterar utbildningen i föreskoleklassen och grundskolan,
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd,
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för,
kommunens uppgifter inom hemsjukvården,
fritidsgårdsverksamhet,
kulturverksamhet.
Från stadsdelsnämndens arbetsuppgifter undantas:
a) inom socialtjänst
drift av barnkolonier och feriehemsverksamhet,
individ- och familjeomsorg för vuxna,
ekonomiskt bistånd,
introduktion av invandrare och flyktingmottagning,
verksamhet i handikappråd,
samordning av platser på särskilt boende inom kommunen,
föreningsstöd såvitt avser föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde,
utdelning ur sociala donationsfonder,
stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård
och stöd i ordinärt boende,
b) inom kultursektorn
samordning och drift av bokbussverksamheten,
arbetsplatsbibliotek,
teaterproduktion,
verksamhet åt regionen,
stöd till studieorganisationerna,
föreningsstöd till föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde,
musikskolans instrumentundervisning och ensembleverksamhet, dock ej musikskolan i
Fristad,
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kulturminnesvård och bevarandefrågor,
museiverksamhet.

c) i övrigt
beslut om arkiv- och gallringsfrågor

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Det åligger stadsdelsnämnden särskilt
att

följa utvecklingen i stadsdelen och göra de framställningar till Kommunstyrelsen och övriga
nämnder som nämnden finner påkallade,

att

utveckla och stärka den lokala demokratin inom sitt geografiska område och öka invånarnas
möjligheter att påverka förhållandena i området,

att

avge yttranden i plan- och byggnadsärenden och i ärenden som speciellt övergripande berör
stadsdelen och som behandlas av Kommunstyrelsen och övriga nämnder,

att

jämväl utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid om
stadsdelsnämnden så finner påkallat till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter i
sådana ärenden,

att

ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader,

att

tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde,

att

på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.

§ 3 Särskilda uppgifter

För Stadsdelsnämnd Norr
- den obligatoriska särskolan,
- kommungemensam verksamhet inom förskola och skola,
- musikskolan i Fristad.
För Stadsdelsnämnd Väster
kommungemensam verksamhet inom individ och familjeomsorgens insatser för barn och
familj, samt ansvar för samordning av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet,
stadsdelsgemensam verksamhet inom kost.
För Stadsdelsnämnd Öster
kommungemensam verksamhet inom äldreomsorg,
samordning av platser på särskilt boende samt korttidsplatser inom kommunen.
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Nyckelkodsindelning för stadsdelsnämnderna
Stadsdelsnämnden Norr (Centrum, Fristad, Sjöbo)

01
02
03
04
07
24
25
27
28
29
3
5
81

Nordskogen
Sjöbo
Ryda
Lundby
Stadskärnan
Villastaden
Östermalm
Salängen
Norrmalm
Bergdalen
Församlingsskrivna i Caroli och Gustav Adolfs församlingar
Fristad
Bredared

Stadsdelsnämnden Väster (Göta, Norrby, Sandhult, Viskafors)

05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2121
7
80

Getängen
Hestra
Göta
Norrby
Parkstaden
Byttorp
Lund
Funningen
Viared
Bosnäs
Kristineberg
Kråkered
Transås
Hedvigsborg
Druvefors
Bergsäter (del av)
Viskafors
Sandhult

Stadsdelsnämnd Öster (Brämhult, Trandared, Dalsjöfors)

211
2131
214
22
23
26
41
42
49
6

Bergsäter (del av)
-"-"Trandared
Hulta
Hässleholmen
Hyberg
Brämhult
Församlingsskrivna i Brämhults församling
Dalsjöfors
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