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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

- Ställföreträdarskap stryks ifrån punkten E:6 i Kommunstyrelsens 

delegationsordning samt att Kommunchef byts ut emot Stadsdirektör i 

delegationsordningen. 

 

 

 

 

Datum 

2020-06-11 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01029 1.3.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

PF1 



 

 

2020-06-02 Annica Dahlén  

  Avdelningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01029 1.3.1.4 

  

 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ställföreträdarskap stryks ifrån punkten E:6 i Kommunstyrelsens 

delegationsordning samt att Kommunchef byts ut emot Stadsdirektör i 

delegationsordningen. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsdirektören har delegation på att tillsätta vikarie, tillfördordnaden och 

ställföreträdarskap för förvaltningschef på en tidsperiod för längst 6 månader. 

Är det längre än 6 månader är det Kommunstyrelsen som tar detta beslut. Detta 

regleras i det gemensamma reglementet:  

4 § Personalansvar  

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 

undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. 

Dock har det sedan tidigare funnits en uppmaning till nämnderna att utse 

ställföreträdande förvaltningschef, vilket har gjort att det råder oklarheter kring 

vad som gäller.  

Kommunstyrelsen förtydligar detta genom att ställföreträdande stryks ifrån 

punkten E:6 i delegationsordningen, vilket innebär att nämnderna har rätt att 

utse en ställföreträdande förvaltningschef om de så önskar.  

Kommunstyrelsen vill även göra en redaktionell ändring i delegationsordningen 

och byta ut titeln Kommunchef emot Stadsdirektör.   

Beslutet expedieras till 

1. Kristina Sköld, personal och förhandling 

2. Samtliga nämnder 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Annica Dahlén 

Avdelningschef

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fortsatt stöd till Borås näringsliv 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fortsätta betala 

nyinkomna fakturor på femton dagar förutsatt att de är godkända/attesterade 

och inte föremål för oklarheter samt tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till 

företagskunder fram till 2020-08-31.                   

 

 

 

 

 

Datum 

2020-06-12 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2020-06-12 Anders Glemfelt   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Glemfelt 
Handläggare 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Fortsatt stöd till Borås näringsliv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fortsätta betala 

nyinkomna fakturor på femton dagar förutsatt att de är godkända/attesterade 

och inte föremål för oklarheter samt tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till 

företagskunder fram till 2020-08-31.                                    

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads näringsliv är hårt drabbat av effekterna av Corona pandemin. Borås 

Stad har under våren fått många samtal från företag som upplever stora 

problem.  

Kommuner runtom i landet behöver fortsätta agera för att näringslivet ska 

kunna klara den kris Sverige nu går igenom, därför föreslås det besluta om att 

fortsätta med följande åtgärder för att hjälpa det lokala näringslivet att undvika 

konkurs och uppsägningar. 

- Borås Stad kommer fortsätta betala nyinkomna fakturor på 

femton dagar till och med 2020-08-31, förutsatt att de är godkända/attesterade 

och inte föremål för oklarheter. 

- Borås Stad kommer till och med 2020-08-31 fortsatt tillämpa 

betalningsvillkoret 120 dagar till företags- och föreningskunder. 

- Åtgärden upphör med automatik 2020-08-31 om inte annat 

beslutas. Betalningsvillkoren återgår då i normalfallet till 30 dagar i båda fallet 

om inte annat är uppgjort i avtal med kunden/leverantören           

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Anders Glemfelt 

   Näringslivschef 
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