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Överförmyndarnämnden 

 

 

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, tisdagen den 16 juni 

2020 kl. 15:30 

 

 

 

 

Christina Frisk 
Överförmyndarnämndens Ordförande 

Rickard Byström 
Verksamhetschef 

 

 

 

 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Anne Beischer, 033 358224 eller via e-post: 

anne.beischer@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
Dnr 1503  

 

2.  Godkännande av dagordning 
Dnr 1504  

 

3.  Handläggare önskar delta i nämndens sammanträde 
Dnr 2020-00184 3.8.1.25 

 

4.  Samtycke till försäljning av bostadsrätt 
Dnr 2020-00168 3.8.1.1 

Sekretess 

5.  Anmälan om behov av god man 
Dnr 2020-00135 3.8.1.25 

Sekretess 

6.  Samtycke till försäljning av bostadsrätt 
Dnr 2020-00171 3.8.1.1 

Sekretess 

7.  Samtycke till försäljning av fastighet 
Dnr 2020-00178 3.8.1.1 

Sekretess 

8.  Samtycke till försäljning av bostadsrätt 
Dnr 2020-00189 3.8.1.1 

Sekretess 

9.  Samtycke till försäljning av fastighet 
Dnr 2020-00190 3.8.1.1 

Sekretess 

10.  Anmälan om behov av förvaltare 
Dnr 2020-00188 3.8.1.1 

Sekretess 

11.  Anmälan om behov av förvaltare 
Dnr 2020-00161 3.8.1.25 

Sekretess 

12.  Begäran om byte av ställföreträdare 
Dnr 2020-00187 3.8.1.1 

Sekretess 

13.  Utdömande av vite 
Dnr 2020-00170 3.8.1.1 

Sekretess 

14.  Samtycke till försäljning av bostadsrätt 
Dnr 2020-00177 3.8.1.1 

Sekretess 

15.  Samtycke till försäljning av bostadsrätt 
Dnr 2020-00176 3.8.1.1 

Sekretess 

16.  Samtycke till försäljning av bostadsrätt 
Dnr 2020-00175 3.8.1.1 

Sekretess 
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17.  Ekonomisk redogörelse och lägesrapport 
Dnr 2020-00183 1.2.4.0 

 

18.  Uppföljning jämställdhetsintegrering  
Dnr 2020-00174 1.1.3.1 

 

19.  Remiss, Reviderad energi- och klimatstrategi  
Dnr 2020-00157 1.1.3.1 

 

20.  Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 
Dnr 2020-00172 2.1.3.1 

 

21.  Verksamhetschefen informerar 
Dnr 2020-00181 3.8.1.25 

 

22.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00182 3.8.1.25 

 

23.  Övriga frågor 
Dnr 2020-00159 3.8.1.25 
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Handläggare önskar delta i nämndens sammanträde 

Överförmyndarnämndens beslut 

Christina Skrikas medges rätt att närvara vid nämndens sammanträde.        

Ärendet i sin helhet 

Handläggare Christina Skrikas önskar delta i nämndens sammanträde.               

 

 

 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Ekonomisk redogörelse och lägesrapport 

Överförmyndarnämndens beslut 

Redovisningen godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

 Ekonomi  

Resultatet per den 31 maj 2020 avviker från budget med – 269 tkr. I likhet med 

föregående period beror avvikelsen på att utbetalningarna av arvoden och 

ersättningar till ställföreträdarna är höga eftersom granskning av årsräkningarna 

pågår för fullt. Utbetalningarna kommer att minska med tiden.  

Granskningsläget          

Per den 8 juni 2020 har 63 procent av samtliga inkomna årsräkningar granskats. 

Till detta kommer 52 sluträkningar till följd av avslutade ställföreträdarskap eller 

byte av ställföreträdare 

   

Beslutsunderlag 

1. Resultatöversikt per 2020-05-31                               

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Uppföljning jämställdhetsintegrering  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner upprättad uppföljning av planen för 

jämställdhetsintegrering och översänder den till Fritids- och folkhälsonämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar 

sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utvärderas årligen och 

Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens 

arbete en gång per år. 

Överförmyndarnämnden upprättade i juni 2018 en handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering. Överförmyndarnämndens mål att uppnå inom 

områdena under planperioden 2018 – 2020:  

 Inleda ett arbete med att granska myndighetsutövningen utifrån ett 

genusperspektiv.  

 Skapa metoder för att få jämställdhetsperspektivet till en integrerad del 

av det ordinarie kvalitetsarbetet. 

 Öka kompetensen hos medarbetarna kring normer och normkritiskt 

tänkande. 

Nämnden har sedan planen upprättades inlett arbetet med att hitta formerna 

för hur de uppsatta målen ska nås. Ämnen och projekt har diskuterats inom 

verksamheten. Något som försvårat arbetet är att nämndens verksamhet har 

endast nio anställda. På grund av detta har möjligheterna att driva mer 

omfattande projekt i enlighet med vad som initialt förutsattes visat sig vara 

mycket begränsade.  

Hösten 2019 påbörjades ett projekt med att diskutera myndighetsutövningen 

utifrån ett genusperspektiv. Avsikten är att undersöka om ärenden handläggs 

olika beroende på vilket kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. 

Arbetet i den här delen har på grund av pandemin legat nere under 

vintern/våren 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Överförmyndarnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering                         
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Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



 

 
 
 

Överförmyndarnämndens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering   
 
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett 
Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet 
gäller för samtliga nämnder och bolag. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att 
förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom 
tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

 Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor 
 
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig 
till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för 
en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden ska 
sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år. Överförmyndarnämndens lokala 
plan för jämställdhetsintegrering gäller för 2018-2020.  
 
Den lokala handlingsplanen ska innehålla:  

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)  

 Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden 

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 
 
 

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)  
 
Överförmyndarnämndens uppdrag enligt Borås Stads reglemente är att fullgöra kommunens 
uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt lag eller annan författning. Som 
tillsynsmyndighet omfattar nämndens verksamhet i huvudsak myndighetsutövning.  
 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär jämställdhetsintegrering för Överförmyndarnämnden 
främst att säkerställa att service, bemötande, myndighetsutövning och verksamheten i övrigt sker 
på ett likvärdigt sätt, oavsett den enskildes kön, bakgrund och tillhörighet.  
 
Ett utvecklingsområde är att granska om myndighetsutövningen sker på det sätt som ovan 
angetts. Ett annat utvecklingsområde är att finna metoder för att få jämställdhetsperspektivet till 
en integrerad del av det ordinarie kvalitetsarbetet. 
 

 
 



Mål att uppnå under planperioden 
 
Överförmyndarnämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018 - 2020:  
 

 Inleda ett arbete med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv.  
 

 Skapa metoder för att få jämställdhetsperspektivet till en integrerad del av det ordinarie 
kvalitetsarbetet. 
 

 Öka kompetensen hos medarbetarna kring normer och normkritiskt tänkande. 
 

 
Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 
 
Resultaten av de åtgärder som vidtas redovisas årligen med start 2019.  
 
 
Överförmyndarnämnden 2018-06-12 
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Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2020-00157 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss, Reviderad energi- och klimatstrategi  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig.        

Ärendet i sin helhet 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag.  

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och är nu föremål för 

den första revideringen. Förslaget på den reviderade strategin innehåller nyheter 

och förändringar 

Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig.               

Beslutsunderlag 

1. Strategi; Energi- och klimatstrategi                       

Beslutet expedieras till 

1. miljo@boras.se, ange dnr 2020-1396 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet. 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 

mailto:miljo@boras.se
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Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Energi- och klimatstrategi  
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Remissprocess 

Obligatoriska remissinstanser:  

Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 

Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Boråsregionen 

Västra Götalandsregionen 

Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 

Sista svarsdatum är den 31 augusti 2020.  

Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar 

arbetas in i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om 

strategin, som sedan skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Svar: 

Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2020-1396 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 

Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Frågor: 

Frågor kan besvaras av handläggarna: 

David von Sydow, allmänna frågor samt klimatanpassning 

Mailadress: David.vonSydow@boras.se Telefon: 033-35 30 37 

Peter Krahl Rydberg, allmänna frågor samt utsläppsminskning, koldioxidbudget 

Mailadress: Peter.krahl.rydberg@boras.se Telefon: 033 – 35 84 97 

Lisa Nilsson, allmänna frågor  

Mailadress: maja.nilsson@boras.se 

mailto:miljo@boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se
mailto:maja.nilsson@boras.se
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Underlag: 

Remissversion reviderad energi- och klimatstrategi 

Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 

ordningen bland styrdokumenten. 

 

Nyheter och förändringar 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 

 Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

 Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling. 

 

Omvärlden 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan 

dess har klimatfrågan blivit ännu mer högaktuell.  

 2016 började Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål att gälla. Flera 

av målen har kopplingar till klimatförändringar, utsläpps- och energifrågor.   

 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft där man slog fast att 

ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader 

jämfört med förindustriell tid.  

 2018 upplevde Sverige med flera andra länder en ovanlig varm och torr 

sommar med skogsbränder och vattenbrist till följd.  

 Augusti 2018 påbörjade Greta sin klimatstrejk och sedan dess har hon och 

miljontals unga och vuxna klimatstrejkat vid upprepade tillfällen. 

 Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna 

mellan effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna 

riskerar att vara mycket starkare. 

 2019-2020 uteblev den meteorologiska vintern i delar av Sverige och i 

Australien pågick massiva skogsbränder. 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa332349.html
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 Under våren 2020 blev det översvämningar i Borås till följd av ihållande 

nederbörd.  

 December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 

utsläppsminskningar krävs för att kunna bidra till Parisavtalets ambition 

om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 

 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i 

form av en minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 

40 procent från 1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att 

minska klimatutsläppen behöver intensifieras. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det 

visar exempelvis minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av 

bostäder med 98 procent. Boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och 

behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart konsumtion till ökad 

produktion av förnybar el och värme.  

Istäcket i Arktis minskar, glaciärer försvinner, skogar brinner och extrema 

väderhändelser blir fler, detta är bara ett par av de effekter vi idag ser av den 

globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har överskridit en grad 

över förindustriell tid och kommer sannolikt fortsätta öka. Effekterna av ett 

varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 

påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa 

och trygghet. 

 

Utifrån det globala och lokala läget behövde revideringen av energi- och 

klimatstrategin innebära nya arbetssätt för att få till mer handling och en 

breddning för att även omfatta klimatanpassningen. 

 

Arbetsprocess 

Från den ursprungliga strategin till remissversionen har det varit en resa med 

många inblandade parter. Processen leds av Miljöförvaltningen tillsammans 

med avdelningen för strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Styrgruppen för revideringen består av presidiet för miljö- och 

konsumentnämnden samt tre miljökommunalråd, en från vardera Mp, Kd och 

Sd. 

 I början (våren 2019) utgick vi från att inte göra stora ändringar men vi 

bestämde oss för att testa varianten att ha med klimatanpassningen i 

strategin. 

 September 2019 hade vi en projektstudio med deltagare från 

förvaltningar och bolag som var utpekade som ansvariga i den befintliga 

strategin. Vi fick en del förslag och inspel men i stort sett kunde vi 

fortfarande tänka oss att revidera strategin med några mindre 

förändringar. 

 Under hösten 2019 jobbade vi in synpunkter, förstärkte delen om 

klimatanpassning och gjorde en allmän uppdatering. Samtidigt blev 

koldioxidbudgeten klar. 
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 I januari hade vi workshops med tjänstepersoner från olika 

förvaltningar och bolag och vi fick in många förslag och synpunkter. 

Några önskade att få in många detaljer och konkreta mål och punkter 

medan andra ville hålla strategin övergripande men ändå tydlig. Efter 

workshoptillfällena arbetade vi in synpunkter och förslag. 

 Sedan hade vi flera avstämningar med avdelningen för kvalité och 

utveckling där vi fick en del nya tankar kring hur styrdokument ska 

anpassas till tillitsresan och hur man bör tänka. Utifrån dessa 

synpunkter kortade och förenklade vi strategin kraftigt.  

 Den reviderade strategin ska: 

o visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska 

utsläpp och klimatanpassning 

o lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

o säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar 

in strategin i sin verksamhet 

o ge stöd åt dem som ska samordna och följa upp arbetet 

o fokusera på genomförande och handling 

   

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till energi- och klimatstrategi som nu 

går på remiss leder till nya arbetssätt och handlingskraft i klimatfrågan. 

 

 

David von Sydow, Lisa Nilsson  Agneta Sander 

Handläggare på miljöförvaltningen          Miljöchef            
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse enligt bifogat beslutsunderlag.         

Ärendet i sin helhet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 

allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 

detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 

handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 

hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 

uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 

skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 

med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-

miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse.     

Beslutsunderlag 

1. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse                             

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................... 1 

Tillfällig eller liten betydelse? .................................................................................. 2 

Allmänt förekommande handlingar ....................................................................... 3 

Posthantering ............................................................................................................ 6 

E-posthantering ........................................................................................................ 7 

Telefoner och surfplattor ........................................................................................ 8 

Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor ............ 9 

Spår av internet- och datoranvändning ............................................................... 10 

Skrivare..................................................................................................................... 11 

Sociala medier ......................................................................................................... 12 

 

Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 

framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär 

Vid inaktualitet 

 

 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 

blanketter, mötestider, allmän 

information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 

föranleder en åtgärd av betydelse. Då 

ska synpunkterna hanteras på annat 

sätt, till exempel i förvaltningens 

diarium.  

 

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 

kännedom 

Vid inaktualitet 

 

Förutsatt att handlingarna inte har 

föranlett någon åtgärd och att de även i 

övrigt har liten betydelse för 

verksamheten. 

 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 

anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 

berör myndighetens 

verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller 

obegripliga och eventuella svar 

på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 

allmänna serviceskyldigheten enligt 6 

och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 

om möjligt ges sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 

har någon funktion då det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 

med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 

 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 

 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 

publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 

och som har ersatts av senare 

inkomna autentiserade handlingar 

 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 

som ersatts av undertecknat exemplar i 

de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som endast 

framställts för överföring, 

utlämnande, eller spridning av 

handlingar 

Vid inaktualitet 

 

 Kopia av en skrivelse som skickats 

till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 

öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka filen 

i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 

vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 

andra tillfälliga förteckningar 

som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens 

arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att förstå ett ärendes 

beredning och beslut, att återsöka 

handlingar eller att upprätta samband 

inom arkivet. 

 

Den som ansvarar för registret, 

liggaren, listan eller den tillfälliga 

förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 

behövs för användning eller drift av IT-

systemet. 

 

Avser instruktioner, manualer, mallar och  

rutinbeskrivningar riktade till användare.  

 

 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 

bildupptagningar 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 

upptagningen. 

Presentationer och bildspel 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 

eller bildspelet. 
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Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten och att de 

inte påförts anteckning som tillfört 

betydande sakuppgift 

 Inlämningskvitton 

 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 

 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 

 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 

försändelsen eller posthanteringen i 

verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 

innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 

hanterar i sin in- och utkorg. 

Uppgifter tas bort i samband med 

gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 

utgående samtal 

Vid inaktualitet 

 

Samtalslistor i mobiltelefon och 

motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 

hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 

myndigheten i form av 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 

text eller bild inklusive 

eventuella bilagor (bilder, 

skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 

lagras då olika program (appar) 

används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 

 

 

  



 

9  

Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Snabbmeddelanden via till 

exempel Skype, Lync, MSN, 

Adobe Connect och likande. 

 

 

Användaren. 

Kontaktlistor 

 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 

behövs längre. 

 

Uppgifter om kontakter som 

hanteras när funktioner för 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används. 

 

 

 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 

profilinformation  

Vid inaktualitet 

 

Profiluppgifter på projekt- 

arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 

liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 

samarbetsytor som Teams eller 

liknande. 

 



 

10  

Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 

 

Webbhistorik: Tidigare 

besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 

 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Vid inaktualitet 

 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 

 

Lösenord Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

 

Tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta 

internetanvändning eller 

kommunikation 

Vid inaktualitet 

 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 

av systemfiler 

Vid inaktualitet 

 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 

 

  



 

11  

Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 

 

 Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

 

  



 

12  

Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 

aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 

 

 Personer som administrerar det 

aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 

aktuella kontot. 

 



 

 

Överförmyndarnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 5 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Rickard Byström 
Verksamhetschef 
033 358264 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-10 
Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2020-00181 3.8.1.25 
 

  

 

Verksamhetschefen informerar 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna        

Ärendet i sin helhet 

Verksamhetschefen informerar om 

- Verksamheten inför hösten               

 

 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



 

 

Överförmyndarnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 5 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anne Beischer 
Handläggare 
033 358224 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-03 
Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2020-00182 3.8.1.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Anmälningsärendena läggs till handlingarna        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningsärenden 2020-05-13 – 2020-06-08              

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2020-06-08 

 
Sammanträde: 2020-06-16 
 

Diarium: OFN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2020-06-04 2826 

 

IN Borås Stad VB: Enkät om offentlig it-drift i 

Västra Götaland 

Anne Beischer  

2020-06-04 2825 

 

IN Borås Stad VB: Årets folkhälsokonferens - boka 

dagen 3 december 

Anne Beischer  

2020-05-26 2798 

 

IN lisette.elander@boras.se Kommunstyrelsens skrivelse 2020-05-

25 Undantag från lag om 

tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Anne Beischer  

2020-05-26 2797 

 

IN melissa.lennartsson@boras.se Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 

§ 189 Svar på initiativärende av 

Niklas Arvidsson (KD) och Annette 

Carlson (M): Krav på redogörelse om 

anmälan av bisysslor 

Anne Beischer  

2020-05-26 2795 

 

IN ks.arende@boras.se Kommunstyrelsens beslut § 190 

Gallring av handlingar av tillfällig 

eller liten betydelse 

Anne Beischer  

2020-05-27 2794 

 

IN liza.lindmark@boras.se Kommunfullmäktiges beslut § 70 

Förlängning av Borås Stads 

Drogpolitiska program 2017-2020 

Anne Beischer  

2020-06-01 2784 

 

IN Överformyndaren Begäran om allmän handling från 

kommunen 

Anne Beischer  

 


