
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-05 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 11 maj 2020 kl. 17:30 

 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 

sammanträdesrum Säven 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna 
sammanträde börjar ca kl. 17.35. 
 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att inte ta emot besök från allmänheten 
under sammanträdet. Beslutet har fattats för att minska smittspridning av 
coronaviruset. Nämnden tar emot frågor från allmänheten via 
synpunktshanteringen. 
 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30             
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30 
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, tfn 033-35 38 54, eller via e-post: 
david.englund@boras.se 

 



Borås Stad 
Datum 
2020-05-05 

 Sida 
2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte 
  

 

2.  Val av protokolljusterare 
  

 

3.  Förvaltningen informerar 
  

 

4.  Remiss: Förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel 
Dnr 2020-00043 1.1.3.1 

 

5.  Budgetuppföljning Tertial 1, 2020 
Dnr 2020-00034 1.2.4.1 

Bifogas senare 

6.  Sommargårdsverksamhet Kärragården 2020 
Dnr 2019-00155 1.2.3.25 

 

7.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00001 1.1.3.1 

 

8.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2020-00002 1.1.3.1 

 

9.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-11 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00043 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande 
bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Förslag till revidering av de allmänna 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel och skickar remissvaret till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Kommunstyrelsens 
förslag till revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad, 
samt av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.  

De förändringar som föreslås är bland annat att vissa hänvisningar stryks för att 
undvika merarbete vid laguppdateringar, en del språkliga förbättringar och 
moderniseringar, samt uppdateringar utifrån nu rådande förhållanden i Borås 
Stad.        

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet.     

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Remiss - Förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel, 2020-03-13. 
2. Allmäna lokala ordningsföreskrifter för BS – förslag samt reviderad version 
3. Bilaga Lokala ordningsföreskrifter Torghandel – förslag samt reviderad 
version                            

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-13 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00462 003 

  

 
 

Remiss: Förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande 
bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 

Remissinstanser 
1. Fritids- och folkhälsonämnden  

2. Miljö- och konsumentnämnden 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

4. Servicenämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Tekniska nämnden 

7. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-05-14. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 
Ange diarienummer KS 2017-00462 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/förbundets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/förbundets beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
033-35 70 62

mailto:ks.diarium@boras.se


 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Stad  

 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Borås kommun Stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). Hänvisningar stryks för att undvika merarbete vid laguppdateringar 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617). Hänvisningar stryks för att undvika merarbete vid laguppdateringar 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Borås kommunen skall ska upprätthållas. Ingen ändring i sak 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § 
första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel. 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall ska, med stöd av 1 kap 2 § 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Begravningsplatser, 
kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott, kommunala badplatser enligt bifogad förteckning 
(bil 1) samt Kypegårdens, Kransmossens och Hedens markerade motionsspår enligt bilagda 
kartbilagor (bil 2-4) (bilaga 1), markerade motionsspår och vandringsleder inom Gässlösa skogs, 
Hestra/Kolbränningen, Kypegårdens, Kransmossens samt skidspår på Skidstadion/Ymergårdens 
frilufts- och rekreationsområden (kartor bilaga 2 till och med 6), elljusspåren vid Bodavallen, Rya 
åsar, Heden i Fristad och Dalsjön samt barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo och 
motionsspåret i Sandared. Uppdatering med hänsyn till nuvarande frilufts- och 
rekreationsområden.  

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 och 12 §§ bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig.  

Lastning av varor m.m. 

§ 5 
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Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 

Störande buller, fyrverkerier m.m.  

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning 
och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. 
 
Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala idrottsarenor 
under pågående arrangemang. 
 
Nedskräpning 

§ 8 

Om nedskräpning gäller det som framgår av Miljöbalken. Föreskriften förs in för att förtydliga 
förbudet mot nedskräpning m.m. som stadgas i Miljöbalken och som gäller på offentlig plats.  

 
Containrar 

§ 8 § 9 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ska ställas upp på en offentlig plats, 
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

Vid utplacering av en container eller annan anordning skall ska brandskyddsaspekter beaktas. 
Vidare skall ska hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. 
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Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9 § 10 

Markiser, flaggor, och skyltar och andra hinder får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,3 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter eller över en 
gång- och cykelbana på lägre höjd än 3,0 meter. Andra hinder kan vara brevlåda t.ex.  

 

Träd och buskar 

§ 11 

Träd och buskar skall ska kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbana eller 
gång- och cykelbana under de höjder som sagts i § 10. Paragrafen är ny men samma innehåll har 
tidigare legat under förvarande paragraf. 

 

Affischering 

§ 10 § 12 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. 

 

Högtalarutsändning 

§ 11 § 13 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
 
Insamling av pengar 

§ 12 § 14 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
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Förtäring av alkohol 

§ 13 § 15 

Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras annat än i samband med tillåten utskänkning av 
sådana drycker inom ett område som begränsas av Sturegatan, Åsbogatan, Arlagatan, 
Fabriksgatan, Sven Eriksonsgatan och Yxhammarsgatan och inte heller i parker, på torg, 
begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott och på kommunala badplatser 
enligt bifogad förteckning (bilaga 1). 

 

Ambulerande försäljning  

§ 14 § 16 

Ambulerande försäljning får inte ske inom ett område som begränsas av Kungsgatan, Arlagatan, 
Fabriksgatan, Sven Eriksonsgatan, Nybrogatan och Järnvägsgatan.  

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § 
ordningslagen. 

 

Camping 

§ 15 § 17 

Camping får inte ske på följande platser såsom torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, 
anläggningar för lek och idrott, parkeringsplatser som är avsedda för allmänheten, i parker och på 
kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1). Språklig förbättring 

 

Hundar 

§ 16 § 18 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§ 19 och 20 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för signal- och servicehund 
för handikappad person med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst. Språklig 
förbättring 

 

§ 17 § 19 

Hundar skall ska hållas kopplade på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek 
och idrott, i parker, på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1) och på 
markerade motionsspår och vandringsleder inom Gässlösa skogs, Hestra/Kolbränningen, 
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Kypegårdens, Kransmossens samt skidspår på Skidstadion/Ymergårdens frilufts- och 
rekreationsområden (kartor bilaga 2 till och med 6), elljusspåren vid Bodavallen, Rya åsar, Heden 
i Fristad och Dalsjön samt barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo och motionsspåret i 
Sandared. och i Kypegårdens, Kransmossens och Hedens markerade motionsspår enligt bilagda 
kartbilagor (bil 2-4). Uppdatering med hänsyn till nuvarande frilufts- och rekreationsområden. 

Under tidsperioden 1/5 - 1/9 15/5 – 31/8 varje år gäller badförbud för hundar på kommunala 
badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1), med undantag för Sjöbo badplats och Furusjöns 
badplats. Förslag till ändrad tidsperiod har föreslagits av Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Under perioden 1/5-1/9 1/5 – 31/8 får hundar inte vistas på den kommunala badplatsen 
badplatsområdet vid Almenäs fritidsområde. Förslag till ändrad tidsperiod har föreslagits av 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

När en hund inte hålls kopplad skall ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 

§ 18 § 20 

På offentlig plats och begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott och på 
kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1) skall ska föroreningar avfall efter 
hundar plockas upp. Språklig förbättring 

 

Ridning 

§ 19 § 21 

Ridning får inte ske på markerade motionsspår och vandringsleder inom Gässlösa skogs, 
Hestra/Kolbränningen, Kypegårdens, Kransmossens samt skidspår på Skidstadion/Ymergårdens 
frilufts- och rekreationsområden (kartor bilaga 2 till och med 6), elljusspåren vid Bodavallen, Rya 
åsar, Heden i Fristad och Dalsjön samt barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo och 
motionsspåret i Sandared. i Kypegårdens, Kransmossens och Hedens markerade motionsspår 
enligt bilagda kartbilagor (bil 2-4). Uppdatering med hänsyn till nuvarande frilufts- och 
rekreationsområden. 

Ridning är dock tillåten på halva bredden av delar av den gula vandringsleden inom Kypegårdens 
friluftsområde (bilaga 5). Uppdatering med hänsyn till nuvarande frilufts- och 
rekreationsområden. 

Hästar får inte vistas på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1). 

Förbudet för hästar att vistas på kommunala badplatser gäller under tidsperioden 1/5 - 1/9  1/5 
– 31/8 varje år. Förslag till ändrad tidsperiod har föreslagits av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 
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Avgift för att använda offentlig plats 

§ 20 § 22 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige. 

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 21 § 23 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon bestämmelse i dessa allmänna lokala 
ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

Bilagor 

 

1) Förteckning över kommunala badplatser 

2) Motionsspår och vandringsleder, Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde 

3) Motionsspår och vandringsleder, Hestra/Kolbränningens frilufts- och rekreationsområde 

4) Motionsspår och vandringsleder, Kransmossen frilufts- och rekreationsområde 

5) Motionsspår och vandringsleder, Kypegårdens frilufts- och rekreationsområde 

6) Motionsspår och vandringsleder, Skidstadion/Ymergårdens frilufts- och 
rekreationsområde 
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Bilaga 1 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun 

 

Förteckning över kommunala badplatser 

 

Centralorten 
Almenäs badplats 
Transåssjöns badplats 
Byttorpssjöns badplats 
Kypesjöns badplats 

 

Sandhult 
Sandareds badplats 
Vatthultasjöns badplats 
Östra Valsjöns badplats 
Sjömarkens badplats 

 

Viskafors 
Bua badplats 
Furusjöns badplats 

Bogrydssjöns badplats 

 

Dalsjöfors 
Marsjöns badplats 
Tolkens badplats 
Dalsjöbadet 
Rammsjöbadet 
Skansasjöns badplats 

 

Fristad 
Frufällans badplats 
Kilsands badplats 
Skalle badplats 
Asklanda badplats 
Sparsörs badplats 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
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Bilaga 1 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Förteckning över kommunala badplatser 

Centralorten 
Almenäs badplats 
Byttorps badplats, även kallad Kolbränningen 
Kypesjöns badplats 
Sjöbo badplats (hundbadplats) 
Transås badplats 

 

Sandared/Sjömarken/Sandhult 

Rydets badplats, Sandared 
Sandareds badplats 
Sjömarkens badplats  
Östra Valsjöns badplats, Hedared 

 
Viskafors/Rydboholm 

Bogryds badplats 
Bua badplats, Seglora 
Furusjöns badplats, Rydboholm (hundbadplats) 
Storsjöns badplats, Viskafors 

 

Dalsjöfors/Rångedala 

Dalsjöns badplats 
Hofsnäs badplats 
Marsjöns badplats, Rångedala 
Rammsjöns badplats, Dannike 
Skansasjöns badplats, Aplared 
Tolkens badplats, Äspered 

 

Fristad 

Asklanda badplats, även kallad Långgrund 
Frufällans badplats 
Skalle badplats 
Sparsörs badplats, även kallad Vassviken 
Tämta badplats, även kallad Kilsand 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Bilaga 2 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder,  

Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 3 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder, 

Hestra/Kolbränningen frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 4 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder, 

Kransmossen frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 5 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder,  

Kypegårdens frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 6 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder, 

Skidstadion/Ymergården frilufts- och rekreationsområde 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Borås Stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen med bemyndigande för kommuner 
och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i kommunen ska upprätthållas. 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § 
första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel. 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra 
stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Begravningsplatser, 
kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott, kommunala badplatser enligt bifogad förteckning 
(bilaga 1), markerade motionsspår och vandringsleder inom Gässlösa skogs, 
Hestra/Kolbränningen, Kypegårdens, Kransmossens samt skidspår på Skidstadion/Ymergårdens 
frilufts- och rekreationsområden (kartor bilaga 2 till och med 6), elljusspåren vid Bodavallen, Rya 
åsar, Heden i Fristad och Dalsjön samt barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo och 
motionsspåret i Sandared. 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 och 12 §§ bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
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Lastning av varor m.m. 

§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra 
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, 
spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 

Störande buller, fyrverkerier m.m.  

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning 
och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. 
 
Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala idrottsarenor 
under pågående arrangemang. 
 
Nedskräpning 

§ 8 

Om nedskräpning gäller det som framgår av Miljöbalken. 

 
Containrar 

§ 9 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 
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Vid utplacering av en container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare 
ska hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. 

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 10 

Markiser, flaggor, skyltar och andra hinder får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,3 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter eller över en 
gång- och cykelbana på lägre höjd än 3,0 meter. 

 

Träd och buskar 

§ 11 

Träd och buskar ska kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbana eller gång- 
och cykelbana under de höjder som sagts i § 10. 

 

Affischering 

§ 12 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. 

 

Högtalarutsändning 

§ 13 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
 
Insamling av pengar 

§ 14 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
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När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

 

Förtäring av alkohol 

§ 15 

Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras annat än i samband med tillåten utskänkning av 
sådana drycker inom ett område som begränsas av Sturegatan, Åsbogatan, Arlagatan, 
Fabriksgatan, Sven Eriksonsgatan och Yxhammarsgatan och inte heller i parker, på torg, 
begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott och på kommunala badplatser 
enligt bifogad förteckning (bilaga 1). 

 

Ambulerande försäljning  

§ 16 

Ambulerande försäljning får inte ske inom ett område som begränsas av Kungsgatan, Arlagatan, 
Fabriksgatan, Sven Eriksonsgatan, Nybrogatan och Järnvägsgatan.  

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § 
ordningslagen. 

 

Camping 

§ 17 

Camping får inte ske på följande platser såsom torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, 
anläggningar för lek och idrott, parkeringsplatser som är avsedda för allmänheten, i parker och på 
kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1). 

 

Hundar 

§ 18 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för signal- och servicehund för person 
med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst. 
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§ 19 

Hundar ska hållas kopplade på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och 
idrott, i parker, på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1) och på markerade 
motionsspår och vandringsleder inom Gässlösa skogs, Hestra/Kolbränningen, Kypegårdens, 
Kransmossens samt skidspår på Skidstadion/Ymergårdens frilufts- och rekreationsområden 
(kartor bilaga 2 till och med 6), elljusspåren vid Bodavallen, Rya åsar, Heden i Fristad och Dalsjön 
samt barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo och motionsspåret i Sandared.  

Under tidsperioden 15/5 – 31/8 varje år gäller badförbud för hundar på kommunala badplatser 
enligt bifogad förteckning (bilaga 1) med undantag för Sjöbo badplats och Furusjöns badplats.  

Under perioden 1/5 – 31/8 får hundar inte vistas på badplatsområdet vid Almenäs fritidsområde.  

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 

§ 20 

På offentlig plats och begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott och på 
kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1) ska avfall efter hundar plockas upp. 

 

Ridning 

§ 21 

Ridning får inte ske på markerade motionsspår och vandringsleder inom Gässlösa skogs, 
Hestra/Kolbränningen, Kypegårdens, Kransmossens samt skidspår på Skidstadion/Ymergårdens 
frilufts- och rekreationsområden (kartor bilaga 2 till och med 6), elljusspåren vid Bodavallen, Rya 
åsar, Heden i Fristad och Dalsjön samt barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo och 
motionsspåret i Sandared. 

Ridning är dock tillåten på halva bredden av delar av den gula vandringsleden inom Kypegårdens 
friluftsområde (bilaga 5). 

Hästar får inte vistas på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1). 

Förbudet för hästar att vistas på kommunala badplatser gäller under tidsperioden 1/5 – 31/8 
varje år.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 22 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 23 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon bestämmelse i dessa allmänna lokala 
ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

Bilagor 

 

1) Förteckning över kommunala badplatser 

2) Motionsspår och vandringsleder, Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde 

3) Motionsspår och vandringsleder, Hestra/Kolbränningens frilufts- och rekreationsområde 

4) Motionsspår och vandringsleder, Kransmossen frilufts- och rekreationsområde 

5) Motionsspår och vandringsleder, Kypegårdens frilufts- och rekreationsområde 

6) Motionsspår och vandringsleder, Skidstadion/Ymergårdens frilufts- och 
rekreationsområde 
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Bilaga 1 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

Förteckning över kommunala badplatser 

Centralorten 

Almenäs badplats 
Byttorps badplats, även kallad Kolbränningen 
Kypesjöns badplats 
Sjöbo badplats (hundbadplats) 
Transås badplats 

 

Sandared/Sjömarken/Sandhult 

Rydets badplats, Sandared 
Sandareds badplats 
Sjömarkens badplats  
Östra Valsjöns badplats, Hedared 

 
Viskafors/Rydboholm 

Bogryds badplats 
Bua badplats, Seglora 
Furusjöns badplats, Rydboholm (hundbadplats) 
Storsjöns badplats, Viskafors 

 

Dalsjöfors/Rångedala 

Dalsjöns badplats 
Hofsnäs badplats 
Marsjöns badplats, Rångedala 
Rammsjöns badplats, Dannike 
Skansasjöns badplats, Aplared 
Tolkens badplats, Äspered 

 

Fristad 

Asklanda badplats, även kallad Långgrund 
Frufällans badplats 
Skalle badplats 
Sparsörs badplats, även kallad Vassviken 
Tämta badplats, även kallad Kilsand 
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Bilaga 2 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder,  

Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 3 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder, 

Hestra/Kolbränningen frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 4 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder, 

Kransmossen frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 5 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder,  

Kypegårdens frilufts- och rekreationsområde 
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Bilaga 6 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 

 

Motionsspår och vandringsleder, 

Skidstadion/Ymergården frilufts- och rekreationsområde 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Borås kommun Stad  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 1995-12-14 20XX-XX-XX 
 
Gäller från och med: 1996-01-01 20XX-XX-XX 
 
Borås kommun Stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). Hänvisningar stryks för att undvika merarbete vid laguppdateringar 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet 
på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1992:1617) och i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. Hänvisningar stryks för att undvika 
merarbete vid laguppdateringar 
 

§ 2 

Ansvarig nämnd för torghandeln är gatunämnden Tekniska nämnden. Gatunämndens uppgifter 
har övertagits av Tekniska nämnden 
 
§ 3 

Allmän försäljningsplats är den del av Stora torget som gatunämnden Tekniska nämnden upplåter 
för torghandel. 
 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 

§ 4 

På Stora torget upplåtes upplåts fasta och tillfälliga saluplatser. Fast saluplats upplåtes upplåts av 
gatunämnden Tekniska nämnden per kalenderår. 

Tillfällig saluplats upplåtes upplåts så långt utrymmet medger endast för viss dag och anvisas 
försäljare i den ordning de anländer av person som gatunämnden Tekniska nämnden utsett att 
övervaka torghandel på Stora torget.  

Innehavare av saluplats skall ska på lämplig plats på saluståndet anbringa sätta upp skylt 
angivande med innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Saluplats får ej inte av innehavaren överlåtas till annan. Innehavaren får inte överlåta saluplatsen 
till någon annan.  

Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall ska skriftlig anmälan ske till 
gatunämnden Tekniska nämnden minst en månad före torghandelns upphörande. 
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Avgift 

§ 5 

För saluplats erlägges avgift till kommunen enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. För 
saluplatsen ska en avgift betalas till kommunen enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa.  
 
 
Salustånds utformning 
§ 6 

Salustånd skall ska till form, färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på prydlighet, hållas i 
vårdat skick och vara lämpat för platsen. Särskilt skall ska tillses att salustånd ej inte inverkar 
menligt på stadsbilden. 

 

Försäljning av livsmedel 

§ 7 

För hantering av livsmedel på Stora torget gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 
livsmedelslagen (SFS 1971:511), livsmedelsförordningen (SFS 197l:807) och med stöd av denna 
lagstiftning meddelade föreskrifter. Hänvisningar stryks för att undvika merarbete vid 
laguppdateringar 
 
Förbud mot ambulerande försäljning regleras i 14 § 16 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Borås Stad. 
 

Förbud mot försäljning av vissa varor m.m. 

§ 8 

Varor som kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte 
försäljas på Stora torget. 

Försäljning från torgvagn får ej inte ske på Stora torget utan gatunämndens Tekniska nämndens 
medgivande tillstånd i varje särskilt fall. 

 
Tider för försäljning 

§ 9 

Torghandel på Stora torget får äga rum alla vardagar kl. 08.00 - 18.00. 
 
Saluplatsen får disponeras högst en timme före försäljningstidens början. Varor och redskap skall 
ska bortföras omedelbart efter försäljningstidens slut. 
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Har innehavare av fast saluplats inte vid försäljningstidens början intagit saluplatsen eller gjort 
anmälan att platsen kommer att utnyttjas till den som av gatunämnden Tekniska nämnden utsetts 
att övervaka handeln, har denne rätt att låta annan använda platsen som tillfällig saluplats. 
 
Polismyndigheten beslutar om saluplats av särskild anledning helt eller delvis behöver utrymmas. 
 
Gatunämnden Tekniska nämnden får besluta att försäljning vid visst tillfälle skall ska ske vid 
andra tider än vad som anges ovan eller helt ställas in. 
 

Placering av fordon, varor och redskap 

§ 10 

Fordon, varor eller redskap får endast placeras på egen saluplats. 
 
Varor eller redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna. 
 
Fordon som används för transport av varor eller redskap får endast köras upp på Stora torget 
vardagar kl. 07.00 - 09.00 respektive kl. 16.00 - 18.30 (lördagar fr.o.m. kl. 14.00) och skall ska 
efter lossning eller lastning omedelbart bortföras. 
 

Renhållning 

§ 11  

I ordningslagen och allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad finns regler om ordning 
på offentlig plats. På Stora torget gäller därutöver, att avfall och annat skräp från rörelsen skall 
ska samlas ihop och föras bort av försäljaren senast när handeln avslutas för dagen.  

 

Överträdelse av föreskrift 

§ 12 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Borås Stad  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Borås Stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen med bemyndigande för kommuner 
och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.  
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet 
på offentlig plats i 3 kap ordningslagen och i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter 
gäller dessa föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla 
den allmänna ordningen. 
 

§ 2 

Ansvarig nämnd för torghandel är Tekniska nämnden.  
 
§ 3 

Allmän försäljningsplats är den del av Stora torget som Tekniska nämnden upplåter för 
torghandel. 
 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 

§ 4 

På Stora torget upplåts fasta och tillfälliga saluplatser. Fast saluplats upplåts av Tekniska nämnden 
per kalenderår. 

Tillfällig saluplats upplåts så långt utrymmet medger endast för viss dag och anvisas försäljare i 
den ordning de anländer av person som Tekniska nämnden utsett att övervaka torghandel på 
Stora torget.  

Innehavare av saluplats ska på lämplig plats på saluståndet sätta upp skylt med innehavarens 
namn, postadress och telefonnummer. 

Innehavaren får inte överlåta saluplatsen till någon annan.  

Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan ske till Tekniska 
nämnden minst en månad före torghandelns upphörande. 
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Avgift 

§ 5 

För saluplatsen ska en avgift betalas till kommunen enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa.  
 
 
Salustånds utformning 
§ 6 

Salustånd ska till form, färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på prydlighet, hållas i 
vårdat skick och vara lämpat för platsen. Särskilt ska tillses att salustånd inte inverkar menligt på 
stadsbilden. 

 

Försäljning av livsmedel 

§ 7 

För hantering av livsmedel på Stora torget gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 
livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och med stöd av denna lagstiftning meddelade 
föreskrifter. 
 
Förbud mot ambulerande försäljning regleras i 16 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Borås Stad. 
 

Förbud mot försäljning av vissa varor m.m. 

§ 8 

Varor som kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte 
försäljas på Stora torget. 

Försäljning från torgvagn får inte ske på Stora torget utan Tekniska nämndens tillstånd i varje 
särskilt fall. 

 
Tider för försäljning 

§ 9 

Torghandel på Stora torget får äga rum alla vardagar kl. 08.00 - 18.00. 
 
Saluplatsen får disponeras högst en timme före försäljningstidens början. Varor och redskap ska 
bortföras omedelbart efter försäljningstidens slut. 
 
Har innehavare av fast saluplats inte vid försäljningstidens början intagit saluplatsen eller gjort 
anmälan att platsen kommer att utnyttjas till den som av Tekniska nämnden utsetts att övervaka 
handeln, har denne rätt att låta annan använda platsen som tillfällig saluplats. 
 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Polismyndigheten beslutar om saluplats av särskild anledning helt eller delvis behöver utrymmas. 
 
Tekniska nämnden får besluta att försäljning vid visst tillfälle ska ske vid andra tider än vad som 
anges ovan eller helt ställas in. 
 

Placering av fordon, varor och redskap 

§ 10 

Fordon, varor eller redskap får endast placeras på egen saluplats. 
 
Varor eller redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna. 
 
Fordon som används för transport av varor eller redskap får endast köras upp på Stora torget 
vardagar kl. 07.00 - 09.00 respektive kl. 16.00 - 18.30 (lördagar fr.o.m. kl. 14.00) och ska efter 
lossning eller lastning omedelbart bortföras. 
 

Renhållning 

§ 11  

I ordningslagen och allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad finns regler om ordning 
på offentlig plats. På Stora torget gäller därutöver, att avfall och annat skräp från rörelsen ska 
samlas ihop och föras bort av försäljaren senast när handeln avslutas för dagen.  

 

Överträdelse av föreskrift 

§ 12 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-11 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00155 1.2.3.25 
 

  

 

Sommargårdsverksamhet Kärragården. 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att stänga Kärragårdens 
sommargårdsverksamhet för år 2020, med anledning av situationen med Covid 
-19.   

Kärragården behåller sitt ekonomiska bidrag för år 2020.     

Sammanfattning  
Då det allmänt råder rekommendation till försiktighet att genomföra resor även 
inom Sverige, avser Sociala omsorgsförvaltningen att tillfälligt stänga 
Kärragårdens sommargårdsverksamhet för år 2020, i syfte att bidra till att 
minimera spridningen av coronaviruset.  

Det bidrag som Kärragårdens verksamhet erhåller ska fortsatt betalas ut för år 
2020.           

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-11 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
2020-04-09 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2020-00017 3.7.2.0 

Protokoll 2020-04-15 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp - FSG 

2020-04-16 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2020-00024 3.7.2.0 

Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2020-04-20 

2020-04-24 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2020-00022 3.7.2.0 
 

               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-11 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 
2020-04-14 
Beslut 2020-04-08 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 135-20 

2020-04-14 
Dom 2020-04-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2634-19 

2020-04-15 
Beslut 2020-04-09 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3709-19 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 146, anslagsframställan för 
Backhagsvägens LSS-boende 
Dnr KS 2019-00747 2.6.1.1 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 140, SCB:s medborgar-
undersökning 2019 
Dnr KS 2019-00284 1.4.2.0 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 137, Kommunens Kvalitet i 
Korthet 2019 
Dnr KS 2019-01109 1.1.4.0 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 138, årsredovisning av 
samverkansuppdraget lokalt inflytande 
Dnr KS 2018-00905 1.1.6.2 

2020-04-27 
Beslut 2020-04-24 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1246-20 

2020-04-28 
Dom 2020-04-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 927-20 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2020-04-28 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4498-19 

               
 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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