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Delegationsbeslut 2019-11-25 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

 

 

 

Datum 

2019-11-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00921 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Monika Spjuth 
 

Datum 

20191101 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Spjuth 
Handläggare 
033 357039 
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00921 1.1.2.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019-11-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med  

undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och  

rivningar av principiell betydelse (2/2019)  (bil.) 

Dnr 2019-00018 

 

2. Expedierat beslut avseende begäran om utlämnande av  

handlingar (1/2019)    (bil.) 

Dnr 2019-00907 

 

3. Delegation för likviditetsfrågor, placering kassan -  

försäljning av fonder (37/2019)   (bil.) 

Dnr 2019-00008 

 

4. Delegation för likviditetsfrågor, placering kassan -  

upptagande av lån (38/2019)   (bil.) 

Dnr 2019-00008 

 

5. Delegation för likviditetsfrågor, placering kassan -  

upptagande av räntesäkring (39/2019)   (bil.) 

Dnr 2019-00008 

 

6. Delegationsbeslut Rivning Petershöjd  (bil.) 

Dnr 2019-00018 
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7. Tilldelningsbeslut Arbets och lönekartläggningssystem (bil.) 

Dnr 2019-00040IN               

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2019-00018 - 2 

 

Maria Andrén 
Handläggare 
033 357288 
 

 

 

Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med 

undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och 

rivningar av principiell betydelse 

Delegationsart 

Svar på begäran från Lokalförsörjningskontoret om rivning av torp samt 

tillhörande förråd belägna på fastigheten Rydboholm 1:342, Töllesjö 

Petershöjd. 

Beslut 

Torp med tillhörande förråd på fastigheten Rydboholm 1:342, Töllesjö 
Petershöjd ska rivas. 

Sammanfattning 

På fastigheten ligger idag ett äldre torp med tillhörande förrådsbyggnad. 
Byggnaderna har tidigare hyrts ut till en MC klubb, men sedan 2018-10-01 har 
byggnaderna stått tomma. Byggnaderna saknar avlopp och har 3-fas 16A 
säkring. Standarden är mycket låg och underhållsbehovet är stort, en 
upprustning av byggnaderna ser vi inte som ekonomiskt försvarbart.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Elisabeth Eickhoff, elisabeth.eickhoff@boras.se 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Handläggare Mark och exploateringschef 
Maria Andrén   Elisabeth Eickhoff 
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E-post 
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Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-16 

  
  

 
 
 

 
Alex Holm 
 

 

Begäran om att få ta del av allmänna handlingar 
Alex Holm har per e-post begärt att få ta del av e-post ställd till kommunalrådet 
Malin Carlsson. Begäran omfattar sju e-postmeddelanden med fem olika 
avsändare. Kommunen har översänt ett av meddelandena, men avslår begäran i 
övrigt.  
 
Skäl för beslutet 
 

Aktuella lagrum 
Enligt 2 kap. 3 § TF avses med handling en framställning i skrift eller bild samt 
en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas 
eller uppfattas på annat sätt. 

Enligt 2 kap. 4 § TF är en handling allmän, om den förvaras hos en myndighet 
och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en 
myndighet. 

Enligt 2 kap. 8 § TF anses brev eller annat meddelande som är ställt 
personligen till den som innehar befattning vid en myndighet som allmän 
handling, om handlingen gäller ett ärende eller någon annan fråga som ska 
handläggas av myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som 
innehavare av annan ställning. 

Av 2 kap. 9 § första stycket TF framgår att en handling anses ha kommit in till 
en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig 
befattningshavare till handa. 

Av 2 kap. 10 § första stycket TF framgår att en handling anses ha upprättats 
hos en myndighet, när den har expedierats. Det framgår vidare att en handling 
som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till 
har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett 
visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat 
sätt.  
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Datum 
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Bedömning 

E-post från tony.karlstedt@handels.se, malin.carlsson@boras.se, 
gulsenozdenkos@gmail.com och s.bertil.ekwall@gmail.com (2 st.) 

Meddelandena är av privat och/eller partiintern karaktär och gäller således inte 
ärende eller annan fråga som ankommer på kommunen. Meddelandena kan 
därmed inte anses ha skickats till Malin Carlsson såsom företrädare för eller i 
egenskap av befattningshavare hos kommunen. De ska därför inte anses utgöra 
allmänna handlingar enligt 2 kap. 8 § TF.  

E-post från carl.morberg@boras.se benämnt ”Loggar” 

Intern e-post som utväxlas mellan anställd hos en nämnd och en 
förtroendevald ledamot i samma nämnd, såsom i det aktuella fallet, anses inte 
vare sig inkommen till nämnden eller expedierad. Inte heller i övrigt är något av 
kriterierna i 2 kap. 10 § TF uppfyllda, för att handlingen ska anses ha upprättats 
hos nämnden. E-postmeddelandet är därmed inte någon allmän handling. 

 
Beslut  
 

Kommunen tillmötesgår begäran avseende e-post från Carl Morberg benämnd 
”Re: Sjukanmälande”. Begäran avslås i övrigt. 
 
 
Åke Marmander 
Stadsjurist 
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 

Om du inte är nöjd med detta beslut, kan du överklaga det till Kammarrätten i 
Jönköping inom tre veckor från det du har fått del av beslutet. Överklagandet 
skall ges in till Borås Stad, Stadsledningskansliet, 501 80 Borås. Det skall framgå 
vilket beslut som överklagas och varför du önskar att det skall ändras. 














	Namnlös



