
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sida 

1(3) KALLELSE 

Datum 

2020-04-21 
Instans 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, tisdagen den 21 april 

2020 kl. 15:00 

Christina Frisk Rickard Byström 
Överförmyndarnämndens Ordförande Verksamhetschef 

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

anne.beischer@boras.se 

mailto:anne.beischer@boras.se


 
 

 
  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Datum Sida 

Borås Stad 2020-04-21 2(3) 

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  2020-00124  3.8.1.25  

4.  Anmälan om behov av god man  Sekretess  
Dnr  2020-00104  3.8.1.25  

5.   Samtycke till bostadsrättsförsäljning  Sekretess  
Dnr  2020-00101  3.8.1.25  

6.  Samtycke till bostadsrättsförsäljning  Sekretess  
Dnr  2020-00113  3.8.1.1  

7.   Samtycke till fastighetsförsäljning  Sekretess  
Dnr  2020-00094  3.8.1.25  

8.  Vitesföreläggande  Sekretess  
Dnr  2020-00087  3.8.1.1  

9.  Samtycke till fastighetsförsäljning  Sekretess  
Dnr  2020-00082  3.8.1.1  

10.   Anmälan om behov av förvaltare  Sekretess  
Dnr  2020-00102  3.8.1.25  

11.   Vitesföreläggande  Sekretess  
Dnr  2020-00106  3.8.1.1  

12.   Vitesföreläggande  Sekretess  
Dnr  2020-00107  3.8.1.1  

13.   Byte av förvaltare  Sekretess  
Dnr  2020-00076  3.8.1.1  

14.   Vitesföreläggande  Sekretess  
Dnr  2020-00097  3.8.1.1  

15.   Vitesföreläggande  Sekretess  
Dnr  2020-00089  3.8.1.1  

16.   Vitesföreläggande  Sekretess  
Dnr  2020-00109  3.8.1.2  

https://3.8.1.25
https://3.8.1.25
https://3.8.1.25
https://3.8.1.25
https://3.8.1.25


 
 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Datum Sida 

Borås Stad 2020-04-21 3(3) 

Ärende  

17.   Ekonomisk redogörelse och lägesrapport  
Dnr  2020-00118  3.8.1.0  

18.  Verksamhetschefen informerar  
Dnr  2020-00099  3.8.1.25  

19.   Anmälningsärenden  
Dnr  2020-00100  3.8.1.25  

20.  Övriga frågor  
Dnr  2020-00081  3.8.1.25  

https://3.8.1.25
https://3.8.1.25
https://3.8.1.25


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

   

            

 

 

 

 

 

 

Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-04-21 Överförmyndarnämnden 

Anne Beischer Dnr OFN 2020-00124 3.8.1.25 

Handläggare 
033 358224 

Handläggare önskar  delta  i  nämndens sammanträde  

Överförmyndarnämndens beslut  

Isabella Skjaeråsen medges rätt att närvara vid nämndens sammanträde.      

Ärendet i sin helhet  

Handläggare Isabella Skjaeråsen önskar delta i nämndens sammanträde.    

Christina Frisk  

Ordförande  

Rickard Byström  

Verksamhetschef  

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

   

                           

 

 

 

Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-04-14 Överförmyndarnämnden 

Rickard Byström Dnr OFN 2020-00118 3.8.1.0 

Handläggare 
033 358264 

Ekonomisk redogörelse  och  lägesrapport  

Överförmyndarnämndens beslut  

Redovisningen godkänns.      

Ärendet i sin helhet  

Ekonomi  

Resultatet per den 31  mars  2020 avviker från första kvartalets  budget  

med –  177  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 14 april 2020 har 39 procent (247 st) av samtliga inkomna årsräkningar 

granskats. Till detta kommer 34 sluträkningar till följd av avslutade 

ställföreträdarskap eller byte av ställföreträdare.                

Beslutsunderlag  

1. Resultatöversikt per 2020-03-31      

Christina Frisk  

Ordförande  

Rickard Byström  

Verksamhetschef  

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

   

          

 

 

 

 

 

 

Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-04-15 Överförmyndarnämnden 

Rickard Byström Dnr OFN 2020-00099 3.8.1.25 

Verksamhetschef 
033 358264 

Verksamhetschefen  informerar  

Överförmyndarnämndens beslut  

Informationen läggs till handlingarna      

Ärendet i sin helhet  

Verksamhetschefen informerar om  

- Ändringar i reglementet  

- Ändrad svarstid för remisser  

- TEAMS  

- Läget på enheten               

Beslutsunderlag  

1. Ändringar i reglementet  

2. Ändrad svarstid                       

Christina Frisk  

Ordförande  

Rickard Byström  

Verksamhetschef  

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se


  
   

   
 
  
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

  
  

  
  

 
 

   

  
  

   
 

 

Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 31 mars 2020 12:00 
Till: Svante Stomberg; Kommunstyrelsen Diarium; Ulf Olsson; Tom 

Andersson; Malin Carlsson; Niklas Arvidsson; Annette Persson 
Carlson; Kerstin Hermansson; Andreas Exner; Anna Svalander; Dag 
Forsström; Arbetslivsnämnden Diarium; Bo Johansson; Birgitta 
Bergman; Mattias Danielsson; Tommy Jingfors; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; Håkan Eriksson; Magnus Sjödahl; 
Christer Lundberg; Ina Furtenbach Lindén; Förskolenämnden 
Diarium; Andreas Ekström; Marie Fridén; Erik Johnson; Pär 
Arvidsson Fäldt; Grundskolenämnden Diarium; Per Carlsson; Ulf 
Sjösten; Susanne Karlander; Christer Samuelsson; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Andreas Cerny; Oliver Öberg; 
Leila Pekkala; Hans Abrahamsson; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Mats Tolfsson; Hasse Ikävalko; 
Kristina Ramsälv Waldenström; Eva-Lotta Franzén; Kulturnämnden 
Diarium; Sara Andersson; Falco Güldenpfennig; Lars Gustaf 
Andersson; Anders Waldau; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
Helene Sandberg; Nils-Åke Björklund; Kjell Hjalmarsson; Agneta 
Sander; Tage Nilsson; Per Månsson; Sofia Bohlin; Miljöförvaltningen 
Diarium; Jonas Ward; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Morgan 
Hjalmarsson; Lars-Gunnar Comén; Bengt-Arne Bohlin; Kenneth 
Lundkvist; Servicenämnden Diarium; Micael Svensson; Ulf Sjösten; 
Barbro Nordqvist; Magnus Stenmark; Sociala omsorgsnämnden 
Diarium; Yvonne Persson; Mattias Karlsson; Britt-Marie Halldén; 
Gunnar Isackson; Tekniska nämnden Diarium; Jan Idehed; Paul-
Andre Safko; Sead Omerovic; Maria Jonsson; Vård- och 
äldrenämnden Diarium; Johan Wikander; Hans Gustafsson; Rose-
Marie Liljenby Andersson; Rickard Byström; 
Överförmyndarnämnden Diarium; Christina Frisk; Anna Christensen 

Ämne: Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 
Stads nämnder 

Hej!  
 
Med anledning av Coronasituationen har Stadsrevisionen beslutat  att ändra svarsdatumet för 
Revisionsrapport –  Ärendeberedning i Borås Stads nämnder till:  
 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-09-30.  
 
Med vänliga hälsningar   
 
Revisionskontoret  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås  Stad  - Revisionskontoret  
Sturegatan 42, 501 80 Borås  
033 -35 71 56    
0768-88 71 56  
boras.se  

https://boras.se


 

   
   

    
  

  
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 

  
 

   
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 
 

 

   
 

Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 26 februari 2020 10:36 
Till: Svante Stomberg <Svante.Stomberg@boras.se>; Kommunstyrelsen Diarium <KS.diarium@boras.se>; 
Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>; Tom Andersson <tom.andersson@boras.se>; Malin Carlsson 
<malin.carlsson@boras.se>; Niklas Arvidsson <niklas.arvidsson@boras.se>; Annette Persson Carlson 
<annette.carlson@boras.se>; Kerstin Hermansson <kerstin.hermansson@boras.se>; Andreas Exner 
<andreas.exner@boras.se>; Anna Svalander <anna.svalander@boras.se>; Dag Forsström 
<Dag.Forsstrom@boras.se>; Arbetslivsnämnden Diarium <ALN.diarium@boras.se>; Bo Johansson <lars-
ake2.johansson@politiker.boras.se>; Birgitta Bergman <birgitta.bergman@politiker.boras.se>; Mattias 
Danielsson <mattias.danielsson@politiker.boras.se>; Tommy Jingfors <tommy.jingfors@boras.se>; 
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium <FF.diarium@boras.se>; Håkan Eriksson 
<hakan.eriksson@politiker.boras.se>; Magnus Sjödahl <magnus.sjodahl@politiker.boras.se>; Christer 
Lundberg <christer.lundberg@politiker.boras.se>; Ina Furtenbach Lindén 
<ina.furtenbach.linden@boras.se>; Förskolenämnden Diarium <FN.diarium@boras.se>; Andreas Ekström 
<andreas.ekstrom@politiker.boras.se>; Marie Fridén <marie.friden@politiker.boras.se>; Erik Johnson 
<erik.johnson@politiker.boras.se>; Pär Arvidsson Fäldt <par.faldt@boras.se>; Grundskolenämnden 
Diarium <GRN.diarium@boras.se>; Per Carlsson <per.carlsson@politiker.boras.se>; Ulf Sjösten 
<ulf.sjosten@politiker.boras.se>; Susanne Karlander <susanne.karlander@politiker.boras.se>; Christer 
Samuelsson <christer.samuelsson@boras.se>; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium 
<UN.diarium@boras.se>; Andreas Cerny <andreas.cerny@politiker.boras.se>; Oliver Öberg 
<oliver.oberg@politiker.boras.se>; Leila Pekkala <leila.pekkala@politiker.boras.se>; Hans Abrahamsson 
<Hans.Abrahamsson@boras.se>; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium 
<IFON.diarium@boras.se>; Mats Tolfsson <mats.tolfsson@politiker.boras.se>; Hasse Ikävalko 
<hasse.ikavalko@politiker.boras.se>; Kristina Ramsälv Waldenström 
<kristina.waldenstrom@politiker.boras.se>; Eva-Lotta Franzén <eva-lotta.franzen@boras.se>; 
Kulturnämnden Diarium <KN.diarium@boras.se>; Sara Andersson 
<sara.a.andersson@politiker.boras.se>; Falco Güldenpfennig <falco.guldenpfennig@politiker.boras.se>; 
Lars Gustaf Andersson <lars-gustaf.andersson@politiker.boras.se>; Anders Waldau 
<anders.waldau@boras.se>; Lokalförsörjningsnämnden Diarium <LN.diarium@boras.se>; Helene 
Sandberg <helene.sandberg@politiker.boras.se>; Nils-Åke Björklund <nils-
ake.bjorklund@politiker.boras.se>; Kjell Hjalmarsson <kjell.hjalmarsson@politiker.boras.se>; Agneta 
Sander <agneta.sander@boras.se>; Tage Nilsson <karl-erik.nilsson@politiker.boras.se>; Per Månsson 
<per.mansson@politiker.boras.se>; Sofia Bohlin <sofia.bohlin@politiker.boras.se>; Miljöförvaltningen 
Diarium <MF.diarium@boras.se>; Jonas Ward <jonas.ward@boras.se>; Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarium <SBF.diarium@boras.se>; 'morgan.hjalmarsson@politiker.boras.se' 
<morgan.hjalmarsson@politiker.boras.se>; Lars-Gunnar Comén <lars-
gunnar.comen@politiker.boras.se>; Bengt-Arne Bohlin <bengt-arne.bohlin@politiker.boras.se>; Kenneth 
Lundkvist <kenneth.lundkvist@boras.se>; Servicenämnden Diarium <SN.diarium@boras.se>; Micael 
Svensson <micael.svensson@politiker.boras.se>; Ulf Sjösten <ulf.sjosten@politiker.boras.se>; Barbro 
Nordqvist <ulla-britt.nordqvist@politiker.boras.se>; Magnus Stenmark <magnus.stenmark@boras.se>; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium <SON.diarium@boras.se>; Yvonne Persson 
<yvonne.persson@politiker.boras.se>; Mattias Karlsson <mattias2.karlsson@politiker.boras.se>; Britt-
Marie Halldén <britt-marie.hallden@politiker.boras.se>; Gunnar Isackson <Gunnar.Isackson@boras.se>; 
Tekniska nämnden Diarium <TEK.diarium@boras.se>; Jan Idehed <jan.idehed@politiker.boras.se>; Paul-
Andre Safko <paul-andre.safko@politiker.boras.se>; Sead Omerovic <sead.omerovic@boras.se>; Maria 
Jonsson <maria.j.jonsson@boras.se>; Vård- och äldrenämnden Diarium <VAN.diarium@boras.se>; Johan 
Wikander <johan.wikander@politiker.boras.se>; Hans Gustafsson <hans.gustafsson@politiker.boras.se>; 
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Rose-Marie Liljenby Andersson <rose-marie.liljenby.andersson@politiker.boras.se>; Rickard Byström 
<rickard.bystrom@boras.se>; Överförmyndarnämnden Diarium <OF.diarium@boras.se>; 
'Christina.Frisk@boras.se' <Christina.Frisk@boras.se>; Anna Christensen 
<anna.christensen@politiker.boras.se> 

 

Ämne:  Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder  
 
Översänder Revisionsrapport –  Ärendeberedning i  Borås Stads  nämnder.  
 
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29.  
 

 
Med vänliga hälsningar   
 
Revisionskontoret  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås  Stad  - Revisionskontoret  
Sturegatan 42, 501 80 Borås  
033 -35 71 56    
0768-88 71 56  
boras.se  

mailto:rose-marie.liljenby.andersson@politiker.boras.se
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mailto:Christina.Frisk@boras.se
mailto:anna.christensen@politiker.boras.se
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Sammanträdesdatum 

2020-03-19 

Kommunfullmäktige 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

§ 38  Dnr  KS  2020-00302 1. 2.2.2  

Ändring  i  det gemensamma reglementet för  Kommun-
styrelsen  och  samtliga  nämnder  samt i  det  gemen-
samma ägardirektivet för  de kommunala bolagen  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, separat bilaga)  

Kommunfullmäktiges  beslut  

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna ändras  på  
sådant sätt att § 12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas  
sammanträden ska, enligt  huvudregeln i 6 kap 25 §  Kommunallagen, hållas  
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden 
så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart.  

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala  aktiebolagen, punkt 7 fjärde 
stycket, ändras och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas  
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar  myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om styrelsen 
så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart.          

Sammanfattning  av ärendet  

Kommunallagen 5 kap 33 §  

Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga  
närvarande  ledamöter är ense om beslutet.  

I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder, §  
12, anges att dessa ska ha  öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska  
behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.  

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att 
styrelsens  sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som 
rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.  

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av 
Folkhälsomyndigheten som  mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat 
människor med symtom att undvika sociala  kontakter för att inte smitta andra.  

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns  
det skäl att begränsa risken för smittspridning så långt möjligt även när det 
gäller det kommunala beslutsfattandet.  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

     

 

 

 

 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-19 

Kommunfullmäktige 

Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i besluts-
fattandet, vilket givetvis är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om 
medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och styrelsearbetet är ett tungt 
vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den ökningen av 
den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för  
spridning av Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på  
sammanträdena skulle medföra. Det finns därför skäl att, under rådande 
omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga sammanträden hålls  
inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala  
beslutsorganen,  Kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, 
kan förbli beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som 
personalmässigt hänseende, kan sammanträdena sändas på webben, efter beslut 
av respektive nämnd och styrelse.   

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2020-03-19 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet. 

Uppgifter 

2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i  
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra,  samt  verka för att fastställda mål uppnås och i  
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

  

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

4 § Personalansvar 

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk-
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar 

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

  

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

  
  

 

 

 

 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

8 § Information, samråd och samordning 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  

9 § E-petition 

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

Arbetsformer 

10 § Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

11 § Kallelse 



 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  
  

 
  

 

 

 
 

  
 

 

  
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö-

-

-

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

12 § Offentliga sammanträden  

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § 
Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den 
mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden så 
beslutar. 

13 § Sammanträden på distans  

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

14 § Närvarorätt 

Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

15 § Sammansättning 

Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

16 § Ordföranden 

Det åligger ordföranden att 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

17 § Vice ordförandena  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

19 § Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  



 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

  
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett  
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst-
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

21 § Justering av protokoll  

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Övrigt 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

23 § Författningssamling 

Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

24 § Delgivningsmottagare 

Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom-
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

25 § Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 



        
              

     

              
             

            

             
             

   

           
            

      

            
             
              

               
              

             
            

             
               
        
              
           

 

    

             
          

              
             

          

            
            

              
           

 

   
  

11.  Ändring  i  det  gemensamma  reglementet  för  kommunstyrelsen  och  samtliga  
nämnder  samt  i  det  gemensamma  ägardirektivet  för  de  kommunala  bolagen  
 

Kommunallagen 5 kap 33 § 
Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet. 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder, § 12, anges att dessa 
ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas inom stängda 
dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att styrelsens 
sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess. 

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som 
mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat människor med symtom att undvika sociala 
kontakter för att inte smitta andra. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns det skäl att begränsa 
risken för smittspridning så långt möjligt även när det gäller det kommunala beslutsfattandet. 
Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i beslutsfattandet, vilket givetvis 
är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och 
styrelsearbetet är ett tungt vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den 
ökningen av den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för spridning av 
Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på sammanträdena skulle medföra. Det finns 
därför skäl att, under rådande omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga 
sammanträden hålls inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, kan förbli 
beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som personalmässigt hänseende, kan 
sammanträdena sändas på webben, efter beslut av respektive nämnd och styrelse. 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta: 

Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ändras på sådant sätt att § 
12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt 
huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock 
sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av 
sekretess, om nämnden så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart. 

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala aktiebolagen, punkt 7 fjärde stycket, ändras 
och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas inför stängda dörrar. Sammanträden 
får dock sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess, om styrelsen så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart. 

Per-Olof Höög 
Kommunfullmäktiges ordförande 



 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

    

       

      

                                

 

 

 

 

 

Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-04-08 Överförmyndarnämnden 

Anne Beischer Dnr OFN 2020-00100 3.8.1.25 

Handläggare 
033 358224 

Anmälningsärenden  

Överförmyndarnämndens beslut  

Anmälningsärendena  läggs till handlingarna     

Ärendet i sin helhet  

Anmälningsärenden 2020-03-17 –  2020-04-14        

Beslutsunderlag  

1. Anmälningsärenden 2020-03-17 –  2020-04-14     

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se 033-35 70 00 vxl 

 

Christina Frisk  

Ordförande  

 

 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

https://boras.se


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

   

  

 

   

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

Sida 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN  1(1) 

Datum  
2020-04-14  

Sammanträde: 2020-04-21  
 

Diarium: OFN  

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Nummer 

2020-04-03 2626 ARB Miljö- och 

konsumentnämnden 

Beslut från Miljö- och 

konsumentnämnden, §73, Miljörapport 

2019 gällande Borås Stad 

Anne Beischer 

2020-03-31 2611 IN Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-

19 § 32 Extra medel till välfärden 

Anne Beischer 

2020-03-31 2610 IN Revisionskontoret Ändrad svarstid för Revisionsrapport -

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

Anne Beischer 

2020-03-31 2609 IN Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-

19 § 38 Ändring i det gemensamma 

reglementet för Kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder 

Anne Beischer 

2020-03-18 2549 IN Närvaro för Kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i Borås Stad 

Anne Beischer 




