Sida

KALLELSE
Datum

2020-01-22
Instans

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till
sammanträde i Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, tisdagen den 28
januari 2020 kl. 15:30

Överförmyndarnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

Christina Frisk
Överförmyndarnämndens Ordförande

Rickard Byström
Verksamhetschef

Förhinder anmäls alltid till Anne Beischer, 033 358224 eller via e-post:
anne.beischer@boras.se

1(2)

Borås Stad

Datum

Sida

2020-01-22

2(2)

Ärende
1.

Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
(Förslag Lennart Fors med Hjördis Jonsson som ersättare)
Dnr 1503

2.

Godkännande av dagordning
Dnr 1504

3.

Utdömande av vite
Dnr 2020-00008 3.8.1.1

Sekretess

4.

Begäran om byte av god man
Dnr 2020-00023 3.8.1.1

Sekretess

5.

Anmälan om behov av förvaltare
Dnr 2020-00028 3.8.1.25

Sekretess

6.

Begäran om byte av god man
Dnr 2020-00021 3.8.1.1

Sekretess

7.

Vitesföreläggande
Dnr 2020-00019 3.8.1.2

Sekretess

8.

Beslut om entledigande och förordnande av god man
Dnr 2020-00020 3.8.1.1

Sekretess

9.

Anmälan om behov av god man
Dnr 2020-00006 3.8.1.25

Sekretess

10.

Remiss Utredning om engångsartiklar
Dnr 2019-00264 1.1.3.1

11.

Lokalbehovsplan 2021-2023
Dnr 2020-00022 2.6.1.25

12.

Anmälningsärenden
Dnr 2020-00017 3.8.1.25

13.

Övriga frågor
Dnr 2020-00018 3.8.1.25

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2020-01-28

Överförmyndarnämnden
Dnr OFN 2019-00264 1.1.3.1

Rickard Byström
Handläggare
033 358264

Remiss Utredning om engångsartiklar
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden tillstyrker remissen.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att en utredning om att minska
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge
förslag på metoder för hur de kan minska. Utredningen föreslår att
Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i uppdrag att införa de
föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga användningen av
engångsartiklar.
Överförmyndarnämnden tillstyrker remissen.
Beslutsunderlag
1. Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se (ange diarienummer KS 2018-00651
och remissinstansens namn i ämnesraden)

Christina Frisk
Ordförande
Rickard Byström
Verksamhetschef

Överförmyndarnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Sammanfattning
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten.
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det
vanligaste skräpet i haven.
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge
förslag på metoder för hur de kan minska.
Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar,
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar.
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1 Bakgrund
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten.
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det
vanligaste skräpet i haven.
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och
konsumtion.
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt,
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar.
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast.
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera
på avfallsförebyggande åtgärder.

2 Uppdrag och syfte
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt
Kommunala styrdokument
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av.
Ansvar: Kommunfullmäktige
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Cafeterior och lunchrestauranger
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda
flergångsservis.
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16
användningar.
Utredningen föreslår att;
- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om
uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.
- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton.
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället
kupor som skydd över livsmedlen.
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och
därför bör inte flaskvatten serveras.
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda
varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges
på detta.
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen,
förskola och skola
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten.

1 Stockholms läns landsting
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Äldreomsorgen
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små,
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan,
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs.
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av
engångsdraglakan.
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås.
Utredningen föreslår att
- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten.
- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och
hygienkrav ska säkerställas.
Ansvar: Vård- och äldrenämnden
Förskola, skola och kök
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns.
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av.
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.
Utredningen förslår att
- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt
användning av engångshandskar
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Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av
pappershanddukar
Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad
skoskyddsanvändning
Undvik slentrianmässiga byten av blöjor
Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning

Ansvar: Förskolenämnden
Vi håller rent
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn.
Ansvar: Borås Rent och Snyggt
Upphandling och inköp
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar:
-

-

Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på
förklädena.
Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet.
Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ
till engångsmuggar eller powerbanks.
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Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.
Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid
varuupphandling
Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt
förpackningsmaterial.
Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna.
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga
återvunnen plast i plastprodukter.

Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar.
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas,
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten
upphandlas?
Ansvar: Kommunstyrelsen
Evenemang
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler.
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria.
Ansvar: Borås TME
Kranmärk kommunen!
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
www.kranmarkt.se
Ansvar: Kommunstyrelsen
Kontor
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår
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Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till
vattensystemet.
Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar.
Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar,
alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt
innan det töms.
Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig
användning av plast som används en gång.

Ansvar: Alla nämnder
Tillsyn
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan
minska användningen av engångsartiklar.
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden

4 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga
användningen av engångsartiklar.

Johanna Thorén
Hållbarhetsstrateg

Referenser
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou201884
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-ochsamverkan/klimateffektiv-plastupphandling/
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES
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Datum

Instans

2019-11-13

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00651 2.5.1.0

Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag
2018)

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritid- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Indvid- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Stadsrevisionen
14. Tekniska nämnden
15. Valnämnden
16. Vård- och äldrenämnden
17. Överförmyndarnämnden
18. AB Bostäder i Borås Stad AB Toarpshus
19. AB Sanhultsbostäder
20. Borås Djurpark AB
21. Borås Elnät AB
22. Borås Energi och Miljö AB
23. Borås Lokaltrafik AB

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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24. Borås Parkering AB
25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen
26. BoråsBorås TME AB
27. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
28. Borås Stadshus AB
29. Fristadbostäder AB
30. Industribyggnader i Borås AB
31. Inkubatorn i Borås AB
32. Sjuhärads Samordningsförbund
33. Södra Älvsborgs räddningsförbund
34. Viskaforshem
35. Elous 6 AB
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-01-31.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se
Ange diarienummer KS 2018-00651 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets 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/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Johanna Thorén
Handläggare
033 357178

Sida

SKRIVELSE

Rickard Byström
Handläggare
033 358264

1(1)

Datum

Instans

2020-01-20

Överförmyndarnämnden
Dnr OFN 2020-00022 2.6.1.25

Lokalresursplan 2021-2023
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden godkänner upprättad Lokalbehovsplan för perioden
2021-2023 och översänder den till Lokalförsörjningsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden har begärt underlag för Lokalresursplan för
planperioden 2021 – 2023. Överförmyndarnämndens verksamhet har beskrivits
i upprättat underlag i enlighet med anvisningarna. Överförmyndarnämnden
godkänner upprättad Lokalbehovsplan för perioden 2021-2023 och översänder
den till Lokalförsörjningsnämnden.
Beslutsunderlag
1. Överförmyndarnämndens Lokalbehovsplan för perioden 2021-2023
Beslutet expedieras till
1. LN.diarium@boras.se

Christina Frisk
Ordförande
Rickard Byström
Verksamhetschef

Överförmyndarnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Lokalbehovsplan 2021-2023
Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................................ 3
2 Demografi .......................................................................................... 3
3 Övergripande nulägesanalys ........................................................... 3
4 Nuläge lokaler ................................................................................... 3
4.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och
Östermalm ..................................................................................................... 3

5 Förändrat behov ................................................................................ 3
5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och
Östermalm ..................................................................................................... 4
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1 Inledning
Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i
investeringsplanen.

2 Demografi
Inte tillämpligt.

3 Övergripande nulägesanalys
Överförmyndarnämnden har kontorslokal i centrala staden med 9-10 kontorsplatser och
förrådsutrymmen. Lokalen får anses vara ändamålsenlig för nämndens verksamhet. Det finns dock ett
stort behov av ytterligare arkivutrymme för förvaring av avslutade ärenden. Frågan är under behandling
och kan komma att lösas under 2020.

4 Nuläge lokaler
4.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet,
Villastaden och Östermalm
Objekt

Nuläge

Kv Saturnus 14,
Bryggaregatan 5

Kontor med 10 platser
och arkiv

Kapa
citet
2020

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Antal platser i området

5 Förändrat behov
I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan.

Överförmyndarnämnden, Lokalbehovsplan 2021-2023
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5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet,
Villastaden och Östermalm
Objekt

Förändrat behov

Förändrat
behov av
kapacitet
2020

Förändrat
behov av
kapacitet
2021

Förändrat
behov av
kapacitet
2022

Förändrat
behov av
kapacitet
2023

Kv Saturnus 14,
Bryggaregatan 5
Summa

Kv Saturnus 14, Bryggaregatan 5

Förändrat behov och orsak
Nämnden har ett stort behov av mer arkivutrymme för förvaring av avslutade ärenden. Under flera år
har antalet inkommande ärenden ökat kraftigt vilket medfört att det befintliga arkivutrymmet blivit
otillräckligt.

Christina Frisk
Ordförande
Rickard Byström
Verksamhetschef

Överförmyndarnämnden, Lokalbehovsplan 2021-2023
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Datum

Instans

2020-01-20

Överförmyndarnämnden
Dnr OFN 2020-00017 3.8.1.25

Anne Beischer
Handläggare
033 358224

Anmälningsärenden
Överförmyndarnämndens beslut
Förteckningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna
Sammanfattning
Anmälningsärenden 2019-12-13 – 2020-01-22
Beslutsunderlag
1. Anmälningsärenden 2019-12-13 – 2020-01-22

Christina Frisk
Ordförande
Rickard Byström
Verksamhetschef

Överförmyndarnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Datum

2020-01-22

Diarium: OFN

Ärendeförteckning
Nummer

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

OFN 202000005
OFN 202000004

2020-01-07

Överformyndaren

Begäran om allmän handling från kommunen

Anne Beischer

2020-01-07

Överförmyndarnämnden
Diarium

VB: Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519 Borås Stads
personalpolitiska riktlinjer

Anne Beischer

