


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

Revisorskollegiet 

 

 

Kommunstyrelsen 
1. Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer och även 

förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. 

 

2. Borås Stad inför ett civilkuragepris. Kommuninvånare nominerar medborgare som utmärkt 

sig under året och kommunfullmäktige avgör vinnare. 

 

3. Kommunstyrelsen ska stödja, utbilda och uppmuntra lokala grannsamverkan. 

 

4. Kommunstyrelsen ska, vid avyttring av kommunal mark, prioritera tomter i kommunens 

kringområden. 

 

5. Antal kommunalråd ändras till fem kommunalråd, med en politisk sekreterare till 

respektive kommunalråd. Frigjorda resurser omfördelas till Förskolenämndens ram. 

 

6. Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser omfördelas till 

Förskolenämndens ram. 

 

7. De politiska arvodena samt partistödet uppräknas inte inför 2021, utan är kvar 

på 2020 års nivå. 

 

8. Borås Stad ska upprätta en landsbygdsstrategi. 

 

9. För konceptet ’Narkotikahundar i skolan’ avsätts 5,8 mnkr till CKS, Kommunstyrelsen, 

förfogande. CKS ska upphandla narkotikahundar med syfte att genomföra rutinkontroller av 

för-, grund- och gymnasieskolor, samt tillhörande skolutrymmen, i brottspreventivt syfte. 

 

10. Kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås Stads boenden 

för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft en samverkan med, har 

inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska CKS tillsammans med berörd 

förvaltning samverka med Polisen. 

 

11. Kommunstyrelsen ska uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett större område för 

bebyggelse av enbostadshus, radhus och kommunal verksamhet i respektive serviceort. 

 

12. Borås Stad tillämpar samma modell för framtagande av tomträttsavgäld, arrende etc. utan 

hänsyn till om detta innebär en ekonomisk vinst eller förlust för Borås Stad. 

 



13. Modellen för friköp av Borås Stads tomträtter revideras, och priserna sänks med 10 procent. 

 

14. Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa om att undanta Norrby, 

Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, EBO. 

 

15. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska arbeta fram ett förslag till en neutral klädpolicy för 

anställda inom Borås Stad. 

 

16. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och effekterna av ett 

gemensamt kommunalt bostadsbolag, alternativt en koncernstruktur för 

bostadsbolagen. 

 

17. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med näringslivet, att utreda 

förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum. 

 

18. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den kommunala 

verksamheten med syftet att utarbeta direktiv som, inom lagens ramar, förhindrar och/eller 

försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för någon som deltagit i eller stött terrorism. 

 

19. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att stärka bolagens 

kapital för mer nybyggnation. 

 

20. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beslut och om 

dessa föranlett ekonomiska konsekvenser för Borås Stad. 

 

21. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till inrättandet av samlade 

förvaltningsstödstjänster under stadskontoret. 

 

22. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden, ta 

fram en strategi för Rutnätsstaden Borås. 

 

 

Överförmyndarnämnden 

 

 

Valnämnden 
23. NYTT UPPDRAG: Valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam distribution av 

personvalsedlar. 

 

 

 

  



Lokalförsörjningsnämnden 
24. Lokalförsörjningsnämnden ska vid planeringen av förskolor alltid beakta samlokalisering av 

förskolor och verksamhet/boende för äldre. 

 

25. Lokalförsörjningsnämnden bygger nya förskolor om högst 4 avdelningar. 

 

26. NY FÖRSTUDIE: Dalsjöfors simhall 

 

27. NY FÖRSTUDIE: Futsalarena 

 

28. NY FÖRSTUDIE: Vård- och omsorgsboende 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

29. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt likställighetsprincipen. 

 

30. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 

utökade möjligheter för enbostadshus. 

 

31. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller 

annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk 

byggnadstradition. 

 

32. Avgöranden kring ärenden om strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

33. Nämnden ska aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall möjliggöra 

för generationsboenden vid detaljplanering. 

 

34. Samhällsbyggnadsnämnden ställer höga krav på arkitektonisk utformning vid ny- 

och ombyggnation i stadskärnan. 

 

35. Borås Stads kulturmiljöprogram är vägledande vid framtagande av detaljplaner. 

 

36. NY INDIKATOR: "Andel ej fullständiga ärenden vid första kontakt som fått beslut senast 10 

veckor efter ansökan %.".  

 

Målvärde 2021 80%  

Målvärde 2025 90% 

 

 

 

Tekniska nämnden 
37. Tekniska nämnden ska se över trafikerade vägar och cykelstråk och förtydliga vilka 

platser inom Borås där cykelförbud råder. 

 

38. Tekniska nämnden ska sprida information gällande Trafiksäkerhet och trafikregler 



till cyklister tillsammans med berörda nämnder. 

 

39. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i serviceorterna prioriteras 

före sammanhängande stråk. 

 

40. De ekonomiska resurserna för särskoleskjuts flyttas till Grundskole-, och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden från Tekniska nämnden. 

 

41. Tekniska nämnden ska påbörja planeringen av en aktivitetsplats i respektive serviceort. 

 

42. NYTT UPPDRAG: Nämnden ska utreda och presentera ett nytt 'Ansvarsfullt 

Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark' där syftet är, att med ekonomin som 

ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens skogsmark, samtidigt som mångfalden 

av både träslag och biologiska miljöer ökar. 

 

43. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 15,0 mnkr för respektive år 

2021-2023. 

 

44. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar'' revideras till 2,0 mnkr för respektive år 

2021-2023. 

 

45. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" revideras till 7,0 mnkr för 

respektive år 2021-2023. 

 

46. INVESTERING: Budget för "Borås flygplats" revideras till 800 tkr för år 2021. 

 

47. INVESTERING: Budget för ”Grönområdesplanen” revideras till; 

 

År 2021 2,0 mnkr 

År 2022 2,0 mnkr 

År 2023 2,0 mnkr 

 

48. INVESTERING: Budget för "Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar'' 

revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2021-2023. 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 
49. Borås Stad ska inte köpa in drivmedel baserat på jordbruksråvaror, såvida inte råvarorna 

utgörs av restprodukter. 

 

50. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel. 

 

51. Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas. 

 



52. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att rättvisemodellen, där tillsynsavgift 

enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts. 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
53. Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan kultur än 

majoritetssamhällets eller de nationella minoriteterna. 

 

54. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är förenligt med 

det demokratiska samhällets värderingar. 

 

55. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för spontanidrott. 

 

56. TILLÄGG: Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete 

med Säker och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg förening ska även omfatta 

föreningarnas engagemang om framtagande av integrationsplan. 

 

57. NYTT UPPDRAG: Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda alternativa verksamheter i 

Brygghuset. 

 

 

Kulturnämnden 
58. Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt riktat mot målgruppen 

barn och unga. 

 

59. Kulturnämnden ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider. 

 

60. Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas. 

 

61. Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för 

hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete. 

 

62. Kulturnämnden ska Stadsteatern till förfogande för externa inslag och aktörer som vill 

hyra in sig eller bedriva verksamhet. 

 
63. UTGÅR: Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året ska vara 

kostnadsfritt. 

 

64. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska utreda införandet av en särskild kulturarvsfond med 

syfte att utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås Stad, med stöd av externa 

sponsorer. 

 

65. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska kartlägga privata konstkännares intressen för att 

bedriva ett internationellt konstmuseum i Borås. 

 

66. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en "Kulturkanon Borås" 

med syftet att sammanställa och informera om Borås Stads kulturarv. 



Förskolenämnden 

67. Nämnden ska planera för etableringen av en familjecentral i respektive serviceort i Borås 

Stad. 

 

68. Förskolenämnden ska i samverkan med IFO-nämnden verka för en start av en 

familjecentral på en serviceort i Borås. 

 

69. Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och tillämpningen av 

genuspedagogik. 

 

70. Borås Stad erbjuder förskoleplats från l års ålder. 

 

71. Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig förskola i Borås. Syftet är 

att skapa likvärdighet kring andelen utbildad personal i Borås förskolor. 

 

72. Förskolenämnden ska utveckla konceptet 'ambulerande språkpedagoger' med syftet att 

stimulera språkförståelsen av svenska. 

 

73. Förskolenämnden ska sträva efter åldershomogena avdelningar i förskolan. 

 

 

 

 

Grundskolenämnden 

74. Grundskolenämnden erbjuder endast specialkost när medicinska skäl föreligger. 

 

75. Grundskolenämnden ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner för samtliga skolor. 

 

76. Grundskolenämnden ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås Stads grundskolor i 

syfte att låta lärare vara lärare. 

 

77. Grundskolenämnden ska utveckla sin samverkan med polis för att verka för en utökad 

närvaro och information i Borås Stads grundskolor. Möjligheten till att regelbundet nyttja 

narkotikahundar på skolor ska utredas. 

 

78. Vid nybyggnation av grundskolor byggs dessa efter årskurs F-6 eller 7-9. 

 

79. Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanteringsutbildning till lärare 

inom Borås Stad. 

 

80. Grundskolenämnden ska, genom ett pilotprojekt, införa en resursklass för systematiskt 

återkommande stökiga elever som utsätter andra för hot och våld. 

 

81. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i jordbruksföretag ska utvecklas. 

 

82. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid omplaceras. 



 

83. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp. 

 

84. Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor på små orter; Aplared, 

Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, Bredared, Sandhult, Kinnarumma, Svaneholm, 

och Kerstinsgården. 

 

85. Grundskolenämnden ska utreda bufféservering med god variation i Borås skolor. 

 

86. Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning, ska utvecklas genom 

samverkan mellan elevhälsan och regionens ungdomsmottagningar. 

 

87. Grundskolenämnden tilldelas 700 tkr utöver föreslaget kommunbidrag för att ytterligare 

stärka små skolor på små orter. 

 

88. TILLÄGG: Grundskoleutbildningen är kostnadsfri. I samband med skolresor och liknande 

aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av 

vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. 

Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i 

aktiviteten. 

 

89. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska utreda möjligheten till att utöka antalet timmar i 

förskoleklass, och särskilt beakta en omvärldsanalys. 

 

90. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande 

införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige 

under 2020. 

 

91. Ett koncept som innebär att grundskoleklasser gör studiebesök hos blåljuspersonal ska 

utredas.  

 

 

  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
92. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utöka samarbetet mellan skolan och det 

lokala näringslivet, samt gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken ska prioriteras. 

 

93. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan 

gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för gymnasieverksamheten och 

presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. 

 

94. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis för att verka för 

en utökad närvaro och information i Borås Stads gymnasieskolor. 

 

95. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och förstärka 

programutbuden för elever med autismspektrumtillstånd. 

 

96. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska stärka SFl verksamheten. 

 

97. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort inom kollektivtrafiken till 

Boråselever, upphör. 

 

98. Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska anvisas åter till 

Migrationsverket. 

 

99. TILLÄGG: Utbildningen i gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. I samband med skolresor och 

liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av 

eleven eller dennes vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla 

elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i 

aktiviteten. 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
100. Kartläggningen av bostadslösa ska utvecklas genom fler frekventa mätningar som sträcker 

sig över året. Samarbete med civilsamhället ska vara en del vid mätningstillfället för 

ändamålet. 

 

101. Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller 

betraktas som myndig ska anvisas åter till Migrationsverket. 

 

 

 

Arbetslivsnämnden 
102. Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom sin 

integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid kontakt med 

försörjningsenheten, med syftet att stödja och uppmuntra till frivillig återvandring. 

 

103. Borås Stad inrättar en obligatorisk kurs för nyanlända som undervisar om temat 'Den 

svenska samhällskulturen'. 



 

104. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga efterkontroller, för att 

stävja bidragsfusk i Borås Stad. 

 

105. NYTT UPPDRAG: Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till att vid behov av tolk endast 

nyttja digitala tolktjänster. 

 

106. NY INDIKATOR: Kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser ska redovisas separat till 

Kommunfullmäktige i samband med tertial-, delårs- och årsredovisning. 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
107. Kommunen ska utveckla samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende, 

och därmed utveckla möjligheten för funktionshindrade att få en meningsfull sysselsättning. 

 

108. Kommunen ska stimulera näringsidkare genom kontakt och information för att öka den 

fysiska tillgängligheten för personer med funktionshinder i det offentliga rummet. 

 

 

 

Vård- och äldrenämnden 
109. Vård- och äldrenämnden ska höja ambitionsnivån inom vård och äldreomsorgen och se till att 

medborgare som är i behov av vård och omsorg på ålderns höst får en god levnadsstandard - 

istället för skälig. 

 

110. Vård- och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för trygghetslarm, bortsett från en 

depositionsavgift som erläggs när man hämtar ut larmet. 

 

111. Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas läkemedelsanvändning i 

syfte att minska potentiella felaktigheter/överanvändning. 

 

112. Vård- och äldrenämnden delger tjänstgöringsscheman rutinmässigt till brukare. 

 

113. Vård- och äldrenämnden tillgodoser att samtliga boenden har ekonomiska reserver för ökad 

livskvalitet, exempelvis möjligheten till att kunna besöka restauranger, göra utflykter, gå på 

teater samt i övrigt få kulturella upplevelser. 

 

114. Ett vård- och omsorgsboende ska läggas ut på entreprenad. 

 

115. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens brukare behärskar god 

svenska. 

 
116. Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för karensdagen för omsorgspersonal. 

  



117. NY INDIKATOR: "Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp tiden för den 

genomsnittliga nattfastan {timmar) enligt socialstyrelsens rekommendationer. " 

Målvärde 2021 11 

Målvärde 2025 9 

 

 

118. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten till ett Hospis vid ett 

naturskönt område i Borås stad för patienter i livets slutskede för vård. 

 

 

 

Taxor 
119. NYTT UPPDRAG: Miljö- och konsument- och Samhällsbyggnadsnämnden ska 

eftersträva en effektivisering av sina timavgifter, med syfte att minska avgifterna mot 

kund.
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