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Yrkanden – budget 2021  
 

Yrkanden Nämnd/bolag 

I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva 
utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav på att 
kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska 
säkerställa att handlingsberedskap finns för att kunna möta 
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser 
för verksamheten. 

Alla nämnder 

För att förbättra situationen i de områden som idag benämns 
som särskilt utsatta ska en handlingsplan upprättas i syfte att 
inga områden i Borås, enligt polisens kartläggningar, ska 
räknas som utsatta. Uppdraget inleds med en projektstudio, 
med berörda nämnders förvaltningar, under första kvartalet 
2021.  

Kommunstyrelsen 

Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en 
ändamålsenlig användning av trygghetslarmen ska en 
depositionsavgift tas ut. 

Vård- och 
äldrenämnden 

Inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk 
beredningsgrupp för äldreomsorgen bestående av en person 
ifrån varje parti som finns representerade i 
Kommunfullmäktige. Gruppen ska bistås av andra lämpliga 
funktioner och fackliga parter. Gruppen ska med 
utgångspunkt i den demografiska utvecklingen, 
äldreomsorgens behov av ytterligare personal och 
boendeplatser, ta fram en handlingsplan för äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen 

Vård- och äldrenämnden ska i första hand hänvisa äldre med 
behov av serviceinsatser till företag som erbjuder 
hushållsnära tjänster, samt ta fram ett lämpligt system för 
ersättning inom ramen för ett sådant system. 

Vård- och 
äldrenämnden 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 
2021 återkomma med målbilder för resterande delar av Social 
hållbart Borås. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvar i arbetet mot 
hemlöshet.  Kommunstyrelsen 

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande 
lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. Barn som inte 
fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter 
som finns i lagen. 

Förskolenämnden 
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Yrkanden Nämnd/bolag 

Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering 
av biblioteksverksamheten, i syfte att i färre lokaler erbjuda 
mer verksamhet. 

Kulturnämnden 

Översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund 
konkurrens med näringslivet ska genomföras med syfte att 
förhindra densamma.  

Kommunstyrelsen 

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i 
företagares förutsättningar att driva företag, i syfte att 
förbättra servicen till dessa.  

Alla nämnder 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effektbehov 
Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el.  

Kommunstyrelsen 

Under 2021 ska markreserven öka med målet att nå en reserv 
om 400 000 kvm.  Kommunstyrelsen 

För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter 
upphandlas. Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier 
för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom 
andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av 
kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor 
göras. 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor 
som kommunen kan medfinansiera. Kolsänkorna ska 
rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av minskad 
koldioxid per satsad krona. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en 
investeringsplan som tar fasta på de kommunala 
investeringsbehoven under de kommande 10 åren. I ett 
sådant dokument kan exempelvis behov av nya verksamheter 
och omvandling av områden såsom Gässlösa, Knalleland och 
Nedre Norrby samt behov av marksanering redovisas. Till 
dokumentet ska en finansieringsplan redovisas. 
Finansieringsplanen ska visa på uppskattade kostnader och 
intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas i syfte 
att beskriva behovet av finansiering. 

Kommunstyrelsen 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov 
erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med ekonomiskt 
ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Alla nämnder  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter 
som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut 
listas. 

Alla nämnder  
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Yrkanden Nämnd/bolag 

En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att rätt 
insats nyttjas. Utredningen ska belysa egenregins insatsers 
kvalitet i jämförelse med RAM-upphandlade insatser samt 
redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i 
jämförelse med RAM-upphandlade insatser. Utredningen ska 
även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn 
av antalet verksamhetsmått med syfte att minska dessa.  Kommunstyrelsen 

Inför en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas 
inom 24 timmar efter att minderårig gripits för brott.  

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för 
berusning eller orosanmälan inkommit, ska socialtjänsten 
alltid påbörja en utredning. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset. 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Socialtjänsten ska utveckla samarbete med näringslivet i 
centrala Borås. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Första året som barn fortsätter i kulturskolan efter KUL-året 
ska inte längre vara kostnadsfritt. 

Kulturnämnden 

 

Ekonomiska yrkanden 

Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till 
Kommunstyrelsen för att bekosta trygghetsvakter. 

7 mnkr till undervisning frigörs i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget, 
genom avveckling av tidigare fattat kommunfullmäktigebeslut om skolkort i 
kollektivtrafiken till de elever vars avstånd till gymnasieskola understiger 6 km. 
 

Yrkande investeringar 

Tidigare beslutad investering på Pantängen återförs till investeringsbudgeten. År 
2021: 30 miljoner kronor. Plan 2022: 23 miljoner.  

Följande förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 

- Nytt vård- och omsorgsboende 1 
- Nytt vård- och omsorgsboende 2 
- Korttids- och växelvårdsplatser i serviceorterna 
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- Bostäder för yngre dementa 
- Grundskola i östra delarna av Borås 
- Omklädningsrum Ramnavallen 
- Fullstor idrottshall Sjömarken 

 

Yrkande taxor och avgifter 

 

 
 

 
Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: 
 
Kategori Avgift per 

år, kr 
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 5 800 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 5 800 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden.   2 500 
Anmälan om förändrat tillstånd.   1 725 

 

 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

1 Avgift 

1.2 Avgift för hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård och dagverksamhet 

- För trygghetslarm erläggs en depositionsavgift om 250 kr. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 

Gångbaneserveringar, restaurangverandor 
 och friluftsserveringar (per mån, per m²) 

    70 kr        Ej centralort 35 kr 
I centralort 70 kr 
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