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Protokollsanteckning: Ärende 28. Budget 2021:1  
Dnr. 2020-00377 

 

Beslutet om budget 2021:1 bygger på ramar som fastställts utan bred politik enighet. 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar därför inte i beslutet. I stället avser vi 
återkomma i ett alternativt budgetförslag i Kommunfullmäktige med våra politiska 
prioriteringar för 2021 och därefter med eventuella tilläggs- eller ändringsförslag vid 
behandling av nämndens budget 2021:2.  

 

Moderaterna och Kristdemokraterna  

Lars-Gunnar Comén (m) 

Jolly Bou Rahal (m) 

Georg Guldstrand (m) 

Emma Glad (m) 

Lennart Malmerfors (KD) 

Hans Thornander (KD) 



Borås Stad  
2020-08-20 

  Ärende 19. Yttrande över remiss: Borås Stads Energi- 
och klimatstrategi 

 
 

Alternativt beslut 
 

Det är viktigt för en stad att ha en strategi för Energi- och klimat. Ännu bättre vore det om Energi, miljö och 

klimatstrategi ingick i ett och samma dokument. Dessa tre områden hör ofta samman och påverkar varandra. 

Det är heller inte ovanligt att prioriteringar och vägningar mellan dessa tre områden behöver göras vilket också 

talar för att det hade varit fördelaktigt om de ingick i samma strategi. 

Den presenterade strategin är vag och saknar vägledning kring proportionalitet. Detta riskerar att strategin för 

vissa nämnder/bolag blir ytterligare ett byråkratiskt skrivbordsdokument medan det för andra nämnder/bolag 

skulle kunna bli enormt kostnadsdrivande och gå ut över verksamhetens kvalité och samhällsnytta. Strategin 

saknar också perspektivet att en klimatinsats som driver kommunens kostnad i förlängningen tär på 

kommuninvånarnas ekonomiska förutsättningar att själva göra energi-/klimat-/miljöval och insatser. Många 

privata insatser ger ofta större effekt per krona än en kommunal sådan. Med andra ord riskerar välmenade 

kommunala investeringar, som är kostnadsdrivande, att i själva verket ha en negativ energi-/klimat-

/miljökonsekvens i ett helhetsperspektiv. 

Det saknas adekvata sätt att mäta effekten/resultatet av olika åtgärder. Detta är bekymmersamt då olika 

åtgärder därmed kan få direkt kontraproduktiva resultat ur ett systemperspektiv. Exempelvis så kan en 

uppgradering av en fordonsflotta till energisnålare fordon ses som en klimatinsats samtidigt som effekten av 

att producera nya bilar totalt sett kan vara en miljöbelastning jämfört med att behålla fordonsflotta något 

längre.  

Nuvarande utkast av styrdokumentet anser vi har så stora brister och behöver omarbetas för att säkerställa att 

det gynnar målet och inte, som nuvarande utkast, riskera att få en direkt motsatt effekt. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Att  avstyrka strategidokumentet. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Kristian Silbvers   Jonas Ellerstrand 

Ledamot   Ersättare 
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