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Protokollsanteckning 
 

I och med en pressrelease om Borås Stads redovisning 2018 fick oppositionen information 

kring de föreslagna bokslutsdispositionerna samt det beräknade resultatet för Borås Stad. Vi 

anmärker att oppositionspartierna inte fått ta del av detta material innan förslag till 

dispositioner presenterades, och därmed halvt cementerades, samt att det interna arbetet 

fallerat i den mån att ansvariga kommunalråd inte informerats innan materialet 

offentliggjordes. 

Därutöver noterar vi ett av förslagen till bokslutsdispositioner, nämligen 20 mnkr som är 

avsatta till ’Projekt Sommarlovskort i kollektivtrafiken’. Dels upplever vi att denna disposition 

är kraftigt efterhandskonstruerad i och med Borås Stads årsredovisning visade på kraftigare 

överskott, dels ifrågasätter vi den fiktiva ’jämlikhetsaspekten’ som utmålats. 

Kostnadsposten sommarlovskort härrör mer ett driftsutlägg inom kommunen och inte en form 

av stimulans för att kunna finansiera en expansion och utveckling av Borås Stad. Vår 

bedömning är därmed att denna bokslutsdisposition inte följer bland annat Skatteverkets 

redovisningsregler och ska därmed strykas. 

Vi motsätter oss inte tanken kring att stötta mindre bemedlade familjekonstellationer men 

anser att detta främst ska hanteras inom Socialtjänstlagen, och inte i formen av 

symbolpolitiska beslut. Det är även värt att notera att termen ’gratis’ inte föreligger inom 

kommunal verksamhet, utan finansieras genom skattekollektivet där andra alternativ måste 

bortprioriteras till förmån för detta förslag. 

Avslutningsvis noterar vi flertalet uppgifter i årsredovisningen som är högst beklämmande. 

Antalet nyproducerade lägenheter av de kommunala bostadsbolagen uppvisar en 

alarmerande låg nivå beaktat situationen kring hemlösas situation i Borås Stad. 

Fortsättningsvis noterar vi flertalet uppdrag som efter 6 år fortfarande inte är genomförda, 

rimligtvis bör även den styrande konstellationen anse att Kommunfullmäktiges beslut ska 

efterlevas och bör därmed prioritera dessa under det kommande året. 

Det återkommer flertalet varningssignaler kring Borås Stads finansiella hållning inför 

framtiden, särskilt om man beaktar andelen realisationsvinster samt finansnettot. 

Verksamhetens nettokostnader uppvisar en omfattande kostnadsutveckling, varvid flertalet 

av dessa uppkommer i välfärdsnämnderna.  

Vi har noterat flertalet andra poster och information som framkommer i årsredovisningen. 

Dock återkommer vi i frågan inför behandlingen under Kommunfullmäktigemötet. 
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