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Kommunfullmäktige (sid 2) 
 

1. Verksamhet 2020:  
Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i 
enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.   
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat med de mänskliga 
rättigheterna i enlighet med Regeringsformen, RF.  (M, KD) 

2. Verksamhet 2020 
Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor 
jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet där det är tillämpligt. (M, KD) 
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Revisorskollegiet (sid 3) 
 

3. Verksamhet 2020: 
Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor 
jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 
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Kommunstyrelsen (sid 4) 
 

4. Kommunstyrelsen – Uppdrag utgår: Kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att införa RAM-avtal för vård- och omsorgsboenden samt 
LSS-boenden. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2020. 
(M, KD) 

5. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: För att öka tryggheten i Borås 
ska trygghetsvakter upphandlas. (M, KD) 

6. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Det hedersrelaterade förtrycket 
ska kartläggas. Exempel att följa är Uppsala kommuns kartläggning. (M, 
KD) 

7. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Samordningsansvar för arbetet 
med att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ska fastställas. (M, 
KD) 

8. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Översyn av vilka verksamheter 
som kan betraktas som ren konkurrens med näringslivet ska göras i 
syfte att osund konkurrens ska upphöra. (M, KD) 

9. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Ett vägledande dokument för 
tillväxt med tillhörande finansieringsplan, som visar på vilka möjligheter 
det finns i Borås samt hur Borås skulle kunna utvecklas de kommande 
tio åren, tas fram. Finansieringsplanen ska visa på uppskattade 
kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas. 
Kostnaderna och intäkterna ska inte vara fastställda utan beskriva en 
planerad finansieringsplan. (M, KD) 

10. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: De kommunala bostadsbolagen 
samlas i en bostadskoncern i syfte att säkra de små bostadsbolagen. (M, 
KD) 

11. Kommunstyrelsen – Uppdrag utgår: Kommunstyrelsen uppdras att 
ändra reglerna för Bidrag för lokal utveckling så att även Ortsråden kan 
söka medel därifrån. (M, KD) 

12. Kommunstyrelsen – Uppdrag utgår: Pendlingsparkeringar runt 
staden och samåkningsparkeringar ska utredas i samarbete med 
Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska innehålla behovsanalys 
och genomförandeplan. (M, KD) 

13. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Pendlingsparkeringar runt staden 
och samåkningsparkeringar ska utredas i samarbete med Tekniska 
nämnden, Parkeringsbolaget, Västtrafik och Trafikverket. Utredningen 
ska innehålla behovsanalys och genomförandeplan. (M, KD) 

14. Kommunstyrelsen – Uppdrag utgår: Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med kunskapsöverföring inom avfallsområdet bör 
fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete ska 
bedrivas. (M, KD) 
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15. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Kommunstyrelsen arbetar fram 
riktlinjer för nya mål och indikatorer att gälla fr o m budget 2021. Se 
bilaga 1. (M, KD) 

16. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Hela lönen ska redovisas. Det 
görs genom att på lönebesked redovisa vilken/vilka summor som de 
lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till. (M, KD) 

17. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Beslutet om Kongresshus ska 
följas upp. Uppföljningen ska ge svar på antal bokningar i jämförelse 
med kommunfullmäktigebeslut samt påverkan på näringslivet. (M, KD) 

18. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Kommunstyrelsen ska 
genomföra en översyn av de föreningar, förbund, 
samarbetsorganisationer, etc, som Borås Stad ingår i och värdera 
behovet av att ha kvar medlemskapen utifrån det värde som skapas/inte 
skapas för Borås kommuninvånare. (M, KD) 

19. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Kommunstyrelsen ska presentera 
förslag till hur en förvaltning med två myndighetsnämnder ska ersätta 
Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och 
konsumentnämnden i syfte att effektivisera verksamheten och minska 
antalet nämnder. (M, KD) 

20. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: Servicekontorets roll vid kriser 
samt vilka uppgifter förvaltningen ska ansvara för ska utredas. (M, KD) 

21. Kommunstyrelsen – Nytt uppdrag: För att beskriva vad 
kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss kommunal tjänst, service 
eller verksamhet, ska tjänstegarantier införas. (M, KD) 

22. Verksamhet 2020: 
Text utgår: ”Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och 
byggs om för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan 
till exempel användas för att utveckla torgmiljön.” 
 
Ny text: ”Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och 
byggs om för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan 
användas för att utveckla torgmiljön och skapa större tillgänglighet till 
Viskan.” (M, KD) 

23. Verksamhet 2020:  
Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i 
enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF.  (M, KD) 

24. Verksamhet 2020: 
Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor 
jämförbara med anställda i Borås stad. 
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Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

25. Verksamhet 2020 – tillägg: Behovet av trygghetsskapande insatser 
nattetid ska kartläggas och tillgodoses. (M, KD) 

26. Verksamhet 2020 – tillägg: Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås. 
(M, KD) 

27. Verksamhet 2020 – tillägg: Framtagande av fler småhusområden ska 
prioriteras. (M, KD) 

28. Verksamhet 2020 – tillägg: Parkeringssituationen i centrala Borås och 
trafikföringen ska ses över för att underlätta för centrumhandel och 
besökare. (M, KD) 

29. Verksamhet 2020 – tillägg: Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela 
vägen från Stadsparksbadet via Sandwalls plats till Hallbergsgatan ska 
utredas. (M, KD) 

30. Verksamhet 2020 – utgår: Kommunstyrelsen tillförs 700 tkr och ska 
inrätta en tjänst som arbetar med planering och åtgärder utifrån 
koldioxidbudgeten. Bland ambitionerna finns att komma fram till ett 
Borås-avtal med kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle och att 
inleda detta samarbete med ett lokalt ”klimattoppmöte”. (M, KD) 

31. PBL 

Sakersättningstaxor ska ersätta nuvarande modell för taxor. (M, KD) 

32. Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring 
funktionsvariationer och även förtroendevalda bör genomgå en sådan 
utbildning. (SD) 

33. Borås Stad inför ett civilkuragepris. Kommuninvånare nominerar 
medborgare som utmärkt sig under året och kommunfullmäktige avgör 
vinnare. (SD) 

34. Kommunstyrelsen ska stödja, utbilda och uppmuntra lokala 
brottsofferjourer. (SD) 

35. Kommunstyrelsen ska, vid avyttring av kommunal mark, prioritera 
tomter i kommunens kringområden. (SD) 

36. Avdelningen strategisk samhällsplanering övergår till 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. (SD) 

37. Antal kommunalråd ändras till fem kommunalråd, med en politisk 
sekreterare till respektive kommunalråd. Frigjorda resurser omfördelas 
till Förskolenämndens ram. (SD) 

38. Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser 
omfördelas till Förskolenämndens ram. (SD) 

39. Borås Stad ska upprätta en landsbygdsstrategi. (SD) 
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40. Kommunstyrelsen ska anlita trygghetsvakter (väktare) från 
bevakningsföretag som ska arbeta parvis. Sammanlagt avser uppdraget 
sex trygghetsvakter som tjänstgör samtidigt. (SD) 

41. 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. (SD) 

42. Kommunstyrelsen ska uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 
ett större område för bebyggelse av enbostadshus, radhus och 
kommunal verksamhet i respektive serviceort. (SD) 

43. 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. (SD) 

44. TILLÄGG: Södra Torget ska fortsätta att vara ett nav för 
kollektivtrafiken och ska byggas om för trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla 
torgmiljön och skapa inslag av natur. (SD) 

45. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska arbeta fram ett förslag till en 
neutral klädpolicy för anställda inom Borås Stad. (SD) 

46. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och 
effekterna av ett gemensamt kommunalt bostadsbolag. (SD) 

47. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med 
näringslivet, att utreda förutsättningarna för ett nytt handelsområde 
utanför centrum. (SD) 

48. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska göra en översyn av reglerna 
för parkeringsköp med syftet att köpeskillingen ska minst ska motsvara 
kostnaden för att exploatera nya parkeringar. (SD) 

49. 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. (SD) 

50. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att 
stärka bolagens kapital för mer nybyggnation. (SD) 

51. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av 
informella beslut och om dessa föranlett ekonomiska konsekvenser för 
Borås Stad. (SD) 

52. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till 
inrättandet av samlade förvaltningsstödstjänster under stadskontoret. 
(SD) 
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53. att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda effekterna av 
effektiviseringskravet på en procent och väga in denna analys i 
budgetarbetet inför 2020. (V) 

54. att Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet. 
(V) 

55. att avslå förslaget om att Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att 
införa ramavtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. (V) 

56. att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda hur ett system med 
volymkompensation för Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
Sociala omsorgsnämnden kan utformas. (V) 

57. att Borås Stad ansluter sig till deklarationen Good Food Cities för att 
minska klimatpåverkan från maten i stadens verksamheter. (V) 

58. att i Kommunfullmäktiges indikatorer höja målvärdet för 2020 för 
”Andel ekologiska livsmedel, %” till 55. (V) 

59. att uppdra åt Kommunstyrelse att genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 
(V) 

60. att försök med avidentifierade ansökningshandlingar görs på en 
förvaltning. (V) 

61. att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: ”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på 
låneräntan istället för på kalkylräntan”. (V) 

62. att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: ”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla 
hyreskostnaderna nere vid produktion av nya bostäder”. (V) 

63. att det ska råda nolltolerans för sexuella trakasserier och ofredanden på 
kommunala arbetsplatser, chefer och arbetsledare ska ges fortbildning 
på området. (V) 

64. att jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås 
Stads budget. (V) 

65. att Borås Stad säkerställer att barns rättigheter synliggörs i 
beslutsunderlag. (V) 

66. att i Kommunfullmäktiges indikatorer ”Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten” sätta målvärdet 400. (V) 
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Alla Nämnder 

67. Alla nämnder – Nytt uppdrag: Berörd personal ska utbildas i 
företagares förutsättningar att driva företag i syfte att omdömet i 
Svenskt Näringslivs klimatundersökning ska stiga. (M, KD) 

68. Alla nämnder – Nytt uppdrag: Nämnderna ska utvärdera kunskaper 
och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till chefer med ekonomiskt 
ansvar i syfte att säkerställa att resurser används effektivt. (M, KD) 

69. Alla nämnder – Nytt uppdrag: Ett slöseribokslut ska göras årligen. I 
bokslutet redovisas utgifter som inte kan motiveras med hänsyn till 
lagstiftning eller politiska beslut. (M, KD) 

70. TILLÄGG SAMTLIGA NÄMNDER: Förvaltningarna ska arbeta med 
rättighetsbaserat och skyldighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Sveriges lag samt vad 
arbetstagare, arbetsgivare och kommunmedborgare rimligen kan ha som 
förväntningar gentemot varandra. (SD) 
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Överförmyndarnämnden (sid 10) 
 

71. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF.  (M, KD) 

72. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 
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Valnämnden (sid 11) 
 

73. Valnämndens behov av personal ska anpassas i och med behov i 
samband med valår genom projektanställning. Nämnden har i övrigt 
ingen fast personal. (SD) 

74. NYTT UPPDRAG: Valnämnden ska utreda möjligheten till en 
gemensam distribution av personvalsedlar. (SD) 
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Lokalförsörjningsnämnden (sid 12) 
 

75. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF.  (M, KD) 

76. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

77. Verksamhet 2020 – tillägg: Det ska alltid ses över om lösning kan 
hittas i befintligt lokalbestånd innan beslut om nybyggnation fattas. 
(M, KD) 

78. Lokalförsörjningsnämnden ska vid planeringen av förskolor alltid 
beakta samlokalisering av förskolor och bostäder för äldre. (SD) 

79. Lokalförsörjningsnämnden bygger nya förskolor om högst 4 
avdelningar. (SD) 

80. TILLÄGG: Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de inbjuder 
till aktivitet och rörelse, samt trygghet och säkerhet. (SD) 

81. TILLÄGG: Behovet av renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska utredas. Säkerheten ska särskilt 
beaktas. (SD) 

82. INVESTERING: Budget för projekt "Sjömarken Badstrandsvägen, 6 
avd." utgår. (SD) 

83. INVESTERING: Budget för projekt "Ny skola, Gässlösa" utgår. 
(SD) 

84. INVESTERING: Budget för projekt "Sörmarkslidens LSS" utgår. 
(SD) 

85. INVESTERING: Nytt projekt - Dalsjöfors simhall. Budget 2022 15,0 
mnkr. (SD) 

86. INVESTERING: Nytt projekt - Viskafors idrottshall. Budget 2021 
10,0 mnkr. Budget 2022 20,0 mnkr. (SD) 

87. FÖRSTUDIE: Reviderad förstudie Gässlösa grundskola, 4-paralleller 
F-6. (SD) 

88. FÖRSTUDIE: Ny grundskola, Centrum. (SD) 

89. FÖRSTUDIE: Ny grundskola, Brämhult. (SD) 
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90. FÖRSTUDIE: Nytt LSS. Ersätter Sörmarksliden. (SD) 

91. FÖRSTUDIE: Dalsjöfors simhall. (SD) 

92. FÖRSTUDIE: Underjordiskt garage, Borås city. (SD) 

93. FÖRSTUDIE: Futsalarena. (SD) 

94. FÖRSTUDIE: Ny förskola Sjömarken. (SD) 

95. att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att ta fram en åtgärdsplan 
för att säkerställa att det ska finnas könsneutrala toaletter och 
möjlighet till enskilt ombyte och dusch för den som så önskar. (V) 

96. att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att ta fram en strategisk plan, 
innehållandes en tidsplanering, för att öka mängden energi som 
produceras av solceller i det befintliga beståndet. (V) 
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Samhällsbyggnadsnämnden (sid 14) 
 

97. Samhällsbyggnadsnämnden – Nytt uppdrag: Sakersättningstaxa 
för bygglov ska ersätta nuvarande bygglovstaxa i syfte att få enhetliga 
bedömningar för lika arbete samt incitament för ytterligare 
byggnation. (M, KD) 

98. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF.  (M, KD) 

99. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

100. Verksamhet 2020 – tillägg: Nämnden ska ha en tillåtande syn på 
byggnation. (M, KD) 

101. Verksamhet 2020 – tillägg: Nämnden ska underlätta för stadens 
företagare. Nämnden ska ta hänsyn till företagares behov av god 
service och snabb handläggning. (M, KD) 

102. Verksamhet 2020 – tillägg: Framtagande av fler småhusområden ska 
prioriteras. (M, KD) 

103. Verksamhet 2020 – tillägg: Kommunala särkrav vid byggnation ska 
undvikas. (M, KD) 

104. Samhällsbyggnadsnämnden ska tillsammans med Kommunstyrelsen 
se över alla delar i byggprocessen. Syftet är att skapa en röd tråd samt 
en central samordning genom kommunens byggverksamheter i syfte 
att effektivisera denna. (SD) 

105. Vid detaljplanering ska ingen hänsyn tas för potentiella stråk för 
Götalandsbanan, bortsett från korridoren ’rosa stråket med bi-bana’. 
(SD) 

106. Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa detaljplanprocessen i Borås 
Stad där faktiska kostnader debiteras byggherren inom respektive 
projekt genom att tillämpa detaljplanavtal som norm. (SD) 

107. Samhällsbyggnadsnämnden ska omstrukturera taxeuppbyggnaden för 
plan- och bygglovsavgifter till en sakersättningstaxa. (SD) 

108. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 
utökade möjligheter för enbostadshus. (SD) 
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109. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av 
religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller 
västerländsk byggnadstradition. (SD) 

110. Avgöranden kring ärenden om strandskydd ska hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. (SD) 

111. Nämnden ska aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall 
möjliggöra för generationsboenden vid detaljplanering. (SD) 

112. Samhällsbyggnadsnämnden ställer höga krav på arkitektonisk 
utformning vid ny- och ombyggnation. (SD) 

113. Borås Stads kulturmiljöprogram är vägledande vid framtagande av 
detaljplaner. (SD) 

114. NY INDIKATOR: "Andel ej fullständiga ärenden vid första kontakt 
som fått beslut senast 10 veckor efter ansökan %.".  
 

Målvärde 2020  80% 
Målvärde 2025  98% (SD) 
 

115. att den nya stadsdelen Gässlösa planeras och byggs som en fossilfri 
stadsdel. (V) 

116. att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att vid markanvisning låta 
den planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får 
bygga. (V) 

117. att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att prioritera 
detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas. (V) 

118. att vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på 
mark avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark 
avsedd för att bygga bostadsrätter, detsamma bör gälla för 
tomträttsavgifter. (V) 

119. att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att vid framtagande av nya 
detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformer för att motverka bostadssegregationen. (V) 
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Servicenämnden (sid 16) 
 

120. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

121. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

122. Vid exploatering ska de nära boendes synpunkter beaktas vid 
planering av arbetstider och arbeten. (SD) 

123. INVESTERING: "Pantängen" utgår. (SD) 

124. att det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra 
mark- och entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. (V) 
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Tekniska nämnden (sid 17) 
 

125. Tekniska nämnden – Uppdrag utgår: Tekniska nämnden utreda 
möjligheten att göra ytterligare gångfartsområden. (M, KD) 

126. Tekniska nämnden – Nytt uppdrag: Tekniska nämnden ska, i 
samarbete med Kulturnämnden, se över Annelundsparkens 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt 
belysa hur man kan utveckla parken till en hortikulturell upplevelse 
med konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud som ett komplement. (M, 
KD) 

127. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF.  (M, KD)  

128. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

129. Verksamhet 2020 – tillägg: Parkeringssituationen i centrala Borås och 
trafikföringen ska ses över för att underlätta för centrumhandel och 
besökare. (M, KD) 

130. Verksamhet 2020 – tillägg: Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela 
vägen från Stadsparksbadet via Sandwalls plats till Hallbergsgatan ska 
utredas. (M, KD) 

131. Verksamhet 2020 – tillägg: 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. (M, KD) 

132. Verksamhet 2020 – tillägg: Tekniska nämnden ska under året arbeta 
med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor och 
grundskolor. (M, KD) 

133. Tekniska nämnden uppdras, i samarbete med Kulturnämnden och 
ortsråden, att utsmycka serviceorterna. (SD) 

134. Tekniska nämnden ska se över trafikerade vägar och cykelstråk och 
förtydliga vilka platser inom Borås där cykelförbud råder. (SD) 

135. Tekniska nämnden ska sprida information gällande Trafiksäkerhet 
och trafikregler till cyklister tillsammans med berörda nämnder. (SD) 
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136. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås centrum 
samt i serviceorterna prioriteras före sammanhängande stråk. (SD) 

137. De ekonomiska resurserna för särskoleskjuts flyttas till 
Grundskolenämnden från Tekniska nämnden. (SD) 

138. Tekniska nämnden ska påbörja planeringen av en aktivitetsplats i 
respektive serviceort. (SD) 

139. Tekniska nämnden ska, tillsammans med arrangörerna för 
Kretsloppet i Borås, ha aktivitet(er) i samband med kretsloppet med 
syftet att stimulera och främja cyklande hos barn och unga. (SD) 

140. 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. (SD) 

141. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll" revideras till 
15,0 mnkr för respektive år 2020–2022. (SD) 

142. INVESTERING: Budget för "Attraktiv stad" revideras till;  

År 2020  15,0 mnkr  
År 2021  5,0 mnkr  
År 2022  5,0 mnkr (SD) 

143. INVESTERING: Budget för "Div mindre gatu- och broarbeten" 
revideras till;  

År 2020  13,0 mnkr  
År 2021  10,0 mnkr  
År 2022  10,0 mnkr (SD) 

144. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar" revideras till 
5,0 mnkr för respektive år 2020–2022. (SD) 

145. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" 
revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2020–2022. (SD) 

146. INVESTERING: Budget för "Reinvestering gatubelysning 
inom/utom tätort" revideras till 5,0 mnkr för respektive år 2020–
2022. (SD) 

147. INVESTERING: Budget för "Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning" revideras till 6,0 mnkr för respektive år 2020–2022. 
(SD) 

148. INVESTERING: Budget för "Upprustning centrummiljöer" utgår. 
(SD) 

149. INVESTERING: Budget för "Borås flygplats" revideras till 900 tkr 
för år 2020. (SD) 

150. INVESTERING: Budget för "Grönområdesplanen" revideras till;  
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År 2020  2,2 mnkr  
År 2021  2,0 mnkr  
År 2022  1,0 mnkr (SD) 

151. INVESTERING: Budget för "Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar" revideras till 8,5 mnkr för respektive år 2020–2022. 
(SD) 

152. INVESTERING: Ny budgetpost ”Projekt där Trafikverket är 
väghållare” införs med ett avsatt belopp om 5,0 mnkr för respektive 
år 2020–2022. (SD) 

153. att uppdra åt Tekniska nämnden att plantera fler ätbara växter i parker 
och offentliga miljöer. (V) 

154. att uppdra åt Tekniska nämnden att ta fram en plan för i vilka 
områden stadsodlingar kan anläggas. (V) 

155. att uppdra åt Tekniska nämnden att i arbetet med nya cykelvägar 
prioritera sådana till skolor och fritidsgårdar. (V) 

156. att uppdra åt Tekniska nämnden att utreda hur färdtjänsten kan köras 
i egen regi. (V) 
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Miljö- och konsumentnämnden (sid 20) 
 

157. Miljö- och konsumentnämnden – Uppdrag utgår: Miljö- och 
konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. (M, KD) 

158. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: Miljö- och 
konsumentnämnden ska effektivisera tillsynsverksamheten i syfte att 
utföra tillsyn till en rimlig kostnad. (M, KD) 

159. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: Fakturering av 
utförda tjänster görs först när tjänsterna är utförda. (M, KD) 

160. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: Borås Stads 
riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att serveringstiden 
förlängs till 03.00 från dagens 02.30. (M) 

161. Miljö- och konsumentnämnden – Uppdrag utgår: Borås Stads 
Riktlinjer för resor ska vid den kommande revideringen utformas så 
att resor med flyg minimeras. (M, KD) 

162. Verksamhet 2020: Text utgår: ”Taxorna inom nämndens 
ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna 
betalar vad tjänsten kostar.” 
 
Ny text: ”Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska utformas så att 
kunderna inte betalar mer än vad de kostar och inte faktureras förrän 
tjänsten utförts.” (M, KD) 

163. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

164. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

165. Tillsynsavgifter enligt alkohollagen (M, KD) 

Fast tillsynsavgift Avgift per år, kr  
Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för 
servering/provsmakning, per tillstånd.  
Vid omsättning under 500 000 kr år 1 kommer 
tillsynsavgiften regleras till motsvarande 1% av 
alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2. 

15 000 
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Årlig tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd till slutet 
sällskap samt till allmänheten. 

3 000 

 

166. (M, KD) 

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år 
Årlig tillsynsavgift 3 000 kr 
Rörliga avgift baseras på föregående års omsättning av 
försäljning av alkholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat inkl. moms 
                                                                         Upp till 
500 000 kr/år   
Därefter för omsättning mellan:                     
                                                                          500 001 
– 1 000 000 kr/år 
                                                                       1 000 001 
– 1 500 000 kr/år 
                                                                     1 500 001 – 
2 000 000 kr/år 
                                                                     2 000 0001 
– 3 000 000 kr/år 
                                                                     3 000 001 – 
4 000 000 kr/år 
                                                                    4 000 001 – 
5 000 000 kr/år 
                                                                    5 000 001 – 
6 000 000 kr/år 
                                                                    6 000 001 – 
8 000 000 kr/år 
                                                                    8 000 001 – 
12 000 000 kr/år 
                                                                   12 000 001 –  

 
 
1 % av årsomsättning 
 
6 000 kr/år 
7 500 kr/år 
9 000 kr/år 
12 000 kr/år 
15 000 kr/år 
18 000 kr/år 
21 000 kr/år 
24 000 kr/år 
27 000 kr/år 
30 000 kr/år 

Tillsynsavgift vid utebliven restaurangrapport eller då 
delar i denna saknas eller inte inkommit senast 30 juni. 

Föregående års rörliga 
tillsynsavgift, jämte 
fast tillsynsavgift samt 
extra förseningsavgift 
5 000 kr. 

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök Timavgift 
 

167.  

Om tillsynsavgiften 

Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 

- den tillsyn som inspektörer och handläggare gör ute hos 
verksamheten 

- inre tillsyn 

- service och information till företag 
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- rådgivning 

- utbildningar (till exempel ansvarsfull alkoholservering) 

Tillsynsavgiften bekostar även handläggarnas löner, lokaler och övriga 
kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och 
kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i 
tillsynsavgiften. (M, KD) 

168. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning från och med 1 
juli 2019: (M, KD) 

 
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 

 

169. Borås Stad ska inte köpa in drivmedel baserat på jordbruksråvaror, 
såvida inte råvarorna utgörs av restprodukter. (SD) 

170. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel. 
(SD) 

171. Miljö- och konsumentnämnden ska föreslå åtgärder för att minska 
matsvinn. (SD) 

172. Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas. (SD) 

173. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att rättvisemodellen, 
där tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har 
genomförts. (SD) 

174. REVIDERAT MÅLVÄRDE: "Andel närproducerade livsmedel, %".  

Målvärde 2020  30% (SD) 
 

175. Förslag till avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen inom ’Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, […]’  avslås.  

 

Samt förslag till förändring inom antagen taxa under ’Timavgift’ §9, 
 
”Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn 
som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra 
tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med 2,5 gånger 
ordinarie timavgift.” (SD) 

176. Avgifter för tobaksförsäljning inom ’Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, […]’ revideras till, 
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Ansökan om tillstånd för att sälja tobak  5 600 kr 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak  5 600 kr 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 3 750 kr 
Anmälan om förändrat tillstånd   1 725 kr 
 

Försäljning av tobaksvaror   3 450 kr 
Försäljning av elektroniska cigaretter […]     900 kr 
Försäljning av både tobaksvaror, […]  4 350 kr 
 
 
Samt under ’Timavgift’ §9, 
 
”Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn 
som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra 
tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med 2,5 gånger 
ordinarie timavgift.” (SD) 
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Fritids- och folkhälsonämnden (sid 22) 
 

177. Fritids- och folkhälsonämnden – Uppdrag utgår: En ny 
mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. (M, KD) 

178. Fritids- och folkhälsonämnden – Nytt uppdrag: Fritids- och 
folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna 
mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så 
lokaleffektiva som möjligt. (M,KD) 

179. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

180. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

181. Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara 
annan kultur än majoritetssamhällets eller de nationella minoriteterna. 
(SD) 

182. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och 
agerande är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar. 
(SD) 

183. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna 
för spontanidrott. (SD) 

184. Fritid- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheten till kommunala fritidsaktiviteter i centrum. (SD) 

185. 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. (SD) 

186. NYTT UPPDRAG: Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
alternativa verksamheter i Brygghuset. (SD)´ 

187. att uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att utreda 
samlokalisering av bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och 
mötesplats på Sjöbo. (V) 

188. att uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att utreda möjligheten att 
anlägga en utomhusbassäng på Bodavallen. (V) 
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189. att uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att utreda hur ett 
jämställdhetsindex för fritidsaktiviteter i Borås kan utformas. (V)  
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Kulturnämnden (sid 23) 
 

190. Kulturnämnden – Uppdrag utgår: Kulturnämnden ska utreda 
möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett konstens skyltfönster. 
Utredningen ska belysa hur olika konstformer kan användas, till 
exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man kan möjliggöra 
för möten mellan boråsare. (M, KD) 

191. Kulturnämnden – Nytt uppdrag: Kulturnämnden ska skapa 
förutsättningar för ett gott omhändertagande av Lars Thunbjörks 
fotosamling i syfte att samlingen kommer fler besökare till del. (M, 
KD) 

192. Kulturnämnden – Uppdrag utgår: Kulturnämnden ska, i samarbete 
med Tekniska nämnden, se över Annelundsparkens förutsättningar 
och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt belysa hur man 
kan använda konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud för att göra en 
promenad i parken till en kulturell upplevelse. (M, KD) 

193. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

194. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

195. Verksamhet 2020 – Tillägg: Kulturnämnden ska i högre utsträckning 
ta del av förmåner och hjälp med pedagogik och medel från Västra 
Götalandsregionen för att utveckla verksamheten. (M, KD) 

196. Verksamhet 2020 – utgår: ”Första året för barn som fortsätter i 
Kulturskolan efter KUL-året ska vara kostnadsfritt.” (M, KD) 

197. Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt 
riktat mot målgruppen barn och unga. (SD) 

198. Kulturnämnden ska ha en aktiv roll vid firandet av svenska, 
traditionella högtider. (SD) 

199. Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas. (SD) 

200. Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande 
arbete. (SD) 
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201. Kulturnämnden ska utreda det lokala utbudet och ställa Stadsteatern 
till förfogande för externa inslag och aktörer som vill hyra in sig eller 
bedriva verksamhet. (SD) 

202. 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. (SD) 

203. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska kartlägga privata 
konstkännares intressen för att bedriva ett internationellt 
konstmuseum i Borås. (SD) 

204. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en 
”Kulturkanon Borås” med syftet att sammanställa och informera om 
Borås Stads kulturarv. (SD) 

205. att uppdra åt Kulturnämnden att utreda hur ett införande av avgiftsfri 
kulturskola kan förverkligas i Borås. (V) 
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Förskolenämnden (sid 25) 
 

206. Förskolenämnden – Uppdrag utgår: Behovet av extra stöd till 
familjer med barn under ett år i förskolan ska utredas. Utredningen 
ska omfatta en konsekvensanalys av placering av barn under ett år. 
(M, KD) 

207. Förskolenämnden – Nytt uppdrag: 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. (M, KD) 

208. Verksamhet 2020: Text utgår: ”Nämnden har sedan tidigare ett 
uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all 
personal har relevant utbildning. Arbetet med detta ska fortsätta 
under 2020. Med anledning av den riktade satsningen förväntas 
nämnden uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och 
barnskötare i verksamheten”. 
 
Ny text: ”Förskolans personal ska ha relevant utbildning. Arbetet med 
detta ska fortsätta under 2020. Med anledning av den riktade 
satsningen förväntas nämnden uppnå en högre andel av utbildade 
förskollärare och barnskötare i verksamheten.” (M, KD) 

209. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

210. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

211. Verksamhet 2020 – tillägg: Förskolenämnden ska öka personalens 
möjlighet att påverka sin arbetssituation genom 
intraprenadverksamhet. (M, KD) 

212. Verksamhet 2020 – tillägg: Förskolenämndens uppdrag om att 
”redovisa hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås” 
ska fullföljas. (M, KD) 

213. Nämnden ska planera för etableringen av en familjecentral i 
respektive serviceort i Borås Stad. (SD) 
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214. Förskolenämnden ska i samverkan med IFO-nämnden verka för en 
start av en familjecentral på en serviceort i Borås. (SD) 

215. Förskolenämnden ska utreda möjligheten för Orangeriet att inrymma 
förskoleverksamhet under dagtid, samt fritidshem under kvällstid. 
Arbetet ska ske tillsammans med grundskolenämnden. (SD) 

216. Förskolenämnden ska rutinmässigt erbjuda föräldrar ett besök i 
aktuell förskola vid placering av barn. (SD) 

217. Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen 
och tillämpningen av genuspedagogik. (SD) 

218. Borås Stad erbjuder förskoleplats från 1 års ålder. (SD) 

219. Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig 
förskola i Borås. Syftet är att skapa likvärdighet kring andelen utbildad 
personal i Borås förskolor. (SD) 

220. Dombeslut i kammarrätt och förvaltningsrätt indikerar att kommuner 
med maxtaxa även ska tillhandahålla blöjor till förskolebarn. Detta 
skulle medföra större kostnader i förskolenämndens verksamhet, och 
måste därmed särskilt följas upp av nämnden. (SD) 

221. Förskolan erbjuder endast två perioder per år för byte av förskolor. 
Detta för att underlätta planeringen för enskilda skolenheter. (SD) 

222. Förskolenämnden ska utveckla konceptet ’ambulerande 
språkpedagoger’ med syftet att stimulera språkförståelsen av svenska. 
(SD) 

223. NYTT UPPDRAG: Förskolenämnden ska utvärdera samarbetet 
mellan förskola och estetiskt program. (SD) 

224. att uppdra åt Förskolenämnden att utreda hur Borås Stad kan 
kompensera förskollärare och barnskötare för karensavdraget. (V) 

225. att uppdra åt Förskolenämnden att kontinuerligt fortbilda sin personal 
i genuspedagogik. (V) 

226. att uppdra åt Förskolenämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden 
att se till att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. (V) 

227. Uppdrag utgår: Behovet av extra stöd till familjer med barn under ett 
år i förskolan ska utredas. Utredningen ska omfatta en 
konsekvensanalys av placering av barn under ett år. (V) 
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Grundskolenämnden (sid 27) 
 

228. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

229. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

230. Verksamhet 2020 – tillägg: Varje skola skall arbeta för förbättrad 
studiero, ökad trygghet och stärkt hälsa hos eleverna. (M, KD) 

231. Grundskolenämnden erbjuder endast specialkost när medicinska skäl 
föreligger. (SD) 

232. Grundskolenämnden ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner 
för samtliga skolor. (SD) 

233. Grundskolenämnden ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås 
Stads grundskolor i syfte att låta lärare vara lärare. (SD) 

234. 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. (SD) 

235. Vid nybyggnation av grundskolor byggs dessa efter årskurs F-6 eller 
7–9. (SD) 

236. Borås Stad verkar för skolfotografering på Borås Stads grundskolor. 
(SD) 

237. Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och 
konflikthanteringsutbildning till lärare inom Borås Stad. (SD) 

238. Grundskolenämnden ska, genom ett pilotprojekt, införa en 
resursklass för systematiskt återkommande stökiga elever som utsätter 
andra för hot och våld. (SD) 

239. Borås Stad ska öka andelen behöriga lärare. (SD) 

240. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i 
jordbruksföretag ska utvecklas. (SD) 

241. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid 
omplaceras. (SD) 
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242. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och 
läxhjälp. (SD) 

243. Föreningsbidrag avseende läxhjälp ska avskaffas. (SD) 

244. Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor på 
små orter; Aplared, Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, 
Bredared, Sandhult, Kinnarumma, Svaneholm, och Kerstinsgården. 
(SD) 

245. Grundskolenämnden ska utreda bufféservering med god variation i 
Borås skolor. (SD) 

246. Genom ett samarbete inom elevhälsan, tillsammans med regionens 
ungdomsmottagningar, ska elever i högstadiet erbjudas en fördjupad 
sexualundervisning. (SD) 

247. 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. (SD) 

248. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska utreda möjligheten till 
att utöka antalet timmar i förskoleklass. (SD) 

249. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- 
och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen och 
presentera detta till Kommunfullmäktige under 2020. (SD) 

250. att uppdra åt Grundskolenämnden att erbjuda elever möjligheten till 
fluorsköljning. (V) 

251. att uppdra åt Grundskolenämnden att utreda konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget fritidshemssatsningen. (V) 

252. att det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas. (V) 

253. att uppdra åt Grundskolenämnden att årligen genomföra resor till 
Auschwitz för elever i årskurs nio. (V) 

254. att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor 
och gymnasieskolor. (V) 

255. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges 
kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de 
tar sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 29) 
 

256. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – Nytt uppdrag: 
Skolkort inom kollektivtrafiken, till de Boråselever som går på en 
gymnasieskola i Borås, ska avvecklas i syfte att tillgängliggöra 7,2 
mnkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att använda till 
undervisning. (M, KD) 

257. Verksamhet 2020: Text utgår: ”Skolkort inom kollektivtrafiken ska 
tilldelas Boråselever som visat intresse genom ett aktivt val. Detta 
gäller de gymnasieelever som omfattas av studiehjälp samt går på en 
gymnasieskola i Borås oavsett huvudman.” (M, KD) 

258. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

259. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

260. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utöka samarbetet 
mellan skolan och det lokala näringslivet, samt gymnasieprogram som 
riktar sig mot bristyrken ska prioriteras. (SD) 

261. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- 
och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för 
gymnasieverksamheten och presentera detta till Kommunfullmäktige 
under 2020. (SD) 

262. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla samverkan 
med polis för att verka för en utökad närvaro och information i Borås 
Stads gymnasieskolor. (SD) 

263. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla 
och förstärka programutbuden för elever med 
autismspektrumtillstånd. SD) 

264. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska 
stärka kvarvarande SFI-verksamhet. (SD) 

265. Genom ett samarbete inom elevhälsan, tillsammans med regionens 
ungdomsmottagningar, ska elever på gymnasiet erbjudas en fördjupad 
sexualundervisning. (SD) 
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266. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort 
inom kollektivtrafiken till Boråselever, upphör. (SD) 

267. 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. (SD) 

268. att alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt 
självförsvar. (V) 

269. att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor 
och gymnasieskolor. (V) 

270. att alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort. (V) 

271. att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att förbereda 
för att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i 
huvudsak i egen regi. (V) 

272. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges 
kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de 
tar sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män. (V) 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 31) 
 

273. Individ- och familjeomsorgsnämnden – Uppdrag utgår: Individ- 
och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med 
andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en särskild förebyggandeenhet med uppdrag 
att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 
(M, KD) 

274. Individ- och familjeomsorgsnämnden – Nytt uppdrag: 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. (M, 
KD) 

275. Individ- och familjeomsorgsnämnden – Nytt uppdrag: En 
särskild kartläggning av hemlöshet bland äldre ska genomföras i 
samband med den återkommande hemlöshetskartläggningen. (M, 
KD) 

276. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

277. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

278. Verksamhet 2020 – tillägg: Socialtjänsten ska i högre grad verka på de 
arenor där barn och unga finns. (M, KD) 

279. 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. (SD) 

280. Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder 
uppskriven, eller betraktas som myndig ska anvisas åter till 
Migrationsverket. (SD) 

281. att Borås Stad arbetar med konceptet Bostad först och ett aktivt 
boendestöd. (V) 
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282. att inrätta en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta 
för personer att lämna kriminella miljöer. (V) 

283. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges 
kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de 
tar sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män. (V) 
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Arbetslivsnämnden (sid 33) 
 

284. Arbetslivsnämnden – Uppdrag utgår: Arbetslivsnämnden ska, 
tillsammans med Individ- och familjeomsorgsnämnden, utreda om 
åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 år 
till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken hjälp ungdomar mellan 
16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. (M, KD) 

285. Arbetslivsnämnden – Nytt uppdrag: Arbetslivsnämndens 
relationsvåldsenhet ska sänka åldern som enheten riktar sig till, från 
18 år till 16 år. I samband med förändringen ska Arbetslivsnämnden 
och Individ- och äldreomsorgsnämnden tydliggöra vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. (M, 
KD) 

286. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

287. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

288. Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden se över 
och utveckla OSA-enheten. (SD) 

289. 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. (SD) 

290. Borås Stad inrättar en obligatorisk kurs för nyanlända som undervisar 
om temat ’Den svenska samhällskulturen’. (SD) 

291. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra efterkontroller, 
slumpmässiga kontroller inkluderat, för att kontrollera så att inte 
bidragsfusk förekommer i Borås Stad. (SD) 

292. NYTT UPPDRAG: Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till att 
vid behov av tolk endast nyttja digitala tolktjänster. (SD) 

293. NY INDIKATOR: Kommunens kostnader för 
arbetsmarknadsinsatser ska redovisas separat till Kommunfullmäktige 
i samband med tertial-, delårs- och årsredovisning. (SD) 
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294. att Förskolenämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden ges i 
uppdrag att se till att samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. (V) 

295. att Borås Stad bjuder in fackföreningar för att informera alla 
ungdomar som har fått feriejobb om sina rättigheter på jobbet. (V) 
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Sociala omsorgsnämnden (sid 35) 
 

296. Sociala omsorgsnämnden – Nytt uppdrag: Sociala 
omsorgsnämnden ska upphandla RAM-avtal för platser inom SoL- 
och LSS-boenden. (M, KD) 

297. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

298. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

299. Kommunen ska utveckla samarbete med myndigheter, näringsliv och 
utbildningsväsende, och därmed utveckla möjligheten för 
funktionshindrade att få en meningsfull sysselsättning. (SD) 

300. Kommunen ska stimulera näringsidkare genom kontakt och 
information för att öka den fysiska tillgängligheten för personer med 
funktionshinder i det offentliga rummet. (SD) 

301. att Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi 
av de boenden inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat 
regi. (V) 

302. att uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att föra en diskussion med 
mötesplatsernas målgrupper om hur öppettiderna ska förläggas. (V) 

303. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges 
kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de 
tar sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män. (V) 
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Vård- och äldrenämnden (sid 36) 
 

304. Vård- och äldrenämnden – Nytt uppdrag: Vård- och 
äldrenämnden ska upphandla RAM-avtal för platser inom vård- och 
omsorgsboenden. (M, KD) 

305. Vård- och äldrenämnden – Nytt uppdrag: Trygghetslarm ska vara 
avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig användning av 
trygghetslarmen tas det ut en symbolisk depositionsavgift. (M, KD) 

306. Vård- och äldrenämnden – Nytt uppdrag: Anhörigstöd ska 
erbjudas till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina 
föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. (M, KD) 

307. Vård- och äldrenämnden – Nytt uppdrag: Vård- och 
äldrenämnden ska ta initiativ till att i samverkan med Västra 
Götalandsregionen erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende i syfte 
att ge en värdig omvårdnad i livets slutskede. (M, KD) 

308. Vård- och äldrenämnden – Nytt uppdrag: Vård- och 
äldrenämnden ska vidta åtgärder i syfte att minska antalet skador, med 
25 %, på de bilar som nyttjas i förvaltningen. (M, KD) 

309. Verksamhet 2020: Text utgår: Förvaltningen ska arbeta med 
rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
 
Ny text: Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med 
Regeringsformen, RF. (M, KD) 

310. Verksamhet 2020: Text utgår: Anställda i upphandlade verksamheter 
ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
 
Ny text: Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad 
verksamhet när det är tillämpligt. (M, KD) 

311. Verksamhet 2020 – tillägg: Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att 
fler trygghetsboenden ska byggs i kommunen. (M, KD) 

312. Verksamhet 2020 – tillägg: Borås Stad ska samverka med fristående 
aktörer. (M, KD) 

313. Verksamhet 2020 – utgår: ”Den kylda mat som kommunen levererar 
ska lagas i egen regi i Borås för att undvika långa transporter och för 
att snabbare kunna anpassas efter de äldres önskemål.” (M, KD) 

314. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning.  

1 Avgift 

1.2 Avgift  
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- för hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård och  dagverksamhet 
 
För trygghetslarm är avgiften 100 kr/mån. erläggs en depositionsavgift 
om 250 kr. (M, KD) 

315. 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. (SD) 

316. Vård- och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för trygghetslarm, 
bortsett från en depositionsavgift som erläggs när man hämtar ut 
larmet. (SD) 

317. Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas 
läkemedelsanvändning i syfte att minska potentiella 
felaktigheter/överanvändning. (SD) 

318. Vård- och äldrenämnden delger tjänstgöringsscheman rutinmässigt till 
brukare. (SD) 

319. 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. (SD) 

320. Ett vård- och omsorgsboende ska läggas ut på entreprenad. (SD) 

321. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens 
brukare behärskar god svenska genom muntliga och skriftliga prov, 
med syftet att motverka språkförbistringar vid vårdutövande. (SD) 

322. FÖRÄNDRAT MÅLVÄRDE: "Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14dagar (medelvärde)".  

 
Målvärde 2020  14 (SD) 

323. NY INDIKATOR: "Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa 
upp tiden för den genomsnittliga nattfastan (timmar) enligt 
socialstyrelsens rekommendationer." 
 
  Målvärde 2020 11  
  Målvärde 2025   9 (SD) 

324. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska utreda vilka 
organisatoriska och personella förändringar som behöver genomföras 
för att uppnå målvärdet om ’Personer som en hemtjänsttagare möte, 
antal/14dagar (medelvärde)”. (SD) 

325. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten 
till muntlig, eller digital, rapportering som kan utföras vid transport 
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mellan kunderna. Med syftet att frigöra mer tid till brukarna från 
personalen. (SD) 

326. NYTT UPPDRAG: Vård och äldrenämnden ska utreda möjligheten 
till ett djurvänligt vård- och äldreboende, där brukare kan ta med sig 
sina husdjur. (SD) 

327. 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. (SD) 

328. ’Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning’ återremitteras till Vård- och äldrenämnden med 
syftet att revideras till tidigare nivå (före 2016-07-01), med tillhörande 
indexuppräkningar, från och med 2020-01-01. (SD) 

329. att målvärdet “Antal lägenheter som är trygghetsbostäder” 2020 höjs 
till 260. (V) 

330. att förstudien om ett nytt vård- och omsorgsboende prioriteras och 
färdigställs under första halvåret 2020. (V) 

331. att avslå förslaget om att Vård- och äldrenämnden ska utreda 
möjligheten att införa ramavtal för vård- och omsorgsboenden. (V) 

332. att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att förbereda ett återtagande 
till kommunal regi av de två vård- och omsorgsboenden, 
Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som idag bedrivs i privat regi. (V) 

333. att uppdra åt Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till 
matlagning på befintliga mötesplatser för seniorer för att identifiera 
eventuella investeringsbehov. (V) 

334. att medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om 
våld i nära relationer. (V) 
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Ekonomiska ramar Budget 2020 
 

335. Tillföra Förskolenämnden 2 mnkr för särskilt stöd, öppen förskola 
samt ”Tittut”. Medel överförs från Samhällsbyggnadsnämnden. (M, 
KD) 

336. Tillföra Förskolenämnden 3 mnkr för särskilt stöd, öppen förskola 
samt ”Tittut”. Medel överförs från Miljö- och konsumentnämnden. 
(M, KD) 

337. Tillföra Förskolenämnden 3 mnkr. Medel överförs från Fritids- och 
Folkhälsonämnden. (M, KD) 

338. Tillföra Grundskolenämnden 2 mnkr för särskilt stöd. Medel överförs 
från Samhällsbyggnadsnämnden. (M, KD) 

339. Tillföra Grundskolenämnden 3 mnkr för särskilt stöd. Medel överförs 
från Kulturnämnden. (M, KD) 

340. Tillföra Vård- och äldrenämnden 1 mnkr för anhörigstöd riktat till 
barn och unga. Medel överförs från Samhällsbyggnadsnämnden. (M, 
KD) 

341. bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av medel 
uppgående till högst 12 mnkr för upphandlade trygghetsvakter. (M, 
KD) 

342. Yrkande – Investeringar Följande förstudieobjekt ska säkerställas bli 
genomförda 2020: Omklädningsrum Ramnavallen (M, KD) 

343. Yrkande – Investeringar Följande förstudieobjekt ska säkerställas bli 
genomförda 2020. Idrottshall Sjömarken (M, KD) 

344. Yrkande – Investeringar Följande förstudieobjekt ska säkerställas bli 
genomförda 2020. Vård- och omsorgsboende (M, KD) 

345. Yrkande – Investeringar Följande förstudieobjekt ska säkerställas bli 
genomförda 2020. Boende för yngre dementa (M, KD) 

346. Tre miljoner kronor omfördelas från Samhällsbyggnadsnämndens 
kommunbidrag till Förskolenämnden. (SD) 

347. Två miljoner kronor omfördelas från Miljö- och konsumentnämnden 
till Förskolenämnden. (SD) 

348. Förskoleavgiften för juli månad utgår. Förskolenämnden 
kompenseras med 5,0 mnkr. (SD) 

349. Grundskolenämnden tilldelas 700 tkr utöver föreslaget 
kommunbidrag för att ytterligare stärka små skolor på små orter. (SD) 

350. att Grundskolenämnden tillförs 5 000 tkr i investeringsbudgeten för 
en översyn och upprustning av utemiljön i stadens grundskolor. (V) 



Borås Stad 
Datum 
2019-11-18 

  
Version 2 

Sida 
43(43) 

 

 

351. att Lokalförsörjningsnämnden tillförs 2 000 tkr i investeringsbudgeten 
för att öka produktionen av solenergi. (V) 

352. att uppdra åt Kulturnämnden att införa Mer-öppet bibliotek i Fristad 
och i Viskafors, för detta ändamål tillförs investeringsbudgeten 600 
tkr. (V) 

353. Omföra 2 000 tkr från Kommunstyrelsen Stadsledning till Vård- och 
äldrenämnden samt avstyrka förslaget om höjd LOV-ersättning (3 
000 tkr) för att finansiera sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
för undersköterskor över 60 år inom nämndens verksamhetsområde 
(V) 
 

354. Omföra 500 tkr från Kommunstyrelsen Stadsledning till Vård- och 
äldrenämnden för att finansiera verksamhet med surfplattor till äldre 
(V) 
 

355. Omföra 500 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till Kulturnämnden 
för verksamheten ”Barnens kulturbuss” (V) 
 

356. Omföra 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för mer resurser till elever i behov av 
särskilt stöd (V) 
 

357. Omföra 500 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Förskolenämnden för att förstärka arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd (V) 
 

358. Omföra 500 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Förskolenämnden för den mobila öppna förskolan Tittut (V) 

 
359. Omföra 2 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 

Grundskolenämnden för elever i behov av särskilt stöd (V) 
 

360. omföra 1 000 tkr från Arbetslivsnämnden till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden för arbetet med den nya boendeprocessen 
(V) 

 
361. Omföra 200 tkr från Tekniska Nämnden till Sociala 

Omsorgsnämnden för att möjliggöra för samma personalförmåner 
för deltagare i daglig verksamhet som för anställda i kommunen (V) 

 
362. Omföra 800 tkr från Tekniska Nämnden till för att stärka Sociala 

Omsorgsnämndens ram (V) 
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