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Budgetens förutsättningar och finansiella mål (sid 18) 

 

 

Kommunledning och nämnder  

 

 

Kommunfullmäktige (sid 32) 

 

 

Revisorskollegiet (sid 33) 
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Kommunstyrelsen (sid 34) 

1. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra erbjudande om generell 
rätt till förskola, från 6 månader till 12 månader, i Förskolenämndens 
reglemente. (M/KD) 

2. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan 
som tar fasta på de kommunala investeringsbehoven under de 
kommande 10 åren. (M/KD) 

3. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka 
verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens gentemot 
näringslivet, i syfte att förhindra detsamma. (M/KD) 

4. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbättra servicen gentemot 
företag genom att utbilda personer som i sin yrkesutövning möter 
företag. (M/KD) 

5. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa plan för mål, delmål, 
tidsplan och åtgärder för att Borås ska bli en kommun utan särskilt 
utsatta områden. (M/KD) 

6. Att Kommunstyrelsen får uppdraget att tillskriva Länsstyrelsen att 
undanta Hässleholmen/Hulta och Norrby från Lagen om eget boende, 
(EBO) till dess EBO-lagen avskaffas. (M/KD) 

7. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med polisen för att 
identifiera och föreslå fler områden för LOV3-ansökningar och med 
avsikten att införa ordningsvakter. (M/KD) 

8. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra vilken 
nämnd/nämnder som bär ansvar för att klotter saneras på kommunala 
anläggningar, fastigheter och skulpturer inom 24 timmar från det att 
klottret anmäls. (M/KD) 

9. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en tjänstegaranti för att 
beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss service, 
kommunal tjänst eller verksamhet. (M/KD) 

10. Att Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ska vara parter i 
arbetet med sociala boendefrågor. (M/KD) 

11. Att Produktionsskog i annan kommun ska försäljas. (M/KD) 

12. Att möjliggöra för krogarna att ha öppet längre än klockan 03.00. (M) 
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13. Att Kommunstyrelsen uppdras att förbereda en försäljning av 
kongresshuset. (KD) 

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

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

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

17. Kommunstyrelsen ska peka ut minst två större områden för bebyggelse 
av enbostadshus, radhus och kommunal verksamhet i respektive 
serviceort, för att sedan uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att 
detaljplanelägga dessa. (SD) 

18. Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa om 
att undanta Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om 
eget boende, EBO. (SD) 

19. Borås Stad avslutar arbetet med koldioxidbudgeten. (SD) 

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

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

22. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska, i samverkan med 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden, ta fram ett 
styrdokument för Rutnätsstaden Borås. (SD) 

23. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska föra dialog med Västra 
Götalandsregionen, med syfte att inrätta en Trygghetscentral för att 
göra kollektivtrafiken och stadsmiljön till en tryggare plats. (SD) 
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24. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera samtliga Borås Stads 
styrdokument för att identifiera målkonflikter som kan försvåra 
omställningen till ekologisk hållbarhet. (V) 

25. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur fler bilfria miljöer 
kan tillskapas i stadens centrala delar för att underlätta framkomlighet 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik. (V) 

26. Att Ägardirektivet till Borås Energi och Miljö AB ska förändras så att 
bolaget ges i uppdrag av ägaren att annullera ej använda utsläppsrätter. 
(V) 

27. Att i ägardirektiven för respektive bostadsbolag förtydliga att dessa ska 
ansluta sig till modellen Huskurage för att arbeta mot våld i nära 
relationer. (V) 

28. Att uppdra åt Kommunstyrelsen 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 ska gälla för tomträttsavgifter. (V) 

29. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid markanvisningar låta den 
planerade hyresnivån tillsammans med fastigheternas ekologiska 
hållbarhet ur ett livscykelperspektiv vara avgörande faktorer för 
tilldelningen. (V) 

30. Att uppdra åt Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra försök 
med avidentifierade ansökningshandlingar inom någon kommunal 
verksamhet. (V) 

31. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om och i så fall hur 
personal i kontaktyrken kan kompenseras för karensavdraget. (V) 

32. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov av fria 
arbetskläder och arbetsskor i fler verksamheter än sådana där detta 
redan finns idag. (V) 

33. Att Borås Stad fortsättningsvis inte ska tillämpa Lagen om valfrihet 
(LOV) inom hemtjänsten eller daglig verksamhet. (V) 

34. Att Kommunstyrelsen tillsammans med Grundskolenämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram 
en handlingsplan för att motverka skolsegregationen. (V) 
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Samtliga Nämnder 

35. Att Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare 
besparingar som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa 
incitament för besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om 
förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra. (M/KD) 

36. Att För att hålla nere kostnadsutvecklingen ska alla nämnder, i budget, 
redovisa vad som fortsatt inte behöver utföras. I redovisningen ska 
också alla utgifter och arbetsuppgifter som inte kan motiveras med 
grunduppdrag, lagstiftning eller politiska beslut listas. (M/KD) 

37. Att Föreningar som inte tar avstånd från och motverkerar 
hedersförtryck och därmed upprätthåller hedersförtryck ska inte få ta 
del av kommunala bidrag. (M/KD) 

 
 
 
 
Överförmyndarnämnden (sid 37) 
 
 
 
 
 
 
Valnämnden (sid 38) 

38. Valnämnden ska erbjuda en gemensam distribution av personvalsedlar 
för samtliga partier invalda i Borås kommunfullmäktige. (SD) 
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Lokalförsörjningsnämnden (sid 39) 

39. Att Lokalförsörjningsnämnden ska öka takten i inventeringen av tak på 
byggnader i befintligt bestånd, för att avgöra vilka som är lämpliga för 
solceller, och presentera ett förslag till hur Borås Stad snabbare kan 
bygga ytterligare solcellsanläggningar. (M/KD) 

40. Att Lokalförsörjningsnämnden ska göra en inventering och presentera 
ett förslag till hur Borås Stad kan öka takten när det gäller investeringar i 
energieffektivisering och sparåtgärder i ägda fastigheter. Detta förslag 
ska utgöra ett underlag i arbetet med budget 2024. (M/KD) 

41. Att Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare 
besparingar som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa 
incitament för besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om 
förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra. (M/KD) 

42. -Ny förstudie Trandaredsskolan. (M/KD) 

43. -Ny förstudie Demensby. (M/KD) 

44. -Ny förstudie fler korttids/växelvårdsplatser. (M/KD) 

45. -Ny förstudie fler vård- och omsorgsboendeplatser, samt 
korttids/växelvårdsplatser i serviceorter. (M/KD 

46. -Ändra förstudieuppdraget om Art center till att även omfatta ett 
nollalternativ och kostnader för ombyggnation av befintliga lokaler. 
(M/KD) 

47. NY FÖRSTUDIE: Futsalarena (SD) 

48. NY FÖRSTUDIE: Vård- och omsorgsboende 2 (SD) 

49. NY FÖRSTUDIE: Ny skola 3 (SD) 

50. Att Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag 
att hitta en permanent lösning för en F-6 skola på stadsdelen Norrby. 
(V) 

51. Att Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av 
klimatanpassning av kommunens egna verksamhetslokaler. (V) 

52. Att Lokalförsörjningsnämnden uppdras att öka takten i inventeringen 
av tak i befintligt bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 
(V) 
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Samhällsbyggnadsnämnden (sid 44) 
 

53. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt 
likställighetsprincipen. (SD) 

54. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 
utökade möjligheter för enbostadshus. (SD) 

55. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös 
eller annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk 
byggnadstradition. (SD) 

56. Att detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas ska 
prioriteras. Detta gäller särskilt i bostadsområden och stadsdelar där det 
idag finns ett underskott på hyresrätter. (V) 

57. Att Samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag att vid framtagande av 
nya detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformerför att motverka boendesegregationen. (V) 

58. Att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta med 
grönytefaktor vid arbetet med detaljplaner. Detta som ett sätt att öka 
tillgången till gröna och kvalitativa utemiljöer. (V) 
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Servicenämnden (sid 46) 

59. Att Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag 
att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten. (V) 

60. Att möjligheten öppnas upp för Servicenämnden att genomföra mark- 
och entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. (V) 
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Tekniska nämnden (sid 48) 
 

61. Att i centrala Borås möjliggöra för fler avgiftsfria parkeringsplatser med 
kort parkeringstid. (M) 

62. Att Tekniska nämnden uppdras att införa parkering med P-skiva i 
centrala Borås. Innan ett införande ska nämnden samverka med 
fastighetsägare, näringsidkare och andra berörda aktörer i centrum kring 
vilka gator som ska omfattas av parkering med P-skiva i centrum samt 
vilken tidsbegränsning för parkering som ska gälla. (KD) 

63. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i 
serviceorterna prioriteras före sammanhängande stråk. (SD) 

64. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 19,0 
mnkr för respektive år 2023-2025. (SD) 

65. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar'' revideras till 3,0 
mnkr för respektive år 2023-2025. (SD) 

66. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" 
revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2023-2025. (SD) 

67. Att Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag 
att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten. (V) 

68. Att vid arbete med nya cykelvägar ska sådana som leder till fritidsgårdar, 
skolor och större arbetsplatser ges prioritet. (V) 

69. Att Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan 
köras i egen regi. (V) 

70. Att Tekniska nämnden uppdras att beakta den pågående utredningen 
om kollektivtrafikens dragning genom stadens centrala delar vid 
investeringsåtgärder som kan påverka utredningens slutsatser. (V) 

71. Att Tekniska nämnden ges i uppdrag att värna den biologiska 
mångfalden vid skötsel av grönytor och liknande. (V) 

72. Att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden 
ska ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i 
Stadsparken. (V) 
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Miljö- och konsumentnämnden (sid 55) 

73. I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och 
liknande produkter – ändra föreslagna avgifter i taxan enligt följande: 
 

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  
(M/KD) 

74. I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen ändra 
föreslagna avgifter i taxan enligt följande: 

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  

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

3 000  

 

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år  
Årlig tillsynsavgift  3 000 kr  
Rörliga avgift baseras på föregående års 
omsättning av försäljning av alkoholdrycker 
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  
 2 000 001 – 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 kr/år –  

 
 
 
 
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  

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  

(M/KD) 
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75. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel. 
(SD) 

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

77. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att Rättviksmodellen, 
där tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts. 
(SD) 
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Fritids- och folkhälsonämnden (sid 58) 

78. Att Fritids- och folkhälsonämnden ges tillsammans med 
Kommunstyrelsen i uppdrag att integrera arbete för att motverka och 
bekämpa brottslighet riktad mot näringslivet i arbetet med Säker och 
trygg kommun. (M/KD) 

79. Att Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda inom öppen 
ungdomsverksamhet hur det förebyggande arbetet kan ske för att 
förhindra rekrytering till kriminella nätverk. (M/KD) 

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

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

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

83. Att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda införandet 
av ett jämställdhetsindex för kommunens fritidsutbud, vilket kan 
omfatta såväl öppen ungdomsverksamhet som anläggningar och 
föreningsliv. (V) 

84. Att Fritid- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten 
till att anlägga en flytbrygga i Byttorpssjön. (V) 

85. Att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor 
i socialt utsatta områden. (V) 

86. Att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden 
ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i 
Stadsparken. (V) 

87. Att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med andra berörda 
nämnder ges i uppdrag att under 2023 iordningställa minst ett område 
som långsiktigt kan användas för stadsodling. (V) 
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Kulturnämnden (sid 63) 

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

89. Borås Stad ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider. (SD) 

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

91. Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande 
arbete. (SD) 

92. Kulturnämnden ska ställa Stadsteatern till förfogande för externa inslag 
och aktörer som vill hyra in sig eller bedriva verksamhet. (SD) 

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

94. Att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda en Barnens kulturbuss för 
att tillgängliggöra stadens kulturliv för skolelever som går i skolor på 
orter med låg tillgång till ordinarie kollektivtrafik. (V) 

95. Att Kulturnämnden ges i uppdrag att se över de kommunala reglerna 
för arrangemangsbidrag med syfte att sänka trösklarna för att fler ska 
kunna ordna kulturella aktiviteter med stöd från kommunen. (V) 

96. Att Kulturnämnden ges i uppdrag att återstarta arbetet för att Borås ska 
bli en fristad för konstnärer och andra kulturutövare som är på flykt. 
(V) 
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Förskolenämnden (sid 66) 

97.  Att Förskolenämnden får i uppdrag att revidera 
 resursfördelningsmodellen så att den även tar hänsyn till 
 vistelsetid på förskolan. (M/KD) 

98.  Borås Stad ska föra dialog med Västra Götalandsregionen med 
 syfte att etablera en familjecentral i respektive serviceort i Borås 
 Stad på sikt. (SD) 

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

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

101. Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig 
 förskola i Borås, genom en jämn fördelning av andel utbildad 
 personal. (SD) 

102. Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för 
 åldershomogena avdelningar i förskolan. (SD) 

103. Att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett 
 medvetet och aktivitet jämställdhetsarbete ser ut. (V) 

104. Att Förskolenämndens ges i uppdrag att utreda införandet av ett 
 kreativt återanvändningscentrum, en ReMida-verksamhet i Borås. 
 (V) 
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Grundskolenämnden (sid 68) 

105. Att Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för 
 ytterligare en timmes undervisning per vecka i svenska och 
 matematik i årskurs ett, i syfte att öka måluppfyllelsen. (M/KD) 

106. Borås Stad erbjuder endast specialkost när medicinska skäl 
 föreligger. (SD) 

107. Borås Stad ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner för 
 samtliga skolor. (SD) 

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

109. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska 
 alltid omplaceras. (SD) 

110. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning 
 och läxhjälp. (SD) 

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

112. Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning, 
 ska utvecklas genom samverkan mellan elevhälsan och regionens 
 ungdomsmottagningar. (SD) 

113. Grundskolenämnden tilldelas 3,3 mnkr utöver föreslaget 
 kommunbidrag för att ytterligare stärka små skolor på små orter. 
 (SD) 

114. Förskole, grundskole-, och vuxen- och utbildningsnämnden ska 
 tillsammans med CKS utveckla ett PAR-projekt (Polis, ambulans 
 och räddningstjänst) med syftet att stärka relationen och 
 förståelsen mellan barn, ungdomar och blåljuspersonal. (SD) 

115. Grundskolenämnden ska se över möjligheterna till att stärka 
 undervisningen kring privatekonomi för att öka förståelsen och 
 motverka förekomsten av skuldsättning hos eleverna i framtiden. 
 (SD) 

116. Strukturbeloppet inom Grundskolenämndens 
 resursfördelningsmodell får som högst utgöras av 3 
 procentenheter av det totala fördelningsbara beloppet. (SD) 
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117. Att det obligatoriska skolvalet avskaffas. (V) 

118. Att elever i alla årskurser ska ges simundervisning. (V) 

119. Att Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i 
 uppdrag att hitta en permanent lösning för en F-6 skola på 
 stadsdelen Norrby. (V) 

120. Att det läggs till ett verksamhetsmått i de indikatorer som följs 
 upp av Kommunfullmäktige som visar antalet fritidshem som 
 helt saknar behörig personal. (V) 

121. Att Grundskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för 
 resursfördelning till fritidshemmen som tar hänsyn till 
 socioekonomiska faktorer. (V) 

122. Att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads 
 grundskolor. (V) 

123. Att Grundskolenämnden tillsammans med Kommunstyrelsen, 
 Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden 
 uppdras att ta fram en handlingsplan för att motverka 
 skolsegregationen. (V) 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 71) 

124. Att Tidigare beslut om att erbjuda alla elever busskort, oavsett 
 avstånd till skolan, återtas. Framgent ska busskort erbjudas elever 
 med 4 km eller längre till skolan. (M/KD) 

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

126. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska 
 stärka SFl verksamheten. (SD) 

127. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort 
 inom kollektivtrafiken till Boråselever, upphör. (SD) 

128. Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska 
 anvisas till Migrationsverkets ordinarie insatser. (SD) 

129. Att alla tjejer i gymnasiet ska få pröva feministiskt självförsvar. 
 Parallellt med detta bör det erbjudas undervisning och 
 diskussioner om vikten av samtyckte till alla elever. (V) 

130. Att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads 
 gymnasieskolor. (V) 

131. Att alla elever i gymnasieskolan ska erbjudas teoriundervisning 
 för körkort. (V) 

132. Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att 
 förbereda för att den kommunala vuxenutbildningen i huvudsak 
 ska bedrivas i egen regi. (V) 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 75) 

133. För att säkerställa kvalitén på de insatser som nyttjas inom 
 kommunens verksamheter ska en genomlysning, för att belysa 
 kvalitén av insatserna i egenregi och jämföra dessa med 
 upphandlade insatser, ske av Individ- och 
 familjeomsorgsnämndens, Sociala omsorgsnämndens samt Vård- 
 och äldrenämndens verksamhet. (M/KD) 

134. Att arbetsuppgifter för fältsekreterare ska utvecklas så fler 
 målgrupper kan nås. (M) 
 

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

136. Att Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda 
 vilka stödinsatser som kan vara aktuella för personer som vill 
 lämna kriminella miljöer men som inte kvalificerar sig för 
 avhopparverksamheten. (V) 
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Arbetslivsnämnden (sid 77) 
 

137. Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom 
 sin integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid 
 kontakt med socialtjänsten, med syftet att stödja och uppmuntra 
 till frivillig återvandring. (SD) 

138. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga 
 efterkontroller, för att stävja bidragsfusk i Borås Stad. (SD) 

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

140. Att Arbetslivsnämnden bjuder in relevanta fackförbund för att ge 
 ungdomar med feriearbete relevant information om sina 
 rättigheter på jobbet. (V) 

141. Att Arbetslivsnämnden uppdras att tydliggöra i riktlinjerna för 
 försörjningsstöd att man ska kunna studera på grundläggande 
 nivå samtligt som man har försörjningsstöd. (V) 

142. Att Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att utreda en modell som 
 möjliggör att försörjningsstöd ska kunna beviljas för normala 
 hyreskostnader i Borås. Denna modell bör följa 
 hyresutvecklingen över tid. (V) 

143. Att Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att genomföra försök med 
 Stadsdelsmammor i en eller flera stadsdelar. (V) 
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Sociala omsorgsnämnden (sid 79) 

144. Sociala omsorgsnämnden ska verka för att skapa ett större utbud 
 av daglig verksamhet. (SD) 

145. Att Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i 
 kommunal regi av de boenden inom LSS och socialpsykiatrin 
 som idag drivs i privat regi. (V) 
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Vård- och äldrenämnden (sid 83) 

146. I taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
 funktionsvariation - Avgiften för trygghetslarm sätts till 0 kr/mån 
 med en depositionsavgift på 250 kr. (M/KD) 

147. Att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att lägga ut den 
 kvarvarande tvätteriverksamheten på entreprenad. (M/KD) 

148. Att Vård- och äldrenämnden ska säkerställa att 
 sjuksköterskeorganisationen är av storlek så patientsäker vård kan 
 garanteras. (M/KD) 

149. Att vid biståndsbedömning av hemtjänst/hemsjukvård ska 
 det alltid informeras om vilken form av anhörigstöd det finns 
 att ta del av. (M) 

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

151. Borås Stad ska genomföra en ramupphandling av 
 äldreomsorgsplatser under 2023. (SD) 

152. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens 
 brukare behärskar god svenska. (SD) 

153. Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för 
 karensdagen för omsorgspersonal. (SD) 

154. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska, tillsammans 
 med Västra Götalandsregionen, utreda möjligheten till ett Hospis 
 vid ett naturskönt område i Borås stad för patienter i livets 
 slutskede för vård. (SD) 

155. Att Vård- och äldrenämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten 
 till matlagning på befintliga mötesplatser för seniorer med syfte 
 att identifiera eventuella investeringsbehov. (V) 

156. Att Vård- och äldrenämnden ska genomföra försök med 
 arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi vill att personalen 
 ska vara delaktiga i vilka modeller för arbetstidsförkortning som 
 prövas. (V) 

 

157. Att i Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i nära 
 relationer. (V) 

158. Att Vård- och äldrenämnden i uppdrag att förbereda för att 
 driften av vård- och omsorgsboendena på Kvibergsgatan och 
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 Kapplandsgatan ska kunna drivas i egen regi så snart som möjligt. 
 (V) 

159. Att Vård- och äldrenämnden uppdras att arbeta med 
 överanställningar för att skapa en mer robust organisation och 
 öka kontinuiteten för brukarna. (V) 

 

 

Ekonomiska ramar Budget 2023 

160. Att 2 mnkr omfördelas från Lokalförsörjningsnämndens 
 kommunbidrag till Grundskolenämndens kommunbidrag för 
 arbete med att öka måluppfyllelsen. (M/KD) 

161. Att 1 mnkr omfördelas från Miljö- och konsumentnämndens 
 kommunbidrag till Förskolenämndens kommunbidrag för arbete 
 med språkutveckling. (M/KD) 

162. Att Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken 
 omfördelas till Kommunstyrelsen för att upphandla 
 trygghetsvakter. (M/KD) 

Att följande tillägg görs till investeringsbudgeten i Kommunstyrelsens 
budgetförslag: 

163. -Avsätta 2 mnkr 2023 för tillgång till internet i gruppbostäder. 
 (M/KD) 

164. -Avsätta 10 mnkr 2023 till sprinklers och brandskydd 
 gruppbostäder och äldreomsorgen. (M/KD) 
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165.  Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag 
 (tkr):  

Kommunfullmäktige 16 500 
Revisorskollegiet 6 500 
Kommunstyrelsen  
-stadsledningskansliet 159 750 
-kommungemensamt 136 950 
Valnämnden 2 050 
Överförmyndarnämnden 9 450 
Lokalförsörjningsnämnden 39 000 
Servicenämnden 0 
Fritids- och 
folkhälsonämnden  
-fritid och folkhälsa 255 950 
-föreningsbidrag 45 900 
Samhällsbyggnadsnämnden 26 900 
Tekniska nämnden  
-väghållning, skog, parker m 
m  176 850 
-persontransporter 80 400 
Miljö- och 
konsumentnämnden 39 400 
Kulturnämnden 207 900 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 665 100 
Sociala omsorgsnämnden 801 350 
Arbetslivsnämnden 253 950 
Förskolenämnden 909 550 
Grundskolenämnden 1 778 650 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 424 200 
Vård- och äldrenämnden 1 549 250 
Summa 7 585 550 

 (V) 

166. Att investeringsbudgeten i Kommunstyrelsens budgetförslag med 
 följande tillägg ska ligga till grund för kommunens 
 investeringsverksamhet under perioden 

 Satsning på grundskolornas utemiljöer motsvarande 5 000 tkr 
 under 2023. 

 Ökad investeringsram för Energi- och miljöåtgärder med 6 000 
 tkr under 2023. Utökningen syftar till att genomföra ytterligare 
 investeringar, även i befintligt bestånd, för energieffektivisering, 
 mer solenergi och utbyggd laddinfrastruktur. (V) 
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Beslut Budget 2023 (sid 87) 
 
att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 
 
Kommunfullmäktige  16 500 000 
Revisorskollegiet  6 500 000 
Kommunstyrelsen  
– Stadsledningskansliet  164 900 000 
– Kommungemensam verksamhet 136 950 000 
Valnämnden   3 050 000 
Lokalförsörjningsnämnden  40 900 000 
Fritids- och folkhälsonämnden  
– fritid och folkhälsa  255 950 000 
- föreningsbidrag  45 900 000 
Servicenämnden  0 
Samhällsbyggnadsnämnden  30 000 000 
Tekniska nämnden  
– väghållning skog parker  178 950 000 
– persontransporter  80 400 000 
Miljö- och konsumentnämnden 31 650 000 
Kulturnämnden  207 900 000 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 665 100 000 
Arbetslivsnämnden  253 950 000 
Sociala omsorgsnämnden  801 350 000 
Överförmyndarnämnden  9 450 000 
Förskolenämnden  908 550 000 
Grundskolenämnden  1 776 650 000 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 420 200 000 
Vård- och äldrenämnden  1 549 250 000 
 

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens 
investeringsverksamhet under perioden 2023-2025, varvid anslag i budgeten för 
år 2023 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de 
projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften 
för respektive projekt inte överstiger vad som avsatts i budgeten med mer än 10 
000 000 kr eller 15 %.  
 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21:31 %. 
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att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet 
med särskild bilaga: 
 
– Bilaga A Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
– Bilaga B Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen 
– Bilaga C Taxa för tillstånd och prövning enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 
– Bilaga D Taxa för tillstånd och prövning enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
– Bilaga E Taxa för tillstånd och prövning enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
– Bilaga F Taxa för prövning och tillsyn av strandskydd och dispenser 
– Bilaga G Taxa för tillsyn inom miljöbalkens område 
– Bilaga H Taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser 
– Bilaga I Taxa för parkeringstillstånd 
 
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade 
under år 2023 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2023 ha rätt att omsätta lån, dvs 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2023. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2023 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2023, med totalt 900 000 000 kronor. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2023 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2023, för förmedling till kommunens bolag med 
totalt 900 000 000 kronor. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kr per ärende. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 2 000 000 kr till stöd för lokal utveckling. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 18 000 000 kr till särskilda lönesatsningar. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel till 
berörda nämnder uppgående till högst 6 800 000 kr avseende priskompensation 
för ökade personalomkostnadspålägg hos Servicenämnden. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 80 000 000 kr för ökade elkostnader. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag 
avseende maxtaxa inom barnomsorgen till Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden. 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 
vakanta tjänster. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 
tjänster. 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att verkställa återstående budgetförändringar 
som konsekvens av redan fattade beslut inom samhällsbyggnadsprocessen. 
 
att Resultatutjämningsreserven RUR alltid får användas vid ett negativt resultat 
för Borås Stad. 
 
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2023. 
 
att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 
 
Komplettering från Kommunstyrelsen 2022-12-05: 
Taxa för fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala 
lantmäterimyndigheten i Borås stad fastställs att gälla från och med den 1 
januari 2023. Taxan föreslås att tas ur Samhällsbyggnadsnämndens samlade taxa 
och läggas som ett eget dokument. 
 
Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs att gälla från och 
med den 1 januari 2023. Samhällsbyggnadsnämnden får därefter för varje 
efterkommande kalenderår besluta att ändra avgiftsbeloppen (fasta avgifter och 
timavgifter) med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. Utgångsåret är oktober 2022. 

 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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	26. Att Ägardirektivet till Borås Energi och Miljö AB ska förändras så att bolaget ges i uppdrag av ägaren att annullera ej använda utsläppsrätter. (V)
	27. Att i ägardirektiven för respektive bostadsbolag förtydliga att dessa ska ansluta sig till modellen Huskurage för att arbeta mot våld i nära relationer. (V)
	28. Att uppdra åt Kommunstyrelsen 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 ska gälla för tomträttsavgifter. (V)
	29. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid markanvisningar låta den planerade hyresnivån tillsammans med fastigheternas ekologiska hållbarhet ur ett livscykelperspektiv vara avgörande faktorer för tilldelningen. (V)
	30. Att uppdra åt Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra försök med avidentifierade ansökningshandlingar inom någon kommunal verksamhet. (V)
	31. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om och i så fall hur personal i kontaktyrken kan kompenseras för karensavdraget. (V)
	32. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov av fria arbetskläder och arbetsskor i fler verksamheter än sådana där detta redan finns idag. (V)
	33. Att Borås Stad fortsättningsvis inte ska tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten eller daglig verksamhet. (V)
	34. Att Kommunstyrelsen tillsammans med Grundskolenämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en handlingsplan för att motverka skolsegregationen. (V)
	35. Att Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare besparingar som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa incitament för besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra. (...
	36. Att För att hålla nere kostnadsutvecklingen ska alla nämnder, i budget, redovisa vad som fortsatt inte behöver utföras. I redovisningen ska också alla utgifter och arbetsuppgifter som inte kan motiveras med grunduppdrag, lagstiftning eller politis...
	37. Att Föreningar som inte tar avstånd från och motverkerar hedersförtryck och därmed upprätthåller hedersförtryck ska inte få ta del av kommunala bidrag. (M/KD)
	Överförmyndarnämnden (sid 37)       Valnämnden (sid 38)
	38. Valnämnden ska erbjuda en gemensam distribution av personvalsedlar för samtliga partier invalda i Borås kommunfullmäktige. (SD)
	Lokalförsörjningsnämnden (sid 39)
	39. Att Lokalförsörjningsnämnden ska öka takten i inventeringen av tak på byggnader i befintligt bestånd, för att avgöra vilka som är lämpliga för solceller, och presentera ett förslag till hur Borås Stad snabbare kan bygga ytterligare solcellsanläggn...
	40. Att Lokalförsörjningsnämnden ska göra en inventering och presentera ett förslag till hur Borås Stad kan öka takten när det gäller investeringar i energieffektivisering och sparåtgärder i ägda fastigheter. Detta förslag ska utgöra ett underlag i ar...
	41. Att Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare besparingar som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa incitament för besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra. (...
	42. -Ny förstudie Trandaredsskolan. (M/KD)
	43. -Ny förstudie Demensby. (M/KD)
	44. -Ny förstudie fler korttids/växelvårdsplatser. (M/KD)
	45. -Ny förstudie fler vård- och omsorgsboendeplatser, samt korttids/växelvårdsplatser i serviceorter. (M/KD
	46. -Ändra förstudieuppdraget om Art center till att även omfatta ett nollalternativ och kostnader för ombyggnation av befintliga lokaler. (M/KD)
	47. NY FÖRSTUDIE: Futsalarena (SD)
	48. NY FÖRSTUDIE: Vård- och omsorgsboende 2 (SD)
	49. NY FÖRSTUDIE: Ny skola 3 (SD)
	50. Att Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att hitta en permanent lösning för en F-6 skola på stadsdelen Norrby. (V)
	51. Att Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av klimatanpassning av kommunens egna verksamhetslokaler. (V)
	52. Att Lokalförsörjningsnämnden uppdras att öka takten i inventeringen av tak i befintligt bestånd som lämpar sig för installation av solceller. (V)
	Samhällsbyggnadsnämnden (sid 44)
	53. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt likställighetsprincipen. (SD)
	54. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva utökade möjligheter för enbostadshus. (SD)
	55. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition. (SD)
	56. Att detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas ska prioriteras. Detta gäller särskilt i bostadsområden och stadsdelar där det idag finns ett underskott på hyresrätter. (V)
	57. Att Samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag att vid framtagande av nya detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformerför att motverka boendesegregationen. (V)
	58. Att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta med grönytefaktor vid arbetet med detaljplaner. Detta som ett sätt att öka tillgången till gröna och kvalitativa utemiljöer. (V)
	Servicenämnden (sid 46)
	59. Att Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten. (V)
	60. Att möjligheten öppnas upp för Servicenämnden att genomföra mark- och entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. (V)
	Tekniska nämnden (sid 48)
	61. Att i centrala Borås möjliggöra för fler avgiftsfria parkeringsplatser med kort parkeringstid. (M)
	62. Att Tekniska nämnden uppdras att införa parkering med P-skiva i centrala Borås. Innan ett införande ska nämnden samverka med fastighetsägare, näringsidkare och andra berörda aktörer i centrum kring vilka gator som ska omfattas av parkering med P-s...
	63. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i serviceorterna prioriteras före sammanhängande stråk. (SD)
	64. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 19,0 mnkr för respektive år 2023-2025. (SD)
	65. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar'' revideras till 3,0 mnkr för respektive år 2023-2025. (SD)
	66. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2023-2025. (SD)
	67. Att Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten. (V)
	68. Att vid arbete med nya cykelvägar ska sådana som leder till fritidsgårdar, skolor och större arbetsplatser ges prioritet. (V)
	69. Att Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i egen regi. (V)
	70. Att Tekniska nämnden uppdras att beakta den pågående utredningen om kollektivtrafikens dragning genom stadens centrala delar vid investeringsåtgärder som kan påverka utredningens slutsatser. (V)
	71. Att Tekniska nämnden ges i uppdrag att värna den biologiska mångfalden vid skötsel av grönytor och liknande. (V)
	72. Att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden ska ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i Stadsparken. (V)
	Miljö- och konsumentnämnden (sid 55)
	73. I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter – ändra föreslagna avgifter i taxan enligt följande:
	74. I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen ändra föreslagna avgifter i taxan enligt följande:
	75. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel. (SD)
	76. Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas. (SD)
	77. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att Rättviksmodellen, där tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts. (SD)
	Fritids- och folkhälsonämnden (sid 58)
	78. Att Fritids- och folkhälsonämnden ges tillsammans med Kommunstyrelsen i uppdrag att integrera arbete för att motverka och bekämpa brottslighet riktad mot näringslivet i arbetet med Säker och trygg kommun. (M/KD)
	79. Att Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda inom öppen ungdomsverksamhet hur det förebyggande arbetet kan ske för att förhindra rekrytering till kriminella nätverk. (M/KD)
	80. Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan kultur än majoritetssamhällets eller de nationella minoriteterna. (SD)
	81. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar. (SD)
	82. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för spontanidrott. (SD)
	83. Att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda införandet av ett jämställdhetsindex för kommunens fritidsutbud, vilket kan omfatta såväl öppen ungdomsverksamhet som anläggningar och föreningsliv. (V)
	84. Att Fritid- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till att anlägga en flytbrygga i Byttorpssjön. (V)
	85. Att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor i socialt utsatta områden. (V)
	86. Att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i Stadsparken. (V)
	87. Att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med andra berörda nämnder ges i uppdrag att under 2023 iordningställa minst ett område som långsiktigt kan användas för stadsodling. (V)
	Kulturnämnden (sid 63)
	88. Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt riktat mot målgruppen barn och unga. (SD)
	89. Borås Stad ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider. (SD)
	90. Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas. (SD)
	91. Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete. (SD)
	92. Kulturnämnden ska ställa Stadsteatern till förfogande för externa inslag och aktörer som vill hyra in sig eller bedriva verksamhet. (SD)
	93. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en "Kulturkanon Borås” med syftet att sammanställa och informera om Borås Stads kulturarv. (SD)
	94. Att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda en Barnens kulturbuss för att tillgängliggöra stadens kulturliv för skolelever som går i skolor på orter med låg tillgång till ordinarie kollektivtrafik. (V)
	95. Att Kulturnämnden ges i uppdrag att se över de kommunala reglerna för arrangemangsbidrag med syfte att sänka trösklarna för att fler ska kunna ordna kulturella aktiviteter med stöd från kommunen. (V)
	96. Att Kulturnämnden ges i uppdrag att återstarta arbetet för att Borås ska bli en fristad för konstnärer och andra kulturutövare som är på flykt. (V)
	Förskolenämnden (sid 66)
	97.  Att Förskolenämnden får i uppdrag att revidera  resursfördelningsmodellen så att den även tar hänsyn till  vistelsetid på förskolan. (M/KD)
	98.  Borås Stad ska föra dialog med Västra Götalandsregionen med  syfte att etablera en familjecentral i respektive serviceort i Borås  Stad på sikt. (SD)
	99.  Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala  definitionen och tillämpningen av genuspedagogik. (SD)
	100. Borås Stad erbjuder förskoleplats från 1 års ålder. (SD)
	101. Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig  förskola i Borås, genom en jämn fördelning av andel utbildad  personal. (SD)
	102. Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för  åldershomogena avdelningar i förskolan. (SD)
	103. Att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett  medvetet och aktivitet jämställdhetsarbete ser ut. (V)
	104. Att Förskolenämndens ges i uppdrag att utreda införandet av ett  kreativt återanvändningscentrum, en ReMida-verksamhet i Borås.  (V)
	Grundskolenämnden (sid 68)
	105. Att Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för  ytterligare en timmes undervisning per vecka i svenska och  matematik i årskurs ett, i syfte att öka måluppfyllelsen. (M/KD)
	106. Borås Stad erbjuder endast specialkost när medicinska skäl  föreligger. (SD)
	107. Borås Stad ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner för  samtliga skolor. (SD)
	108. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i  jordbruksföretag ska utvecklas. (SD)
	109. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska  alltid omplaceras. (SD)
	110. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning  och läxhjälp. (SD)
	111. Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor  på små orter; Aplared, Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena,  Bredared, Sandhult, Kinnarumma, Svaneholm, och  Kerstinsgården. (SD)
	112. Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning,  ska utvecklas genom samverkan mellan elevhälsan och regionens  ungdomsmottagningar. (SD)
	113. Grundskolenämnden tilldelas 3,3 mnkr utöver föreslaget  kommunbidrag för att ytterligare stärka små skolor på små orter.  (SD)
	114. Förskole, grundskole-, och vuxen- och utbildningsnämnden ska  tillsammans med CKS utveckla ett PAR-projekt (Polis, ambulans  och räddningstjänst) med syftet att stärka relationen och  förståelsen mellan barn, ungdomar och blåljuspersonal. (SD)
	115. Grundskolenämnden ska se över möjligheterna till att stärka  undervisningen kring privatekonomi för att öka förståelsen och  motverka förekomsten av skuldsättning hos eleverna i framtiden.  (SD)
	116. Strukturbeloppet inom Grundskolenämndens  resursfördelningsmodell får som högst utgöras av 3  procentenheter av det totala fördelningsbara beloppet. (SD)
	117. Att det obligatoriska skolvalet avskaffas. (V)
	118. Att elever i alla årskurser ska ges simundervisning. (V)
	119. Att Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i  uppdrag att hitta en permanent lösning för en F-6 skola på  stadsdelen Norrby. (V)
	120. Att det läggs till ett verksamhetsmått i de indikatorer som följs  upp av Kommunfullmäktige som visar antalet fritidshem som  helt saknar behörig personal. (V)
	121. Att Grundskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för  resursfördelning till fritidshemmen som tar hänsyn till  socioekonomiska faktorer. (V)
	122. Att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads  grundskolor. (V)
	123. Att Grundskolenämnden tillsammans med Kommunstyrelsen,  Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden  uppdras att ta fram en handlingsplan för att motverka  skolsegregationen. (V)
	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 71)
	124. Att Tidigare beslut om att erbjuda alla elever busskort, oavsett  avstånd till skolan, återtas. Framgent ska busskort erbjudas elever  med 4 km eller längre till skolan. (M/KD)
	125. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att  utveckla och förstärka programutbuden för elever med  autismspektrumtillstånd. (SD)
	126. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska  stärka SFl verksamheten. (SD)
	127. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort  inom kollektivtrafiken till Boråselever, upphör. (SD)
	128. Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska  anvisas till Migrationsverkets ordinarie insatser. (SD)
	129. Att alla tjejer i gymnasiet ska få pröva feministiskt självförsvar.  Parallellt med detta bör det erbjudas undervisning och  diskussioner om vikten av samtyckte till alla elever. (V)
	130. Att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads  gymnasieskolor. (V)
	131. Att alla elever i gymnasieskolan ska erbjudas teoriundervisning  för körkort. (V)
	132. Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att  förbereda för att den kommunala vuxenutbildningen i huvudsak  ska bedrivas i egen regi. (V)
	Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 75)
	133. För att säkerställa kvalitén på de insatser som nyttjas inom  kommunens verksamheter ska en genomlysning, för att belysa  kvalitén av insatserna i egenregi och jämföra dessa med  upphandlade insatser, ske av Individ- och  familjeomsorgsnämndens, ...
	136. Att Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda  vilka stödinsatser som kan vara aktuella för personer som vill  lämna kriminella miljöer men som inte kvalificerar sig för  avhopparverksamheten. (V)
	Arbetslivsnämnden (sid 77)
	137. Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom  sin integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid  kontakt med socialtjänsten, med syftet att stödja och uppmuntra  till frivillig återvandring. (SD)
	138. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga  efterkontroller, för att stävja bidragsfusk i Borås Stad. (SD)
	139. NYTT UPPDRAG: Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten  till att vid behov av tolk endast nyttja digitala tolktjänster. (SD)
	140. Att Arbetslivsnämnden bjuder in relevanta fackförbund för att ge  ungdomar med feriearbete relevant information om sina  rättigheter på jobbet. (V)
	141. Att Arbetslivsnämnden uppdras att tydliggöra i riktlinjerna för  försörjningsstöd att man ska kunna studera på grundläggande  nivå samtligt som man har försörjningsstöd. (V)
	142. Att Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att utreda en modell som  möjliggör att försörjningsstöd ska kunna beviljas för normala  hyreskostnader i Borås. Denna modell bör följa  hyresutvecklingen över tid. (V)
	143. Att Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att genomföra försök med  Stadsdelsmammor i en eller flera stadsdelar. (V)
	Sociala omsorgsnämnden (sid 79)
	144. Sociala omsorgsnämnden ska verka för att skapa ett större utbud  av daglig verksamhet. (SD)
	145. Att Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i  kommunal regi av de boenden inom LSS och socialpsykiatrin  som idag drivs i privat regi. (V)
	Vård- och äldrenämnden (sid 83)
	146. I taxa för vård och omsorg om äldre och personer med  funktionsvariation - Avgiften för trygghetslarm sätts till 0 kr/mån  med en depositionsavgift på 250 kr. (M/KD)
	147. Att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att lägga ut den  kvarvarande tvätteriverksamheten på entreprenad. (M/KD)
	148. Att Vård- och äldrenämnden ska säkerställa att  sjuksköterskeorganisationen är av storlek så patientsäker vård kan  garanteras. (M/KD)
	149. Att vid biståndsbedömning av hemtjänst/hemsjukvård ska  det alltid informeras om vilken form av anhörigstöd det finns  att ta del av. (M)
	150. Vård- och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för  trygghetslarm, bortsett från en depositionsavgift som erläggs när  man hämtar ut larmet. (SD)
	151. Borås Stad ska genomföra en ramupphandling av  äldreomsorgsplatser under 2023. (SD)
	152. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens  brukare behärskar god svenska. (SD)
	153. Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för  karensdagen för omsorgspersonal. (SD)
	154. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska, tillsammans  med Västra Götalandsregionen, utreda möjligheten till ett Hospis  vid ett naturskönt område i Borås stad för patienter i livets  slutskede för vård. (SD)
	155. Att Vård- och äldrenämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten  till matlagning på befintliga mötesplatser för seniorer med syfte  att identifiera eventuella investeringsbehov. (V)
	156. Att Vård- och äldrenämnden ska genomföra försök med  arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi vill att personalen  ska vara delaktiga i vilka modeller för arbetstidsförkortning som  prövas. (V)
	157. Att i Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i nära  relationer. (V)
	158. Att Vård- och äldrenämnden i uppdrag att förbereda för att  driften av vård- och omsorgsboendena på Kvibergsgatan och  Kapplandsgatan ska kunna drivas i egen regi så snart som möjligt.  (V)
	159. Att Vård- och äldrenämnden uppdras att arbeta med  överanställningar för att skapa en mer robust organisation och  öka kontinuiteten för brukarna. (V)
	Ekonomiska ramar Budget 2023
	160. Att 2 mnkr omfördelas från Lokalförsörjningsnämndens  kommunbidrag till Grundskolenämndens kommunbidrag för  arbete med att öka måluppfyllelsen. (M/KD)
	161. Att 1 mnkr omfördelas från Miljö- och konsumentnämndens  kommunbidrag till Förskolenämndens kommunbidrag för arbete  med språkutveckling. (M/KD)
	162. Att Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken  omfördelas till Kommunstyrelsen för att upphandla  trygghetsvakter. (M/KD)
	Att följande tillägg görs till investeringsbudgeten i Kommunstyrelsens budgetförslag:
	163. -Avsätta 2 mnkr 2023 för tillgång till internet i gruppbostäder.  (M/KD)
	164. -Avsätta 10 mnkr 2023 till sprinklers och brandskydd  gruppbostäder och äldreomsorgen. (M/KD)
	165.  Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag  (tkr):
	166. Att investeringsbudgeten i Kommunstyrelsens budgetförslag med  följande tillägg ska ligga till grund för kommunens  investeringsverksamhet under perioden
	Satsning på grundskolornas utemiljöer motsvarande 5 000 tkr  under 2023.
	Ökad investeringsram för Energi- och miljöåtgärder med 6 000  tkr under 2023. Utökningen syftar till att genomföra ytterligare  investeringar, även i befintligt bestånd, för energieffektivisering,  mer solenergi och utbyggd laddinfrastruktur. (V)
	Beslut Budget 2023 (sid 87)


