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Förslag buffert 2020. 
 
 
Nämnden har idag att ta beslut om hur bufferten skall fördelas mellan 
nämndens verksamhetsområden och det alltid viktigt att det blir satsningar 
av engångskaraktär.  
 
M och KD föreslår att en del av bufferten används till en satsning på inköp av  
el-cyklar till hemtjänsten. 
 

• El-cykeln är ett fortskaffningsmedel som väl är anpassat att använda i 
centrala hemtjänstområden och är dessutom ett miljövänligt alternativ 
till bilen.  

 
• Med el-cykel är det lättare att ta sig fram i vissa områden och enklare att 

hitta ställen att parkera på. 
 

• Det innebär även ett snabbare och smidigare sätt att ta sig mellan 
brukare jämfört med en vanlig cykel, eller att gå, vilket är ett plus då det 
lösgör mer tid hos den man har att besöka. 

 
 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår därför: 
att  vård- och äldrenämnden av årets buffert gör en bred satsning på 

inköp av el-cyklar till hemtjänstpersonalen i Borås Stad. 
 
 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
Anna-Clara Stenström  Hans Gustavsson 
Lotta Löfgren-Hjälm   Ingela Hallgren  
Pernilla Gustafsson  
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