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Politiskt stödbrev för projektansökan till Viable Cities 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

Sammanfattning 

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och 

boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16 % varje år. Det är 

en tuff utmaning som vi behöver ta oss an tillsamman med de som bor och 

verkar i Borås. Viable Cities är en utlysning som ger oss möjlighet att söka 

pengar för att utveckla det arbetet inom projekt Klimatneutrala Borås 2030.  

Projektet medfinansierar 50% av kostnaderna, om maximalt 5 miljoner kronor, 

under en treårsperiod. Bedömningen är att Borås Stad inte behöver tillföra 

medel i budget för projektet eftersom Borås kan motfinansiera med befintliga 

tjänster inom klimatområdet. 

Detta innebär att det finns arbetskapacitet med motsvarande belopp inom 

förvaltningen idag, vilket kommunstyrelsen avser ompröva med syftet att stärka 

kärnverksamheterna i kommunen. 

               

Ärendet i sin helhet 

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och 

boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16 % varje år. Det är 

en tuff utmaning som vi behöver ta oss an tillsamman med de som bor och 

verkar i Borås. Klimatkommitténs arbete har under det första året fokuserat på 

att intensifiera arbete med klimatfrågor inom den egna koncernen. För att 

lyckas nå ut brett behöver vi samverka med fler aktörer lokalt. Viable Cities är 

en utlysning som ger oss möjlighet att söka pengar för att utveckla det arbetet 

inom projekt Klimatneutrala Borås 2030.  

Projektet medfinansierar 50% av kostnaderna, om maximalt 5 miljoner kronor, 

under en treårsperiod. Bedömningen är att Borås Stad inte behöver tillföra 

medel i budget för projektet eftersom Borås kan motfinansiera med befintliga 

tjänster inom klimatområdet. 
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Detta innebär att det finns arbetskapacitet med motsvarande belopp inom 

förvaltningen idag, vilket kommunstyrelsen avser ompröva med syftet att stärka 

kärnverksamheterna i kommunen. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


