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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Budgetprognos t.o.m. augusti 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetprognos t.o.m. augusti 
2020, samt att översända budgetprognosen till Kommunstyrelsen. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar uppdra åt Förvaltningschefen att ta fram 
förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Lokalförsörjningsnämnden har upprättat budgetprognos t.o.m. augusti 2020 
som redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget med 28 404 tkr efter 
kommunbidrag om 32 350 tkr.  

               

Beslutsunderlag 
1. Budgetprognos t.o.m. augusti 2020                                
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
 



Borås 
2020-09-22 

Lokalförsörjningsnämnden 
Ärende 7. Budgetprognos t.o.m. augusti 

2020 
 

 

 
 

Protokollsanteckning 
 
 
Sverigedemokraterna avstyrker det alternativa förslaget från M och KD på grund av 
nedanstående skäl. 
 
Arbetet med att genomföra de åtgärder som krävs för att få en budget i balans pågår redan i 
förvaltning. I första hand är dessa åtgärder relaterade till en revidering av det nuvarande 
internhyressystemet. Dessa åtgärder är komplexa och berör alla övriga förvaltningar. 
Åtgärderna kommer också att ta tid att implementera och måsta så också vara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
Olle Engström   Valter Kotsalainen 
Ledamot    Ersättare 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Remiss - Cykelstrategi Borås Stad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar lämna följande synpunkter på remissen:  

- Det finns en risk att potentialen för cykling missbedöms (överdrivs) när 
det enbart ses till hur många som cyklar i andra kommuner i samma 
storlek och inte även tar hänsyn till andra relevanta faktorer såsom 
topografi och klimat, vilka också rimligen borde ha avgörande betydelse 
för vilket trafikslag som väljs.  

- Arbetet med mobility management – att påverka människor till mer 
hållbara resalternativ - måste ske med stor måttfullhet. Kommunens roll 
är att tillhandahålla gemensam service till invånarna, inte att uppfostra 
dem.  

- Cykeltrafiken får inte i för hög utsträckning byggas ut på bekostnad av 
gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram på enkelt, bekvämt och tryggt 
sätt.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag till Cykelstrategi som nu sänds på 
remiss. Den politiska beredningen i Kommunstyrelsen hanteras efter remissen. 

I stadens vision och i Översiktsplanen anges tydligt att kommunen ska satsa på 
mer hållbara och yteffektiva färdmedel, bland annat cykel. Forskning visar att 
cykeln upptar knappt hälften så stor yta per resenär jämfört med bil. Det finns 
därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, vilket inte minst gäller 
markanvändningen. 

En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det finns 
en cykelinfrastruktur som uppfyller cyklistens behov utifrån flera aspekter. Det 
behövs ett perspektiv som innefattar hela resan. Detta innebär att det ska vara 
lätt att ta cykeln från bostaden, att kunna cykla på ett cykelvägnät som man 
upplever smidigt, framkomligt, säkert och tryggt och där det är möjligt att 
parkera i nära anslutning till målpunkten.  

Lokalförsörjningsnämnden följer parkeringsregler för Borås Stad och ser 
positivt på Borås Stads Cykelstrategi. Lokalförsörjningsnämnden tar hänsyn till 
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att behovet avseende cykelparkering tillgodoses vid nyproduktion och vid större 
ombyggnationer av fastigheter som ägs och förvaltas av Borås Stad.  
 
Däremot önskar Lokalförsörjningsnämnden att följande synpunkter tas om 
hand i det fortsatta arbetet med framtagande av en cykelstrategi:  
 

- Det finns en risk att potentialen för cykling missbedöms (överdrivs) när 
det enbart ses till hur många som cyklar i andra kommuner i samma 
storlek och inte även tar hänsyn till andra relevanta faktorer såsom 
topografi och klimat, vilka också rimligen borde ha avgörande betydelse 
för vilket trafikslag som väljs.  

- Arbetet med mobility management – att påverka människor till mer 
hållbara resalternativ - måste ske med stor måttfullhet. Kommunens roll 
är att tillhandahålla gemensam service till invånarna, inte att uppfostra 
dem.  

- Cykeltrafiken får inte i för hög utsträckning byggas ut på bekostnad av 
gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram på enkelt, bekvämt och tryggt 
sätt. Det perspektivet behöver finnas representerat i cykelstrategin.  

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Cykelstrategi Borås Stad 
2. Missiv - Cykelstrategi Borås Stad                            
 

 

Beslutet expedieras till 
1. ks.diarium@boras.se 
 
 
För Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
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