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Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslut avseende behandling av ärendet kring 

Miljörapport för Borås Stad 2018. Anledningarna till dessa är flera. 

Arbetet med ’Grön Flagg’, ett program som ”stödjer lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje 

kring hållbarhetsfrågor”, kommer att från 2019 vara avgiftsbelagd. Till följd av detta har flera 

förskolor och grundskolor valt att avvakta med sitt arbete kring frågan. I Kommunstyrelsens förslag 

till beslut riktas hård kritik att arbetet ”pausats”, och berörda enheter uppmanas att snarast 

återuppta arbetet. Dock nämner man inte hur skolenheterna kommer att kompenseras från 

Kommunfullmäktige i och med att arbetet med Grön Flagg kommer att avgiftsbeläggas. Det enda 

alternativet som då kvarstår är att skolenheterna måste omfördela resurser från pedagoger, lärare 

och elever för att finansiera denna nytillkomna kostnad. Detta är inte rimligt. 

I rapporten framgår det att arbetet med andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 50 

procent. Även inom detta område har flera av stadens verksamheter signalerat att ambitionsnivån är 

för hög beaktat den kostnadsram som tilldelats från den styrande konstellationen. Återigen riktas 

kritik i Kommunstyrelsens förslag till beslut, utan att finansieringsfrågan bemöts. Detta är inte rimligt. 

Rapporten stipulerar även andelen fossilbränslefritt bränsle, som används i Borås Stad, och hur 

denna andel lyckats nå målen. Vi efterfrågar dock mer information kring detta mål då de globala 

utsläppen riskerar att förstärkas i och med produktionen från vissa typer av fossilbränslefria 

alternativ. Det föreligger därmed en risk att Borås Stad ”exporterar” utsläppen till produktionslandet 

för att lyckas redovisa bättre resultat lokalt i Borås Stad. Om så fallet är detta inte rimligt. 

Vi återkommer med yrkanden kring rapporten till Kommunfullmäktige, där våra sakkunniga i gruppen 

fått möjlighet att analysera rapporten i sin helhet.  
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